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Wstęp

Nazwisko Szuniewicz nie należy do najczęściej spotykanych w Polsce. W bazie PESEL wymieniane jest ono 225 razy1. W stosunkowo prosty sposób można dowieść, że wszystkie osoby o rodowym nazwisku Szuniewicz, mają przodków wywodzących się z byłych kresów wschodnich Rzeczpospolitej. W tamtych rejonach pozostała spora ich rzesza. Mieszkają obecnie na Ukrainie, Białorusi,
Litwie, w Rosji, a także np. na Łotwie (Šuņevič). Przed 1900 rokiem Szuniewiczów nie było na terenach obecnej Polski. Jedynym wyjątkiem był Feliks Szuniewicz s. Wawrzyńca (były powstaniec listopadowy), który wraz z matką mieszkał przed 1830 rokiem w Warszawie. Tu się wykształcił, a po powstaniu wyemigrował do Francji. Obecne brzmienie nazwiska wykształciło się zatem na terenach
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mieszkająca tam szlachta, a do nich należeli Szuniewiczowie, wywodziła się z kilku grup narodowościowych. Część miała rdzennie litewskie pochodzenie. To
np. Olelkowicze, Czartoryscy, Radziwiłłowie, Giedroycowie i in. Część pochodziła z Rusi (np. Sapieha, Tyszkiewicz). Inni przybyli z Królestwa Polskiego po zawarciu Unii Lubelskiej. Kolejną grupą
byli przybysze z odleglejszych stron. Byli wśród nich Tatarzy sprowadzeni przez Stefana Batorego,
Węgrzy, Siedmiogrodzianie, przybysze z Inflant, Republiki Weneckiej, a także przybysze z krajów
bałkańskich, do których należeli wg legendy Zenowiczowie. Istnieje przypuszczenie, że do nich należeli również Szuniewiczowie, a ich nazwisko w pierwotnym zapisie brzmiało Žunjević2.
Kilka przypuszczalnie związanych ze sobą linii Szuniewiczów pojawiło się, w wiekach od
szesnastego do osiemnastego, na terenach należących ówcześnie do Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Równolegle do linii wileńskiej (oszmiańsko-dziśnieńskiej) zaistniały linie słucka i bobrujska. W wiekach XVIII i XIX powstała prawdopodobnie wywodząca się z nich linia wołyńska i ukraińska. Część
osób należących do wyżej wymienionych linii posługiwała się podwójnym nazwiskiem: SzuniewiczŻycki.
W opracowaniu zająłem się linią dziśnieńską, a jedynie we fragmentach dotknąłem związanej
z nią linii oszmiańskiej. Wynika ze względów rodzinnych. Z Szuniewiczów mieszkających w byłym
powiecie dziśnieńskim wywodziła się żona mojego stryja. Faktem jest także, że Szuniewiczowie
mieszkający obecnie w Polsce, a będący potomkami repatriantów z byłych Kresów Wschodnich, wywodzą się w znakomitej większości z rodzin mieszkających niegdyś na terenie powiatu dziśnieńskiego. Statystycznie tego nie opracowałem – byłoby to zresztą trudne dla amatora, zważywszy na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych – lecz według moich obserwacji i szacunków, potomkowie
linii dziśnieńskiej to około 70% żyjących obecnie w Polsce Szuniewiczów. Około dwadzieścia procent
to potomkowie linii oszmiańskiej, a pozostałe 10 procent wywodzi się z linii bobrujskiej i ukraińskiej.
Genealogia rodów mających swoje korzenie na byłej Wileńszczyźnie, wymaga analizy zasobów archiwalnych z wielu źródeł. Szczególne miejsce pod tym względem zajmują rodziny szlacheckie, których miejsca rodowe leżą na obecnym pograniczu litewsko-białoruskim. Dziejowe perturbacje,
które dotknęły ten rejon sprawiły, że dokumenty świadczące o historii mieszkających tam rodzin znajdziemy w Wilnie, Mińsku, Rydze, Petersburgu, czasem w Warszawie, a nierzadko w innych miejscach. Badanie dziejów tych familii to nie tylko żmudna praca. Pasjonat zajmujący się ich genealogią
nigdy nie może być pewien, że sięgnął po wszystkie źródła. Zdając sobie sprawę ze swych ograniczonych możliwości w tym względzie, a przy tym wiedząc, że także te skromne możliwości rychło mogą
ulec wyczerpaniu, z pokorą oddaję P.T. Czytelnikom niniejsze opracowanie. Nie można go nazwać
kompletnym. Doskonale zdaję sobie sprawę z jego niedociągnięć, w tym z dokonanych przybliżeń.
Starałem się powiązać informacje pochodzące z licznych wywodów i spisów szlachty, opracowanych
pod koniec XVIII- i w pierwszej połowie XIX wieku, z danymi metrykalnymi, uzyskanymi w wyniku
kwerend w Archiwum Wileńskim i Mińskim oraz archiwalnymi zapisami dostępnymi na stronie Fami1
2

K. Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.
R. Szuniewicz, niepublikowane badania własne.
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ly-Search. Księgi metrykalne pochodzące ze szczególnie mnie interesującego dekanatu dziśnieńskiego
(głębockiego), zachowały się od 1842-1848 roku. Są przy tym rozproszone po archiwach w Winie i
Mińsku. Nie zawsze udawało mi się zachować ciągłość pomiędzy zapisami wywodowymi, a metrykalnymi. Dotyczy to w szczególności kobiet – mężatek i panien z rodu Szuniewiczów, które w dokumentach wywodowych, albo w ogóle nie są wykazywane, albo mają wyłącznie imię. Nie dysponując
dowodami (archiwalnymi zapisami), w kilku miejscach opracowania pozwoliłem sobie na przypuszczenia. Starałem się zawsze to zaznaczyć, podając przy tym alternatywne rozwiązania danej kwestii.
Oddaję więc to niekompletne opracowanie w ręce Czytelników mając nadzieję, że stanie się ono podstawą dalszych badań nad dziejami rodziny. Liczę, że w przyszłości znajdzie się podobny do mnie
pasjonat, który przejmie po mnie pałeczkę i uzupełni mój wywód genealogiczny swoimi odkryciami.
Specyfika byłych Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej polegała na wielości współistniejących kultur. Wynikało to m.in. z różnorodności wyznań religijnych obecnych na tym obszarze. Liczba
katolików była zbliżona do liczby wyznawców prawosławia. Istniały tam również inne wyznania. Np.
grecko-katolickie, mojżeszowe, islam itd.. Ma to istotne znaczenie dla badacza dziejów konkretnych
rodzin. Na Kresach Wschodnich pismo romańskie (język polski), utożsamiane z wyznaniem rzymskokatolickim, było równie często spotykany jak cyrylica (język rosyjski), właściwy wyznaniu prawosławnemu. O ile przed rozbiorami i do końca lat czterdziestych XIX wieku, w metrykach parafii rzymsko-katolickich używano łaciny bądź języka polskiego, to w latach późniejszych spotykamy zarówno
język polski jak i język rosyjski. To już oczywiście wpływ zaborcy. Do lat pięćdziesiątych XIX wieku
oba języki są równie często stosowane. Po powstaniu styczniowym językiem oficjalnym, czyli używanym m.in. w zapisach metrykalnych, stał się język rosyjski. Wynikiem tego metryki Szuniewiczów,
choć w znakomitej większości katolików, były zapisywane początkowo po łacinie (XVIII wiek), w
późniejszych latach po polsku, a od lat sześćdziesiątych XIX wieku wyłącznie po rosyjsku.
Część materiałów zgromadzonych w czasie moich wieloletnich badań opublikowałem na stronie internetowej www.formanowicz.pl/szuniewicz/. Przedstawione P.T. Czytelnikom opracowanie
stanowi rozszerzoną wersję publikacji internetowej. W stosunku do wersji elektronicznej, wydawnictwo tradycyjne wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Nie wyobrażam sobie załączenia do wersji książkowej drzewa genealogicznego rodu, liczącego obecnie ponad 700 osób. Jego wydruk jest
oczywiście możliwy, ale wyłącznie na ploterze. W czytelnej postaci, czyli na taśmie papierowej o
szerokości 1 metra, wydruk ów miałby długość około pięciu metrów. Załączenie go do jakiejkolwiek
publikacji jest praktycznie niemożliwe. Inną kwestią są obowiązujące przepisy o ochronie danych
osobowych. W niniejszym opracowaniu nie przedstawiam najmłodszych pokoleń, tj. osób urodzonych
w dwudziestoleciu międzywojennym i później. Informacje o tych osobach, w zakresie, który jest możliwy do publikacji, a także drzewo genealogiczne rodziny – przedstawione zresztą w wielu ujęciach –
znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej. Polecam zatem czytanie niniejszej monografii i
równoległem przeglądanie drzewa genealogicznego opublikowanego w internecie.
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Część I
Charakterystyka źródeł wykorzystanych w opracowaniu
We wstępie wymieniłem podstawowe źródła wykorzystywane przeze mnie przy pracy nad
genealogią rodów szlacheckich z byłych Kresów. Są nimi wywody i spisy szlacheckie oraz akta metrykalne. Wywody i rejestry szlachty znajdziemy w archiwum wileńskim (LVIA) 3, w Mińsku (NIAB)4
i Petersburgu. Były one sporządzane przez odpowiednie rosyjskie urzędy, w celu weryfikacji szlacheckiego pochodzenia poszczególnych rodzin. Sporządzano je od ostatnich lat XVIII wieku (1798),
aż do początku XX stulecia. Udokumentowanie szlachectwa wymagało przedłożenia odpowiedniej
ilości dokumentów archiwalnych, czy też ich odpisów. Wiązało się to z wieloma trudnościami. To
między innymi było przyczyną utraty szlachectwa przez wiele rodzin, także wśród Szuniewiczów5.
W Rosji Carskiej, podobnie jak w I Rzeczpospolitej, nie istniały Urzędy Stanu Cywilnego.
Wszelkich czynności związanych z rejestracją urodzin (chrztów), ślubów i zgonów dokonywali duchowni odpowiednich wyznań. Ponieważ Szuniewiczowie z interesującej nas linii, w znakomitej
większości byli katolikami, to zapisy metrykalne, które ich dotyczą, znajdujemy w księgach metrykalnych właściwych parafii rzymsko-katolickich. Zapisy sprzed 1800 roku pochodzące z parafii byłego
powiatu dziśnieńskiego i okolic Dokszyc, to obecnie rarytas. Księgi parafialne, które zawierały te
zapisy, z niewielkimi wyjątkami nie dotrwały do naszych czasów6. Sporadycznie spotykamy odpisy
tych metryk stanowiące załączniki przy dokumentach wywodowych. Dla przykładu najstarsze z zachowanych ksiąg metrykalnych z parafii w Głębokiem obejmują zapisy z 1842 roku. Księgi te znajdują się w Archiwum w Wilnie. Tamże znajdziemy kolejne roczniki z tej parafii: 1848-1864 i 18731874. Luka z lat 1865-1872 jest uzupełniona księgami przechowywanymi w Archiwum Mińskim7.
Tam znajdziemy również kolejne roczniki, aż do II wojny światowej. Na stronie internetowej FamilySearch opublikowano kopie mikrofilmów (skany) z ksiąg metrykalnych parafii należących do byłego
dekanatu głębockiego. Należały do niego parafie w Dziśnie, Głębokiem, Łużkach, Miorach, Mosarzu,
Prozorokach, Udziale, Zadrorożu i inne. Zakres czasowy opublikowanych w internecie kopii obejmuje
lata 1848-1864 oraz 1870-1874. Znajdziemy tam również księgi parafii rzymsko-katolickiej w samej
Dziśnie z lat 1830-1847. Odwołując się do źródeł, w przypisach podaję numer mikrofilmu (FHL
/Family History Libary/), jego część (Item), stronę księgi i pozycję zapisu, jeśli były one numerowane
W archiwach wileńskim i mińskim znajdziemy spisy parafian z wielu kościołów leżących na
terenie byłej diecezji wileńskiej. Owe spisy wykonywano w różnych latach. Napotkałem takie zestawienie z parafii Głębokie (rok 1803, LVIA) i parafii Zaskórki w dekanacie lepelskim (rok 1852,
NIAB).
Dodatkowym źródłem są spisy rewizyjne (Ревизские сказки). Są to spisy osób podlegających
podatkowi pogłównemu obowiązującemu w Imperium Rosyjskim oraz tych, którzy z racji np. szlacheckiego urodzenia byli zwolnionych z jego płacenia. Znajdziemy tu listy rodzin mieszkających w
danej wsi, majątku, folwarku czy zaścianku, z podziałem na szlachtę i chłopów. Wymieniano w nich
głowę rodziny, jego małżonkę (o ile oboje żyli) oraz ich dzieci i ewentualnie innych członów rodziny,
z podaniem ich pokrewieństwa i wieku. Zestawienia przygotowywały władze cywilne co kilka lat.
Obejmowały one poszczególne powiaty i były sporządzane od końca XVIII wieku (1795) do mniej
3

Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Национальный исторический архив Беларуси
5
J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Warszawa 1995.
6
Kopie Metryk Kościoła Dokszyckiego 1741-1834 [chrzty, ślub, pogrzeby], NIAB, sygn. 937-4-33a.
7
Z lat 1865-1890 w Archiwum Mińskim (NIAB) zachowały się następujące roczniki z zapisami metryk
w księgach parafialnych z Głębokiego: sygn. 1781-37-2(1865 r), 1781-37-3 (1866 r), 1781-37-6 (1867 r), 178137-7 (1868 r), 1781-37-9 (1869 r), 1781-37-12 (1870 r), 1781-37-15 (1872 r), 1781-37-17 (1873 r), 1781-37-20
(1874 r), 1781-37-21 (1875 r), 1781-37-24 (1876 r), 1781-37-25 (1877 r), 1781-37-27 (1878 r), 1781-37-30
(1879 r), 1781-37-32 (1880 r), 1781-37-34 (1881 r), 1781-37-36 (1882 r), 1781-37-37 (1884 r), 1781-37-40
(1884 r), 1781-37-41 (1886 r), 1781-37-44 (1886 r), 1781-37-45 (1887 r), 1781-37-48 (1888 r), 1781-37-49
(1889 r), 1781-37-51 (1890 r),
4
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więcej połowy XIX stulecia. Nie wszystkie się zachowały. Większość z nich opublikowano już na
FamilySearch. Dotyczy to zarówno powiatu dziśnieńskiego (oryginały w LVIA), jak i okolic Dokszyc
(LVIA, NIAB). Źródło jest bardzo obszerne i swoją zawartością zastępuje w części utracone księgi
metrykalne.
Jako materiał odwoławczy traktuję wspomnienia rodzinne pióra śp. Klotyldy z Szuniewiczów
Formanowiczowej. Opierając się na wspomnieniach przekazanych Jej przed dziadka i pradziadka, a
także posiłkując się informacjami zebranymi od krewnych, Autorka stworzyła obszerną sagę rodową.
Załączyła do niej szkic genealogiczny. Ponieważ oba opracowania są oparte wyłącznie na wspomnieniach rodzinnych i nie odwołują się do jakichkolwiek źródeł, są one niestety niezbyt ścisłe. Pomimo
swej niedoskonałości saga jest niezwykle cenną pamiątka rodzinną.

Dowody szlachectwa, herb
Autorka sagi rodzinnej, wiedząc z przekazów rodzinny o szlacheckim pochodzeniu swoich
przodków, ich herb rodowy określała mianem „Podkowa”. W rzeczywistości nazwa herbu Szuniewiczów z Wileńszczyzny brzmi „Łada”, choć faktycznie końska podkowa jest w centralnym punkcie
tarczy herbowej. Najstarsze dowody szlachectwa rodziny, w tym herb jakim się posługiwali, znajdujemy w archiwalnych aktach wileńskiej Heroldii Szlacheckiej8. Generalna Deputacja Wywodowa w
Wilnie opracowała wywód szlachecki rodziny Stanisława Szuniewicza syna Jakuba (wnuka Grzegorza), z synami: Dionizym9, Hieronimem, Fabianem i Onufrym10. Wywód ów jest datowany na 1 grudnia 1800 roku. Określono w nim herb rodowy Szuniewiczów mianem „Łodzia”, Herb Łodzia w tarczy
herbowej ma łódź, a nie podkowę. W omawianym wywodzie musiała zajść pomyłka. Wskazuje na to
niezgodność zawołania rodziny z herbem wykazywanym we wcześniejszych dokumentach Heroldii
Wileńskiej11. Pełny wywód rodowy Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, a właściwie ich
dzrzewo genealogiczne, przygotowane zostało 12 listopada 1834 roku przez Gubernialną Deputację
Szlachecką w Mińsku. Wywód ten w późniejszych latach przekazano do Petersburga i tam go odnalazłem. Dokument jest ogromny i wykonany z niezwykłą starannością. Obejmuje ponad 60 osób z siedmiu pokoleń rodu (wyłącznie mężczyzn). W nagłówku umieszczono widok i nazwę herbu „Łada”.
Kopię tego rysunku przedstawiam poniżej. W prawym dolnym narożniku załączam miniaturę wywodu
(drzewa genealogicznego Szuniewiczów), z którego herb pochodzi. W dalszym ciągu opracowania
będę się odwoływał do wywodu z 1834 roku podając w przypisach „NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834” oraz pozycję, pod którą wymieniono daną osobę.
Potwierdzenie herbu Szuniewiczów (Łada) znajdujemy również w opracowaniu W. Jurszy
Szlachta powiatu Oszmiańskiego, dostępnym na stronie internetowej: www.oszmianszczyzna.pl.

8

Regestr Familiów których dowody na szlachectwo Deputacja Generalna Wywodowa Litewsko-Wileńska
przyjęła y przez Decyzję approbowała 1798-1800, LVIA 391-6-7 ; Журнал регистрации деятельности
генеральной дворянской депутации с указанием дворян документы которых рассматривались с февраля
1799 по 1800, LVIA 391-6-12 ; Коннотационный реестр лиц, утвержденных в дворянстве с указанием
герба 1800, LVIA 391-6-18.
9
Dionizy był ojcem Napoleona i Ambrożego Szuniewiczów, dwóch powstańców listopadowych i późniejszych emigrantów francuskich.
10
Wywód Familij Urodzonych Szuniewiczów, LVIA 391-1-994.
11
Regestr Familiów których dowody na szlachectwa …, LVIA 391-6-7.
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Ryc. 1.
Łada, herb Szuniewiczów

Krótki rys historyczny i analiza statusu społecznego
Od zarania swoich dziejów Szuniewiczowie byli rodem rycerskim. Należeli do drobnej polskiej szlachty osiadłej w Wielkim Księstwie Litewskim. Zamieszkiwali tereny położone między Oszmianą a Połockiem, gospodarując we własnych majątkach, bądź też arendując (dzierżawiąc) cudze. W
zapisach metrykalnych i spisach rewizyjnych do połowy XIX wieku znakomita większość dorosłych
mężczyzn i kobiet z tej rodziny zapisywana była jako szlachta (благородный – дворян). W konsekwencji przemyślanej polityki władz carskich oraz udziału Szuniewiczów w kolejnych powstaniach
narodowych, wiele rodzin utraciło swoje majątki i tytuły szlacheckie. Niektórzy z nich zawędrowali
do Francji (po 1830), a po powstaniu styczniowym – do Rygi, Petersburga i na Syberię. Już w latach
osiemdziesiątych XIX wieku znaczna część rodzin została zdeklasowana do stanu mieszczańskiego
(choć nadal mieszkała na wsiach). Nierzadko spotyka się również rodziny i osoby samotne „zdegradowane” do stanu chłopskiego. W ten sposób dochodzimy do ostatniego dziesięciolecia wieku dziewiętnastego i pierwszych lat kolejnego stulecia. Wśród żyjących wówczas na Wileńszczyźnie Szuniewiczów do wyjątków należały rodziny, których status szlachecki został oficjalnie potwierdzony przez
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władze carskie. Zjawisko to nie dotyczy wyłącznie Szuniewiczói). Było ono bardzo często spotykane
wśród polskich rodzin mających konotacje szlacheckie12.
Opis rodziny w ważniejszych herbarzach
W herbarzu Polska Encyklopedia Szlachecka (Tom 11, Wykazy polskich rodzin szlacheckich.
T. 8, Warszawa 1935-38), wydanym pod red. Stefana J. Starykonia-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego, na stronie 290., wymieniono nazwisko „Szuniewicz” (bez herbu), z rokiem 1700 i okolicami,
w których rodzina mieszkała: oszmiańskie. W przypisach autor odwołuje się do publikacji Almanach
historique, pracy Tomasza A. Krosnowskiego wydanej w Paryżu w 1846 roku13. Można przypuszczać,
że informacje w niej podane pochodzą od Napoleona Szuniewicza syna Dionizego – emigranta po
powstaniu listopadowym osiadłego we Francji14.
Rodzinę Szuniewiczów wymieniono w wydanym przez Emiliana von Żernickiego-Szeligę w
języku niemieckim herbarzu polskich rodów szlacheckich (Der polnische Adel und die demselben
hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien : General-Verzeichniss, Hamburg 1900, s. 430), Podano miejsce zamieszkania (Kreis Oszmiana) oraz dodano, że od 1831 roku są na emigracji (Krosn.).
Z określenia źródła wynika, że była nim cytowana wyżej praca Tomasza A. Krosnowskiego.
Tej samej treści informacje o Szuniewiczach podaje Tadeusz Gajl we współcześnie wydanym
herbarzu Herby szlacheckie Polski porozbiorowej 1772-1918: tysiąc herbów. Suplement 180 herbów
Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Gdańsk 2005, s. 193).
Szuniewiczów z okolic Oszmiany wymienia Jan Ciechanowicz w książce Rody rycerskie
Wielkiego Księstwa Litewskiego (t.V, Rzeszów 2001, s. 218). Ta sama rodzina została omówiona w
niedawno wydanej publikacji Czesława Malewskiego Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku.
Powiaty: lidzki, oszmiański i wileński (Warszawa 2016, s. 352). Publikacja jest ogólnie dostępna w
internecie15. Obaj autorzy korzystali ze wspomnianego wyżej wywodu szlacheckiego dostępnego w
LVIA, opracowanego w 1800 roku przez Wileńską Deputację Wywodową. Jak już wyżej wspomniałem wywód ten jest obarczony błędem. Przypisuje on rodzinie Szuniewiczów herb „Łodzia” zamiast
„Łada”. Stąd u cytowanego Ciechanowicza, a także Malewskiego znajdziemy: SZUNIEWICZ (Śunevićius) herbu Łada i Łodzia. Siedziby rodowe mieli na Wileńszczyźnie w powiecie oszmiańskim…”.
Inne znane herbarze szlacheckie (np. Adam Boniecki Herbarz Polski, Seweryn hr. Uruski Rodzina: Herbarz Szlachty Polskiej) nie wymieniają Szuniewiczów.
Najstarsze wzmianki o nazwisku i rodzinie
Interesujące nas nazwisko wymienione zostało w dokumencie datowanym na 1528 rok, przechowywanym obecnie w Archiwum Radziwiłłów (AGAD)16. Z jego treści wynika, że książęta słuccy
Jerzy i Szymon Olelkowicze, nadali swojemu wiernemu i długoletniemu słudze panu Pawłowi Szuniewiczowi, pochodzącemu z województwa kijowskiego, folwark Życki we włości Słuckiej z poddanymi, lasami, drzewem, łowiskami bobrowymi, łosiowymi, niedźwiedziami itd17. Spisany na pergaminie dokument jest najprawdopodobniej falsyfikatem wystawionym w XVII wieku. Podstawową
przesłanką fałszerstwa jest zapis o służbie Pawła Szuniewicza „dla Rzeczpospolitej”. Takie określenie
jest znane od czasów Unii Lubelskiej zawartej w 1569 roku („Rzeczpospolita Obojga Narodów”).
12

J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Warszawa 1995.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=43656
14
Patrz: „Dowody szlachectwa, herb” – wywód szlachecki Stanisława Szuniewicza z synami (m.in. Onufrym). Biografia Napoleona Szuniewicza patrz: Wikipadia (autor: M. Formanowicz).
15
http://rcin.org.pl/Content/61441/WA303_80717_TE_Malewski.pdf
16
AGAD, Archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu, f. 354, dział I, nr 7544.
17
Folwark Życki we włości słuckiej leżał najprawdopodobniej w okolicach jeziora Żyd w rejonie żytkowickim w obwodzie homelskim (80 km na południowy wschód od Słucka). Dziś jezioro nazywane jest Czerwonym (Возера Чырвонае, Князь). W odległości ok. 20 km na południe od niego znajduje się miasteczko Żytkowicze (Жыткавічы).
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Wcześniej nie było stosowane. Niemniej jednak możemy przypuszczać, że to od Pawła Szuniewicza
wywodzi się gałąź Szuniewicz-Życki, a przypuszczalnie od jego brata/braci lub potomków gałąź Szuniewiczów słuckich oraz bobrujskich, a później wołyńskich i ukraińskich. Szlacheckie pochodzenie
Szuniewiczów-Życkich mieszkających na Wołyniu zostało potwierdzone wywodem wpisanym do
księgi szlachty Guberni Wołyńskiej w 1802 roku18. Wywód obejmuje cztery pokolenia rodu pieczętującego się herbem Drzewica. Najstarszym z wymienionych jest Andrzej Szuniewicz-Życki, mąż Marianny z Zabrodzkich, urodzony prawdopodobnie na początku XVIII wieku. Nie jest wykluczone, że z
tego pnia bierze początek także ród Życkich. Nie udokumentowano jednak powiązania tych linii z
rodem Szuniewiczów oszmiańsko-dziśnieńskich, których genealogia jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Jeśli związek taki istniał, to być może powstał w osobie brata (braci) Pawła Szuniewicza, jego syna (-ów), bądź wcześniejszych pokoleń. Niezależnie od ewentualnych koligacji należy
przyjąć, że Paweł Szuniewicz urodził się około 1500 roku. Być może wcześniej.
Najstarszym udokumentowanym przodkiem rodu Szuniewiczów z Wileńszczyzny był Jan19,
towarzysz bitewny kasztelana połockiego i smoleńskiego Jerzego Zenowicza20, uczestnik walk o
Gdańsk, Połock i Psków. W dowód uznania zasług w dn. 24 lipca 1582 roku otrzymał od Jerzego Zenowicza folwark Świrkowszczyzna. Chodzi zapewne o wieś o tej samej nazwie leżącą w byłej gminie
i parafii Wołkołata w obecnym rejonie dokszyckim (ok. 20 km na zachód od Dokszyc)21. Kolejnym
dokumentem jest testament Jana Szuniewicza datowany na 1637 rok. Został on wpisany do akt oszmiańskich w 1691 roku. Jan miał dwóch synów: Grzegorza i Dymitra22. Weszli oni w posiadanie majątku przekazanego im przez ojca w 1663 roku. Antenat rodu i jego dwaj synowie zostali wymienieni
w wywodzie szlacheckim z 1 grudnia 1800 roku. Dokument został wydany przez Generalną Deputację
Wywodową w Wilnie. Rotmistrz połocki Grzegorz Szuniewicz ze swoją żoną Heleną z Jankowskich
stali się założycielami linii nazywanej od imienia antenata „linią Grzegorza”. Niemniejsze opracowanie omawia jedynie jej fragment. Wrócę do tej linii w dalszej części. Przedmiotem moich badań i ich
owocem, czyli wywodem w przedstawionym kształcie, jest „linia Dymitra”, czyli dzieje jego potomków w zakresie, który udało mi się ustalić.
Linia podziału między gałęziami Szuniewiczów oszmiańsko-dziśnieńskich i słuckich, przebiega według kryterium terytorialnego (które wobec migracji staje się z czasem mniej istotne) i przede
wszystkim według kryterium przynależności do kościoła katolickiego i greko-katolickiego (prawosławnego). Słuck był ostoją prawosławia, natomiast Zenowicze byli zwolennikami kalwinizmu, by
potem przejść na katolicyzm. Można założyć, że szlachta w znakomitej większości zachowywała się
tak jak magnaci. Nie jest wykluczone, że niektórzy Szuniewicze słuccy mogli być związani z ordynacją nieświeską ks. Radziwiłłów i przyjmować panujące zwyczaje religijne23.
Gniazdo rodowe i inne miejsca związane z rodziną
Najstarszym majątkiem Szuniewiczów z interesującej nas linii była Świrkowszczyzna przyznana antenatowi rodu przez Jerzego Zenowicza w lipcu 1582 roku. Wieś o tej nazwie leży około 20
km na zachód od Dokszyc, te zaś ca 20 km na południe od Głębokiego. Majątek Świrkowszczyzna
pozostał w rękach Szuniewiczów mniej więcej do połowy XVIII wieku. Jednak już w drugim pokoleniu nastąpił podział terytorialny rodziny. Grzegorz i jego potomkowie – być może za sprawą ślubu
Grzegorza z Heleną z Jankowskich – zamieszkali w okolicach Oszmiany, zaś Dymitr, jego syn Piotr,
wnuk Franciszek i kolejne pokolenia pozostali w okolicach Głębokiego. Podział ten nie był jednak
18

Księga szlachty Guberni Wołyńskiej, poz. 1930.
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 1.
20
W latach osiemdziesiątych XVI stulecia żoną Jerzego Zenowicza była Anna Słucka. Krzysztof Zenowicz, syn Jerzego i Anny mediował w konflikcie między Chodkiewiczami i Radziwiłłami o Zofię Słucką i jej
majątek.
21
W 1555 roku miał miejsce dział graniczny pomiędzy właścicielem „dworu Hłybockaho”, starostą czeczerskim i propojskim Jerzym Mikołajewiczem Zenowiczemm, a dziedzicami Wołkołaty książętami słuckimi
[Olelkowiczami]. Zob. Hedemann O., Głębokie : szkic dziejów, Głębokie-Wilno, 1935, s. 9.
22
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 2, 3.
23
R. Szuniewicz, Szuniewicze słuccy, maszynopis 2013.
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trwały. Rodziny przenikały się i wędrowały z miejsca na miejsce. Tak na przykład w pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku Józef, syn Antoniego z linii Grzegorza (wnuk Bazylego) z rodziną mieszkał w
majątku Puniszcze położonym pomiędzy Głębokiem, a Dokszycami. W 1812 roku został przeniesiony
do Głębokiego na usługi podprefekta powiatu dziśnieńskiego Alojzego Bujnickiego. W Zaszcześlu i
Dziadziuszkach, czyli wsiach położonych w tych samych okolicach, mieszkali dwaj inni wnukowie
Bazylego z linii Grzegorza (synowie Józefa): Stanisław z rodziną, oraz Dominik24.
Poniżej przestawiam mapę rozprzestrzenienia się poszczególnych rodzin Szuniewiczów z linii
oszmiańsko-dziśnieńskiej. Mapa została opracowana na podstawie zapisów ksiąg metrykalnych, z
których najstarsze sięgają początków XVIII wieku25 oraz spisów mieszkańców poszczególnych majątków, wsi i powiatów, sporządzanych pod zaborem rosyjskim. Wskazane na mapie punkty oznaczają
miejscowości związane z historią Szuniewiczów. Są to miejsca ich narodzin, późniejszego zamieszkania, ślubów i śmierci. Tu ważna uwaga: do wyjątków należą osoby, które całe swoje życie mieszkały
w jednym miejscu.

Ryc. 2. Mapa rozprzestrzenienia się poszczególnych rodzin Szuniewiczów
z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej do początku XX wieku

Na przedstawionej mapie wyodrębnia się część rodziny skupiona wokół Oszmiany (pomiędzy
Wilnem, a Mołodecznem) oraz druga część licznie zamieszkująca były powiat dziśnieński (na zachód
od Połocka). Pomiędzy tymi dwoma obszarami pozostał teren niezamieszkały przez Szuniewiczów.
Jest on położony mniej więcej w obrębie dzisiejszego Naroczańskiego Parku Narodowego. Wędrówka
24
25

Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов., Tom 37, s. 318-319.
Parafia Ostrowiec koło Oszmiany.
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Szuniewiczów począwszy od pierwszego znanego majątku Świrkowszczyzna, przez okolice Dokszyc i
równolegle rejon Oszmiany, dalej do okolic Głębokiego, gdzie wg. spisu parafian pojawili się w
trzech rodzinach około 1800 roku, następnie parafie Zadoroże, później Prozoroki, osiągnęła okolice
Leplan (parafia Zaskórki i in.), a pojedyncze osoby już w XIX wieku osiedliły się w pobliżu Połocka.
Jedna część rodziny dążyła przez Oszmianę w kierunku Wilna, a druga przeciwnie – na wschód od
Dokszyc, przez Głębokie po Połock, Witebsk, Leplany aż po Smoleńsk.
Okolice Głębokiego są gniazdem rodowym potomków Dymitra Szuniewicza (linii dziśnieńskiej). Miasto Głębokie na Wileńszczyźnie ma bardzo starą historię. Zaistniało w 1414 roku. Sto lat
później pojawia się w Metryce Wielkiego Księstwa Litewskiego jako dwór i centrum majątku Zenowiczów. Część północna należała do Korsaków, południowa zaś do Zenowiczów. Naturalną granicę
osady wyznaczała rzeczka Bereźwica (Brzozówka), stanowiąca także granicę województwa połockiego, do którego należało Głębokie. W drugiej połowie XVI wieku miasto zostało zdobyte przez wojska
Iwana Groźnego, a dwadzieścia lat później odbite przez wojska Stefana Batorego. Głębokie powróciło
do swych właścicieli. Część południowa należała wówczas do kasztelana smoleńskiego Jerzego Zenowicza, który pod wpływem Mikołaja Czarnego Radziwiłła przeszedł na kalwinizm. To ten sam Jerzy Zenowicz, który w 1582 darował Janowi Szuniewiczowi majątek Świrkowszczyzna leżący około
30 km w linii prostej od Głębokiego. Jego syn, wojewoda brzeski Krzysztof Zenowicz ufundował w
Głębokiem zbór, który podobnie jak dwór, nie przetrwał do naszych czasów. Później Zenowiczowie
powrócili do katolicyzmu. Północna część Głębokich pod koniec XVI w. należała do Eliasza Korsaka,
a następnie do Józefa Korsaka, który jako starosta mścisławski w 1628 r. ufundował kościół katolicki
(późniejszy parafialny pw. św. Trójcy). W 1639 r. Józef Korsak został wojewodą mścisławskim. Z tej
okazji ufundował drugi kościół wraz z klasztorem karmelitów bosych. Po jego śmierci w 1643 r. karmelici stali się właścicielami północnej części dóbr głębockich.
Dostępne dziś zapisy metrykalne z interesujących nas parafii dotyczą XIX wieku, a najwcześniejsze z nich sięgają lat czterdziestych. Zapisy te wskazują, że potomkowie Dymitra Szuniewicza
mieszkali w kilku parafiach dekanatu dziśnieńskiego (dziś głębockiego) i dwu sąsiednich. Poniżej
podaję ilość aktualnie odnalezionych zapisów metrykalnych dotyczących Szuniewiczów (urodzeń,
małżeństw, bądź zgonów) z podziałem na poszczególne parafie.
Duniłowicze, parafia p.w. Świętej Trójcy (dekanat postawski)
Dzisna, parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
Głębokie, parafia p.w. Świętej Trójcy i parafia przy klasztorze
karmelitów bosych p.w. Wniebowzięcia NMP (do 1864)
Łużki, parafia p.w. św. Michała Archanioła
Prozoroki, parafia p.w. Wniebowzięcia NMP
Zadoroże, parafia p.w. NMP Łaskawej
Zaskórki, parafia p.w. Świętej Trójcy (dekanat lepelski)

4
9
189 (16)
11
16
94
3 (10)

Podane w nawiasach liczby odnoszą się do ilości osób z rodziny Szuniewiczów wymienionych
w spisach parafian danego kościoła. Spisy parafian to dodatkowe źródło danych oprócz ksiąg metrykalnych. Nie podaję tu danych z dekanatu dokszyckiego. Tam również mieszkali Szuniewiczowie z
interesującej nas linii rodowej. Kwerenda w księgach metrykalnych z tych parafii jest na razie na etapie wstępnym.
Jak widać z powyższego wykazu szczególne miejsce w dziejach potomków Dymitra Szuniewicza zajmuje parafia głębocka. Kolejne zaś sąsiadująca z nią parafia zadoroska. W parafii głębockiej
wyróżnia się wieś Dawidki leżąca w byłej gminie Plissa. Z dostępnych źródeł wynika , że pierwszym
z Szuniewiczów osiadłych w tej wsi był Szymon, syn Piotra (1745). Spisy rewizyjne z 1795 roku
wskazują, że arendował on w tym czasie ziemię, będącą składnikiem majątku skarbnika połockiego
Piotra Suszyńskiego. Wieś była podzielona. Tuż obok siebie leżały (nadal leżą) Dawidki Wielkie
(„Większe”) i Dawidki Małe, a pomiędzy nimi wieś o nazwie Propielewszczyzna (Przepielewszczyzna). O znaczeniu tych trzech wsi w dziejach Szuniewiczów świadczy liczba urodzin. W poznanym i
udokumentowanym zapisami metrykalnymi zakresie dziejów urodziło się tam ponad 70 osób należących do rodziny Szuniewiczów.
12

Ryc. 3. Mapa okolicy Hołubicz na Wileńszczyźnie (lata 20-te)
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Część II
Szczegółowe omówienie poszczególnych rodzin
Na temat Dymitra Szuniewicza wiemy bardzo niewiele. To że był synem Jana i bratem Grzegorza, potwierdzają wszystkie znane mi wywody szlacheckie. W 1663 roku bracia weszli w posiadanie majątku Świrkowszczyzna przekazanego im w testamencie przez ojca. Jedynym znanym z wywodów synem Dymitra Szuniewicza był Piotr26. Tenże Piotr z żoną Marianną zgodnie z prawem zastawnym w dn. 14 marca 1771 roku otrzymali jedną włókę ziemi w dobrach Wielka Świła, należących do
księdza Zenowicza. W tym samym dokumencie wyjaśniono, iż Piotr Szuniewicz pożyczył księdzu
Zenowiczowi 100 talarów, za co pod zastaw otrzymał jedną włókę księżowskiej ziemi. W testamencie
datowanym na 6 marca 1775 гoku Piotr Szuniewicz przekazał należący do niego majątek Wielka
Świła swemu synowi Konstantemu (najprawdopodobniej najmłodszemu)27, zaś pozostałe ruchomości
Franciszkowi28, Michałowi29, Szymonowi30 i Stefanowi31. Przeniósł na swoich synów prawo do pieniędzy za sprzedany majątek Świrkowszczyzna, należnych mu od stryja Jakuba s. Grzegorza Szuniewicza. Majątek Świła leżał w późniejszej gminie Plissa w powiecie dziśnieńskim. Znajdował się w
odległości około 5 km na północ od Hołubicz w parafii Głębokie.
O Dominiku synu Piotra nie mam pewnych informacji. Źródła wskazują, że wstąpił do zakonu
karmelitów trzewiczkowych (Szczuniewicz). Śluby zakonne złożył 4 XII 1766. W 1774 roku był u karmelitów w Głębokiem, zaś w latach 1778-1784 z klasztorze w Gudohajach k. Oszmiany. Zmarł w
1799 lub 1800 we wsi Pašaminė koło Święcian32. Z kolei Szymon s. Piotra, zapisywany również jako
Szczuniewicz, w 1795 roku arendował ziemię we wsi Dawidki (Dawydki) należącej w tym czasie do
skarbnika połockiego Piotra Suszyńskiego (s. Michała). Miał 50 lat (1745), a jego żoną była Marianna
córka Kazimierza, mająca wówczas 30 lat. Z zapisu wynika, że nie mieli dzieci. Wraz z nimi mieszkał
piętnastoletni Onufry syn „Tymofieja” (Tymoteusza). Nie podano jego nazwiska. Był być może
przygarniętą sierotą, ale raczej spoza rodziny. Imię Tymoteusz nie występuje wśród Szuniewiczów33.
W sporządzonym pięć lat później rejestrze szlachty powiatu newelskiego, pod nazwiskiem Szczuniewicz wymieniono Stefana syna Piotra mającego 35 lat34. Jego żona miała na imię Matrona i była córką
Jana Piotrowskiego. Mieli czteroletnią córkę o imieniu Arina. Mieszkali we wsi Zareczno w pow.
newelskim, gdzie Stefan miał grunt, który uprawiali dwaj chłopi pańszczyźniani35.
Co do pozostałych trzech synów Piotra mam więcej informacji. Tym bardziej, że każdy z nich
doczekał się licznego potomstwa. Omawiając kolejno te trzy rodziny podzielę swój wywód na części,
zgodnie z imionami trzech synów Piotra Szuniewicza. W ten sposób będą to następujące rozdziały:
1) Rodzina Franciszka syna Piotra Szuniewicza
2) Michał syn Piotra Szuniewicza i jego potomkowie
3) Konstanty syn Piotra Szuniewicza i jego rodzina
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1. Franciszek syn Piotra Szuniewicza i jego potomkowie
Franciszek (Piotrowicz) Szuniewicz urodził się około 1730-1740 roku. W 1765 stawił się
zbrojnie w chorągwi parafii głębockiej dowodzonej przez rotmistrza połockiego Jana Korsaka36. Zachował się spis rewizyjny z 1795 roku wymieniający szlachcica Franciszka Szuniewicza i jego rodzinę. Nie znam dokładnie tego zapisu. Informacja o nim stanowi załącznik do wywodu z 1834 roku
opracowanego przez Deputację Mińską. Żoną Franciszka była Rozalia (Róża). Jej nazwisko panieńskie jest mi nieznane. Mieli czterech synów, których imiona i rok urodzenia zostały podane w dostępnych mi wywodach szlacheckich. Byli nimi: Dominik (1771)37, Augustyn (około 1774)38, Walerian
(1776)39 i Piotr (1779)40. Wg spisu rewizyjnego z 09 sierpnia 1816 roku dwaj żonaci już, najstarsi
synowie Franciszka Szuniewicza (Dominik i Augustyn), mieszkali w tym czasie we wsi Propielewszczyzna należącej do majątku (dworu) Hołubicze koło Głębokiego. Była to własność rotmistrza Alojzego Bujnickiego (syna Piotra). Franciszek zmarł tam w 1811 roku41. Według wcześniejszego spisu
przeprowadzonego w 1795 roku, w sąsiedniej wsi Dawidki mieszkał Szymon Szuniewicz, rodzony
brat Franciszka. Dawidki w tym czasie należały do skarbnika połockiego Piotra Suszyńskiego (syna
Michała).
Córką Franciszka mogła być Dorota Szuniewiczówna urodzona około 1778 roku – późniejsza
żona Ignacego Orłowskiego s. Antoniego (1765). Mieszkali w powiecie dziśnieńskim. Mieli dwóch
synów42. Wspomniana Dorota mogła być także córką Michała Szuniewicza (brata Franciszka), bądź
pochodzić z drugiej gałęzi rodu.
Na temat Dominika Szuniewicza s. Franciszka pozostało kilka dokumentów pochodzących z
lat 1811-1834. Wynika z nich, że Dominik był trzykrotnie żonaty. Spis rewizyjny z 1811 roku podaje,
że Dominik Szuniewicz mający wówczas 40 lat mieszkał we wsi Przepielszczyzna (koło Dawy-

dek). Przeniósł się tam w roku 1799 z dworu Kuksino (koło Hołubicz) przy zaścianku Pieczyszcze, należącego do (Józefa) Suszyńskiego. Wraz z nim mieszka brat Augustyn Szuniewicz (30 lat)43. Ze spisu rewizyjnego sporządzonego w 1816 roku wynika, że pierwsza żona
Dominika już wówczas nie żyła (nie podano jej imienia). Pozostawiła Dominikowi córkę o
imieniu Elżbieta, która w dniu spisu miała 20 lat (1796). Drugą żoną Dominika była Helena (Elena).
W 1816 roku miała 30 lat (1786). Urodziła co najmniej trzy córki. Ich imiona i wiek podane w rejestrze to: Aniela (15 lat), Petronela (aa lat) i Bogumiła (5 lat)44. W późniejszym zapisie (1834) nie pojawiają się imna czterech córek Dominika z jego dwóch małżeństw.
Ze spisu szlachty pow. dziśnieńskiego przeprowadzonego w 1834 roku wynika, że trzecią żoną Dominika była (Marianna) Magdalena z Szypiłłów urodzona około 1784 roku. Dominik Szuniewicz s. Franciszka arendował (dzierżawił) wówczas 30 dziesięcin ziemi (nieco ponad 30 ha) we wsi
Niwije. Tam też mieszkał. Właścicielem wsi był Nestor Bujnicki. Przy rewizji okazał postanowienie
Deputacji Mińskiej 1 września 1811 roku z wniesieniem do 6 części księgi rodów szlacheckich. Miał wówczas
62 lata, mieszkał ze żoną Magdaleną z Szypiłłów (50 l), synem Wincentym (15 l) i córkami: Marianna (29 l),
Urszula (12 l) i Julianna lat 945.

Петр Дмитриев Шуневич [w:] Rejestr Popisowy Województwa Połockiego z dn. 30 IX1765
r, „Ateneum Wileńskie” R. 11 (1936), s. 331-332.
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Wincenty Szuniewicz s. Dominika ożenił się z Franciszką z Sosnowskich. Ślubowali około
1845 roku. Mieli troje znanych mi dzieci, z których dwoje dorosło. Wszystkie urodziły się we wsi
Snorki w parafii Głębokie. Najstarszym był Franciszek (2-09-1849)46,47. Kolejną była Franciszka (1709-1853)48, która wyszła za Antoniego Hryniewicza. Przed ślubem mieszkała na dworze Plissa w zadoroskiej parafii. Ślubowali 27 lipca 1875 roku w Zadorożu. Najmłodszym znanym mi dzieckiem
Wincentego i Franciszki z Sosnowskich był Hieronim (7-09-1856)49. Zmarł 13-01-1857 w Snorkach50.
Wincenty i Franciszka zmarli w folwarku Aleksandrów w parafii Zadoroże. Wincenty 14 stycznia
1892 roku (zapisano mu 73 lata), a Franciszka 14 marca 1891 roku (70 lat).
Augustyn, drugi z kolei syn Franciszka Szuniewicza, ożenił się z Eleonorą z domu Jankowską.
Daty urodzin ich dzieci wskazują, że pobrali się w pierwszych latach XIX wieku (przed 1809). Małżonkowie dochowali się co najmniej pięciorga dzieci. Trzech synów: Józefa, Antoniego (3-03-1813)51
i Floriana (27-08-1818)52 oraz dwóch córek: Elżbiety (1809) i Janiny (1811)53. Elżbieta wyszła za
szlachcica Jana Skrockiego, a po jego śmierci za szlachcica Franciszka Makowskiego. Ślub Elżbiety z
Szuniewiczów Skrockiej odbył się 27-01-1857 roku w kościele parafialnym w Głębokiem54. W akcie
wymieniono z imion i nazwiska rodowego rodziców panny młodej (Augustyn i Eleonora z Jankowskich Szuniewiczowie). Z kolei w akcie zgonu wdowy Elżbiety z Szuniewiczów Makowskiej 1 v.
Skrockiej (zmarła 9-05-1874 w Dawidkach)55 wymieniono czworo jej dzieci urodzonych z małżeństwa z Janem Skrockim (Józefę, Helenę, Józefa i Aleksandrę). Janina, młodsza córka Augustyna i
Eleonory z Jankowskich, wyszła za Pawła Karczewskiego. Małżonkowie mieli co najmniej troje dzieci: Katarzynę, Piotra i Ignacego.
Z analizy zachowanych akt metrykalnych parafii Głębokie i Zadoroże, wnioskuję, że Augustyn Szuniewicz zmarł około 1820. Po jego śmierci wdowa Eleonora z Jankowskich wyszła za Michała Szuniewicza syna Konstantego (wnuka Piotra), czyli kuzyna swojego pierwszego męża. Świadczą o tym następujące fakty: 1) żona Augustyna, jak i żona Michała, miały te same imię oraz pochodziły z tej samej szlacheckiej rodziny Jankowskich; 2) z roku urodzin swoich najstarszych dzieci
wnioskuję, że obie urodziły się w zbliżonym czasie, czyli w latach 1790-1800; 3) wszystkie dzieci
(zarówno te z Augustynem jak i te z Michałem) mieszkały i najprawdopodobniej urodziny się w Dawidkach w parafii głębockiej. Analizując wyżej podane fakty nasuwa się najprostszy wniosek. Po
śmierci swojego kuzyna, Michał Szuniewicz ożenił się z majętną wdową po Augustynie – nota bene
swoją rówieśnicą – przygarniając jednocześnie czworo dzieci z pierwszego związku Eleonory. Szerzej
o dzieciach Michała Szuniewicza i Eleonory z Jankowskich opowiem w rozdziale dotyczącym Konstantego Szuniewicza i jego rodziny. Eleonora Szuniewiczowa z Jankowskich zmarła po 1852 roku, w
którym została ujęta w księdze szlachty powiatu dziśnieńskiego. Mieszkała wówczas w Dawidkach w
domu Antoniego, syna Michała i Eleonory Szuniewiczów. Miała 55 lat. W tym samym domu mieszkali w tym czasie także bracia Antoniego: żonaty już Józef oraz kawalerowie Franciszek i Julian56.
Szlachcic Antoni syn Augustyna Szuniewicza (jeszcze jako kawaler), ze swoją siostrą Joanną,
co najmniej od 1834 roku mieszkali we wsi Dawidki w powiecie dziśnieńskim57. W 1851 roku aren46
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dował (dzierżawił) część majątku Bujnickiego we wsi Propielewszczyzna58. Ten sam majątek w 1834
roku arendował szlachcic Stefan Szuniewicz, syn Michała. Antoni ożenił się ze szlachcianką Józefą
Gregorowiczówną. Pobrali się około 1845 roku. Ich dziećmi byli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Augustyn (*1845)59,60
Wiktoria (*20-02-1848, Dawidki)61,62
Izabela (*20-11-1849, Dawidki)63,64
Wiktor (*06-03-1851, Propielewszczyzna)65,66
Filip (24-05-1853, Propielewszczyzna)67
Aneta (*21-10-1855, Propielewszczyzna)68
Hipolit (*12-08-1857, Propielewszczyzna)69
Hieronim (*06-08-1859, Propielewszczyzna)70

Szlachetna Józefa z Gregorowiczów (Hrehorowiczów) Szuniewiczowa żona Antoniego w dn.
14 października 1851 roku została matką chrzestną Franciszki, córki szlachetnych Justyny z Szuniewiczów (c. Stefana) i Tomasza Ławcewiczów. Chrzest odbył się w kościele głębockim, a sakramentu
udzielił ks. Benign Iwaszkiewicz. Ojcem chrzestnym został szlachetny Edward Drozdowicz71. Kolejny
raz w dniu 19 stycznia 1854 roku szlachcianka Józefa Szuniewiczowa została matką chrzestną Antoniego Zambrzyckiego, urodzonego 15 stycznia 1854 r. we wsi Propielewszczyzna – nieślubnego syna
szlachcianki Rozalii Zambrzyckiej. Chrztu w kościele parafialnym w Głębokiem udzielił ks. Wawrzyniec Sokołowski. Ojcem chrzestnym dziecka był szlachcic Walerian Karczewski72.
Augustyn Szuniewicz, najstarszy syn Antoniego i Józefy z Gregorowiczów, zmarł 8 listopada
1862 roku – jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. Zgon zapisano w księgach głębockich. Został
pochowany na cmentarzu w Zaszcześlu. Dwie najstarsze córki Antoniego i Józefy wyszły za młodzieńców z okolicznych rodzin szlacheckich. Wiktoria za Karola Lenartowicza, syna Ferdynanda i
Tekli z domu Artymowicz (ślub 1 lutego 1876 roku w Głębokiem), zaś Izabela za Alojzego Spirydowicza, syna Franciszka i Anieli z Polubińskich (ślub 5 listopada 1878 roku w Głębokiem). Świadkami
na ich ślubach byli bracia panny młodej. Na ślubie Wiktorii – Filip, a na ślubie Izabeli – Hieronim.
Osoby zainteresowane dziejami rodziny Spirydowiczów i Lenartowiczów odsyłam do mojej strony
genealogicznej, gdzie szczegółowo opisuję obie familie. Wspomnę tu jedynie o wnuczce Karola i
Wiktorii z Szuniewiczów małżonków Lenartowiczów. Otóż Wilhelmina Lenartowicz ur. 15-09-1906
w Dawidkach Małych wyszła za Stanisława Szuniewicza (!) Ich ślub odbył się ok. 1930 roku. Małżonkowie mieli czwórkę dzieci urodzonych we wsi Dziadziuszki k. Królewszczyzny w gm. Hołubicze. Z uwagi na wcześniejsze miejsce zamieszkania małżonka oraz jego nazwisko i imię, przyjmuję,
że mąż Wilhelminy był synem Józefa Szuniewicza (1862). Stanisław Szuniewicz urodził się w 1905
roku. Miał młodszego od siebie brata Witolda. Owdowiały ojciec z dwoma synami mieszkał we wsi
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Dziadziuszki73.
Omawiam związek Lenartowiczówny z Szuniewiczem, gdyż jest to przykład połączenia obu linii rodowych. Stanisław wywodził się z linii Grzegorza (najprawdopodobniej), zaś Wilhelmina była
wnuczką Wiktorii Lenartowiczowej, córki Antoniego Szuniewicza z linii Dymitra. Związków tych
było być może więcej, ale ten wydaje się być najbardziej spektakularnym.
Dziećmi Stanisława i Wilhelminy Szuniewiczów byli: Wincenty (1933, Dziadziuszki), Janina
(1934), Józef (1936) i najmłodsza Rozalia (1938). Po wojnie Wilhelmina Szuniewiczowa z Lenartowiczów z czwórką dzieci repatriowała się do Polski. Osiadła we wsi Warniłęg w obecnym powiecie
drawskim (zachodniopomorskie). Zamieszkała bez męża była więc najprawdopodobniej wdową.
Można domniemywać, że Stanisław Szuniewicz zmarł lub zginął przed lub w czasie wojny (?).
Wiktor, a później Filip (nazywany często Feliksem), rozpoczęli naukę w szkole prowadzonej
przez karmelitów bosych w Głębokiem. Później uczył się w niej także Hieronim. Chłopcy mieszkali
na stancji. Nauki jednak nie ukończyli z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej rodziców (po
1863)74.
Wiktor Szuniewicz ożenił się z Florianą, córką Zygmunta i Antoniny z Lutyńskich Budrewiczów. Ślub odbył się 6 lipca 1875 roku i został zapisano w księgach parafii głębockiej75. Związek
Wiktora i Floriany został zawarty parę lat wcześniej niż śluby jego starszych sióstr. Z opisu Autorki
wspomnień dowiadujemy się, że świadkiem na ślubie Wiktora był jego brat Filip. W rzeczywistości
świadkiem był Hieronim, najmłodszy brat Wiktora (miał wówczas 16 lat). Panna młoda miała 24, zaś
pan młody 23 lata. W sumie akt wymienia czterech świadków: Jana Kozakiewicza, Antoniego Łaskowskiego, Hieronima Szuniewicza i Juliana Jaroszewicza. Z daty narodzin jedynego syna Wiktora i
Floriany (1 września, chrzest 7 września 1875 roku), wynika, że w dniu ślubu Floriana z Budrewiczów
była w siódmym miesiącu ciąży. Potwierdza to Autorka wspomnień rodzinnych. Z jej opisu wynika,
że żona Wiktora Szuniewicza zmarła na tyfus krótko po urodzeniu Wacława. Aktu zgonu jednak nie
udało mi się odnaleźć. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku Wiktor z synem Wacławem zamieszkali w Rydze. Dalsze losy tej rodziny szeroko opisuje Klotylda z Szuniewiczów Formanowiczowa, dla
której Wacław był Dziadkiem.

Ryc. 4.
Wiktor Szuniewicz (1851-1934)
/fotografia z 1922 roku/
Autorka sagi rodzinnej pisze, że Filip otrzymał folwark Zabłocie, będący wcześniej posagiem
jego ciotki Elżbiety Szuniewiczówny. Pisze również, że Filip ożenił się z Kamilą z Porczyńskich,
73
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matką nieślubnej Józefy. Według schematu genealogicznego rozrysowanego przez Autorkę Filip i
Kamila mieli czworo dzieci: Jana, Janinę (po mężu Gatowską/Hattowską)76, Eugeniusza i Floriana.
Klotylda pisze, że dwaj synowie Filipa Szuniewicza byli świadkami na ślubie ich stryjecznego brata
Wacława i Moniki z Olechnowiczów (Ryga, ok. 1900). Ta informacja nie wydaje się jednak prawdopodobna. Najstarszy syn Filipa i Kamili urodził się w 1892 roku, zaś jego młodsi bracia już w XX
wieku.
Zapisy metrykalne z ksiąg głębockich przedstawiają nieco inny obraz związków Filipa Szuniewicza. Otóż pierwszą jego żoną była Konstancja z Sokołowskich, córka Ignacego i Bogumiły z Łapkiewiczów. Ślubowali 7 lutego 1888 roku w kościele głębockim. Panna młoda miała 18, zaś Filip 35
lat. Konstancja pochodziła z folwarku Horowatka, gdzie małżonkowie zamieszkali po ślubie. Tam 14
listopada 1888 roku na świat przyszła ich córka Józefa. Rodzicami chrzestnymi dziewczynki zostało
rodzeństwo pana młodego: Wiktoria z Szuniewiczów Lenartowiczowa i Hieronim Szuniewicz. Kolejnych dwoje dzieci Filipa i Konstancji to Ignacy (07-11-1890, Horowatka; zm. 18-02-1892, Propielewszczyzna) i Wilhelma (20-12-1891, Propielewszczyzna).
W tym momencie pojawia się zagadka, której na tę chwilę nie potrafię wyjaśnić. Otóż 15 sierpnia 1892 roku w majątku Horowatka urodził się Jan syn Filipa Szuniewicza i Kamili z Porczyńskich.
Jego aktu urodzenia nie ma wprawdzie w księgach głębockich (może jest w dokszyckich?) lecz tożsamość (datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców oraz nazwisko panieńskie matki) została potwierdzona w licznych powojennych już dokumentach urzędowych77. Kolejnymi dziećmi Filipa Szuniewicza i Kamili z Porczyńskich byli: Janina (po mężu Gatowska/Hatowska), Eugeniusz (12-041902, Filipowszczyzna) i Florian (12-08-1904, Dawidki Małe). Ich matka Kamila urodziła się 13 lipca
1874 roku w Dawidkach i była córką Józefa Porczyńskiego i Józefy z Szymakowskich. Z porównania
dat urodzin dzieci Filipa i Konstancji oraz Filipa i Kamili nasuwa się wniosek, że Konstancja Szuniewiczowa z Sokołowskich zmarła tuż po urodzeniu trzeciego dziecka (20-12-1891), a Filip wkrótce
potem ożenił się z Kamilą z Porczyńskich. Gdyby takie fakty miały miejsce, to Jan, pierworodny syn
Filipa i Kamili (15-08-1892), byłby dzieckiem z prawego łoża. Szkopuł jednak w tym, że nie odnalazłem ani aktu zgonu Konstancji z Sokołowskich, ani aktu ślubu Kamili z Porczczyńskich i wdowca
Filipa Szuniewicza. Stąd pojawiają się najróżniejsze domysły stawiające w niezbyt pochlebnym świetle Filipa Szuniewicza, syna Antoniego i Eleonory z Gregorowiczów. O tych przypuszczeniach nie
będę tu jednak pisał.
Jan Szuniewicz, najstarszy syn Filipa i Kamili z Porczyńskich, do około 1935 roku mieszkał (z
rodzicami ?) we wsi Kolano. Później przeniósł się do niedalekiej Bobrowszczyzny. Po repatriacji zamieszkał w Baczysławiu w gminie Golczewo (pow. Kamień Pomorski). Zmarł 25 listopada 1985 roku
w Kamieniu Pomorskim. Jego grób znajduje się na wiejskim cmentarzu w niedalekich Kozielicach.
Autorka wspomnień rodzinnych pisze, że tenże Jan ożenił się później z Puszkinówną, krewniaczką
poety, chociaż daleką. Przeszła na katolicyzm, bo to było już po 1905 roku i nie było przymusu przechodzenia współmałżonka na prawosławie. Autorka wspomnień nie znała imienia owej Puszkinówny i
ogólnie chyba niewiele wiedziała o jej związku z Janem Szuniewiczem. Wymienia jednak z imienia
czwórkę ich dzieci: Jadwigę, Mariana, Helenę i Władysława. Z odnalezionych w AP w Szczecinie
dokumentów pochodzących z lat pięćdziesiątych wynika, że Puszkinównie było na imię Łucja. Wyszła za Jana Szuniewicza około 1930 roku, a więc już w II Rzeczpospolitej. Według wspomnień Heleny, jedynej żyjącej dziś córki Jana i Łucji, Puszkinówna urodziła troje dzieci: Jadwigę (1931), Mariana (1932-1998) i Helenę (1935). Z nich Jadwiga wyszła za Wiktora Stańczyka (Dygowo, 1950). Małżonkowie mieszkali w Baczysławiu. W ich karcie meldunkowej zapisano, że matką Jadwigi była Łucja z domu Puszkin. Podano także miejsce i datę urodzenia Jadwigi78. Te same imię i nazwisko matki
podano w akcie ślubu i zgonu Jadwigi z Szuniewiczów Stańczykowej 79. Helena z Szuniewiczów
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wspomina, że jej matka Łucja z d. Puszkin zmarła tuż po jej urodzeniu. Niedługo potem Jan ożenił się
ze Stanisławą (bądź Anastazją – używała dwóch imion) z d. Kwarcionek (1890-1977). Z nią doczekał
się jeszcze dwóch synów: Władysława (1937) i Czesława (1940-1964). Z późniejszych dokumentów
wynika jednak pewna niezgodność. Według postanowienia Sądu Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, wydanego 23 lutego 1953 roku, Jan Szuniewicz i Stanisława z d. Kwarcionek pobrali się w Prozorokach na Wileńszczyźnie w dniu 3 maja 1927 roku [sic!]80. Dokument ten stanowił przypuszczalnie podstawę do uznania, że czworo dzieci Jana Szuniewicza urodziła Stanisława z d. Kwarcionek
(oprócz Jadwigi, która w 1953 roku była już mężatką i przy ślubie wylegitymowała się innymi danymi). Zapewne na tej podstawie zapisano, że Marian Szuniewicz był synem Stanisławy81.
Jan Szuniewicz syn Filipa na mocy wyroku Sądu Powiatowego w Kamieniu Pomorskim został
osadzony na siedem miesięcy w więzieniu. Podstawą prawną wyroku był art. 22 małego Kodeksu
Karnego82.
Eugeniusz Szuniewicz po repatriacji w listopadzie 1945 roku osiadł we wsi Stegny koło Pasłęka
(obecne woj. warmińsko-mazurskie). Tam zajął dom kupca i karczmarza Franza Spingera83. Ożenił się
z Franciszką z Górskich (1918-1996), z którą dochował się co najmniej trzech synów Antoniego, Jana
i Lucjana. Eugeniusz Szuniewicz zmarł 4 maja 1984 roku w Stegnach i został pochowany na cmentarzu w Pasłęku. W jego akcie zgonu, wystawionym przez USC w Pasłęku, podano datę i miejsce urodzenia Eugeniusza. Było to 12 kwietnia 1902 roku we wsi Filipowszczyzna. Dane personalne jego
rodziców nie są jednak w pełni zgodne ze wspomnieniami Klotyldy. Zapisano bowiem, że był synem
„Feliksa Szuniewicza i Emilii z Porczyńskich”. W równolegle prowadzonej księdze zmarłych parafii
pw. św. Józefa w Pasłęku, zapisano, że Eugeniusz był synem „Feliksa Szuniewicza i Kamili z Porczyńskich” 84. Wątpliwości co do rzeczywistego brzmienia imienia ojca Eugeniusza rozwiewają dokumenty dotyczące jego starszego oraz młodszego brata.
Florian Szuniewicz, młodszy brat Jana i Eugeniusza, ożenił się z Olgą z domu Kozioł (18961992)85, urodzoną we wspomnianej wyżej wsi Kolano. Ślub odbył się jeszcze na Wileńszczyźnie,
prawdopodobnie przed 1930 rokiem. Można założyć, że w kościele parafialnym w Zadorożu, do którego należała wieś Kolano. Florian i Olga mieli czworo dzieci: Wiktorię (ur. 1929), Janinę (19312011), Leonarda (1937-2000) i Jana (1941-1974). Ich dwaj synowie urodzili się w Uściu w gm. Mikołajów, kilka kilometrów na południowy zachód od Dzisny. Po repatriacji cała sześcioosobowa rodzina
zamieszkała w okolicy Trzebiatowa. Kilka lat później Florian zmarł. Stało się to 16 października 1951
roku w Szczecinie. Tam też został pochowany. Zgodnie aktem zgonu urodził się 12 sierpnia 1904 roku
we wsi Dawidki Małe. Jego rodzicami byli „Filip Szuniewicz i Kamila” (nazwiska rodowego matki
nie podano)86. Olga Szuniewiczowa sama wychowywała czwórkę dzieci. W późniejszych latach zamieszkała w domu swojej córki Wiktorii. Przeżyła męża o blisko 30 lat. Zmarła w Trzebiatowie 8
sierpnia 1992 roku.
Jeśli chodzi o miejsce urodzenia Eugeniusza Szuniewicza i jego młodszego brata Floriana, to
na podstawie analizy archiwalnej mapy gminy Hołubicze można stwierdzić, że folwark Filipowszczyzna był częścią wsi Dawidki Małe. Był od niej odległy o kilometr lub mniej.
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Wracam do dzieci Antoniego Szuniewicza i Józefy z Gregorowiczów oraz wspomnień Klotyldy. Najmłodszy ich syn Hieronim ożenił się z Apolonią z Janowskich. Małżonkowie doczekali się
urodzin czterech córek i dwóch synów. Byli nimi: Paulina (po mężu Krastyń), Anna, Monika, Jan,
Telesfor (25-08-1900, Przedoły) i Józefa.
Florian Szuniewicz, syn Augustyna i Eleonory, ożenił się z Benigną z Onoszków, córką Kazimierza. Pobrali się około 1840 roku. Według moich ustaleń małżonkowie dochowali się co najmniej
siedmiorga dzieci. Ich imiona to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alojzy (*04-12-1842, Dawidki)87,88
Józefa (ok. 1843) – wyszła za Antoniego Wróblewskiego. Ślub 21-10-1862 w Głębokiem89.
Kazimierz (*10-04-1849, Ambrosowicze)90
Wincenta Paulina (*15-02-1853, Świła)91
Edward Antoni (*06-11-1855, Głębokie)92
Romuald (*05-02-1858, Tuszyno)93
Ignacy (*05-05-1861, Woronowo)94

Z analizy rozmieszczenia miejscowości, w których rodziły się wymienione wyżej dzieci, wynika, że Florian i Benigna co parę lat zmieniali miejsce zamieszkania. Wnoszę z tego, że nie mieli
własnego majątku. Poszczególne miejscowości leżały w obrębie powiatu dziśnieńskiego, w parafiach:
Głębokie i sąsiedniej Zadoroże. Benigna żona Floriana Szuniewicza została matką chrzestną Ignacego
Karczewskiego ur. 22-06-1851 r. Chrzest odbył się w kościele parafialnym w Głębokiem. Benigna z
Onoszków Szuniewiczowa zmarła jako wdowa w m. Głębokie w dn. 10 maja 1888. Zapisano jej 62
lata. Według aktu zgonu jej dzieci to synowie: Kazimierz, Edward, Romuald, Ignacy oraz córka Józefa.
Alojzy, pierworodny syn Floriana i Benigny Szuniewiczów, wziął udział w powstaniu styczniowym. Został ujęty przez wojska carskie i oskarżony o uczestnictwo w bandzie buntowników. Został
zaliczony do II kategorii przestępców wymienionych w najwyższej zatwierdzonych regułach na podstawie przepisów karnych kryminalnych i poprawczych oraz ustawy wojenno-kryminalnej. Zasądzono
pozbawić go godności szlacheckiej i wszelkich praw własności. Został zesłany na osiedlenie do mniej
odległych miejsc Syberii, majątek zaś, który obecnie posiada lub może odziedziczyć później, został
skonfiskowany na rzecz skarbu państwa95. Zmarł na zesłaniu w Irkucku w dn. 5 lutego 1884 roku.
Miał 45 lat96.
Józefa wyszła za Antoniego Wróblewskiego. Kaźmierz – co najmniej do 1884 roku tytułowany szlachcicem – ożenił się z Józefą z Jacynów. Ślub odbył się 3 listopada 1868 roku w kościele głębockim. Z kolei Edward ożenił się z Marią z d. Klimentowicz (Klementowicz). Ślubowali 21 kwietnia
1874 roku w kościele parafialnym w Duniłowiczach. Kazimierz i Edward dochowali się sporej gromadki potomstwa. Jeśli chodzi o Kazimierza i Józefę z Jacynów to mieli ich co najmniej ośmioro:
Izabelę /I/ (1869-1874), Piotra /I/ (1871-1873), Franciszkę (1873-1874), kolejnego Piotra /II/ (18751889), Antoniego (13-01-1878), Hieronima (28-03-1880), kolejną Izabelę /II/ (04-05-1881) i Konstantego (1884-1886). Edward Szuniewicz był z zawodu felczerem wojskowym. Prawdopodobnie z
racji zawodu przeprowadzał się bardzo często zabierając swoją rodzinę. Spośród wielu jego dzieci
znam imiona ośmiu synów. Byli nimi Alfons, Antoni, Anzelm, Arkadiusz, Czesław, Edward, Stanisław i Wilhelm. Były również córki: Jadwiga, Weronika i Ewa. Alfons urodzony około 1880 roku
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został fotografem. W latach 1902-1925 miał swój zakład (atelier) w Windawie i Rydze przy ul. Aleksandrowskiej 597. Również żona Alfonsa (Józefa Ewa) zajmowała się fotografią98. Z kolei Wilhelm
(Шуневич Вильгельм Эдуардович) urodzony w 1876 roku w Charkowie, był represjonowany przez
władze sowieckie. Został aresztowany w listopadzie 1929 roku i skazany na 3 lata zsyłki 99. Antoni
Szuniewicz (Шуневич Антоний Эдуардович) mieszkał w latach dwudziestych w Moskwie przy ul.
Preczistenka (Пречистенка) 13/5100. Zmarł 6 lutego 1951 roku w Rydze. Tam też na cmentarzu Raiņa
kapi został pochowany. Jego grób istnieje do dziś. Potomkowie Antoniego Szuniewicza mieszkają
ponoć w Moskwie (informacja przekazana przez administrację cmentarza w Rydze).
Romuald ożenił się z Pauliną z Cybulskich (1858-1925). Ślub odbył się najprawdopodobniej
w 1878 roku. Żeniąc się Romuald miał 19 lat, zaś jego wybranka była od niego starsza o 2 lata. Żyli
zgodnie. Dzieje tej rodziny poznałem dzięki wspomnieniom ks. dra Wacława Szuniewicza i jego siostry101. O ks. Wacławie, synu Romualda i Pauliny Szuniewiczów, z dumą wspomina także Klotylda z
Szuniewiczów Formanowiczowa.

Ryc. 5. Paulina z Cybulskich i Romuald Szuniewiczowie
(fotografia wykonana przed I wojną światową)
Romuald Szuniewicz w zapisach metrykalnych z lat 1879-1892 figuruje jako szlachcic. Był
rzemieślnikiem. We wspomnieniach rodzinnych pozostał jako przedsiębiorczy, a przy tym łagodny i
dobroduszny mężczyzna, zaś Paulina jako energiczna i stanowcza kobieta. Do 1898 roku mieszkali w
Głębokiem. Romuald Florianowicz Szuniewicz startował w głębockich wyborach municypalnych w
1896 roku102. Nie uzyskał jednak przewagi w liczbie głosów. Zdobył ich jedynie 17 z łącznej liczby
137. Funkcję starosty objął Afroim Zundielew Arejzensztok, a jego pomocnikiem został Stol Jankieljew Żak. Kandydata Romualda F. Szuniewicza scharakteryzowano jako: mieszczanina w wieku 36 lat,
bez konkretnego miejsca zamieszkania, częściej przebywa w Dokszycach [niż w Głębokiem]103.
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Według wspomnień mieli siedmioro dzieci. Kwerenda pozwoliła na odszukanie pięciu metryk.
Pierwszy urodził się Paulin (18-11-1879, Duniłowicze). Według wspomnień zmarł krótko po urodzeniu. Drugim był Leopold urodzony w 1881 roku. Był bardzo zdolnym dzieckiem. W wieku 13-lat
zachorował na tyfus i zmarł. Było to 3 kwietnia 1894 roku w Głębokiem. Kolejne były trzy córki:
Wacława (05.03.1887, Głębokie), Jadwiga (28-02-1884, Głębokie) i Konstancja (15-05-1889, Głębokie). Jako najmłodszy urodził się Wacław (28 grudnia 1892, Głębokie)104. Biografię ks. dra Wacława
Szuniewicza przedstawiam w ostatnim fragmencie tego opracowania. Romuald Szuniewicz zmarł
prawdopodobnie w Moskwie ok. 1915 roku, w czasie studiów najmłodszego i jedynego syna. Paulina
Szuniewiczowa z Cybulskich zmarła w Wilnie w grudniu 1925 roku. Została pochowana w starej części cmentarza na Rossie. Odbyło się to 20 grudnia 1925 roku. Mocno już zniszczony nagrobek zachował się do dnia dzisiejszego.

Ryc. 6-7. Grób Pauliny z Cybulskich Szuniewiczowej na Starej Rossie w Wilnie.

Jadwiga Szuniewiczówna wyszła za Piotra Krzyżanowskiego, syna Jana Józefa i Marii z d.
Stenbur. Ślubowali 11 kwietnia 1906 roku w rzymsko-katolickim kościele w Smoleńsku. Jednym ze
świadków był Stanisław Strzemeski– późniejszy mąż Wacławy Szuniewiczówny, siostry panny młodej. Dalszych losów Krzyżanowskiego nie znam. W kolejnych latach Jadwiga wyszła za Alojzego
Obrąpalskiego, syna Artura i Jadwigi z d. Okulicz-Kozaryn, urodzonego 4 listopada 1887 w miejscowości Nacza105 – późniejszego mierniczego w toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Po II wojnie
przenieśli się w Wilna do Torunia, gdzie oboje zmarli i zostali pochowani na cmentarzu św. Jerzego.
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NIAB, sygn. 781-52-7, s. 442v-443, poz.4.
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Nacza (Biedrzyca-Swaraszczyzna, później Butwiłowszczyzna), dziś (1885) własność Obrąpalskich - 231
dziesięcin ziemi. Wieś szlachecka nad rz. Naczą w pow. lepelskim (woj. połockie) zapisana już w 1582 roku,
Słownik geograficzny Królewsta Polskiego...", red: B. Chlebowski i in. Tom VI, Warszawa 1885, s. 854.
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Ryc. 8. Jadwiga Obrąpalska 1 v. Krzyżanowska z Szuniewiczów

Ryc. 9. Konstancja i Wacława Szuniewiczówny
Wacława w 1905 roku ukończyła Gimnazjum Żeńskie w Smoleńsku, a następnie (1907) Wyższe Kursy dla Kobiet na Wydziale Literackim w Krakowie106. W dniu 4 listopada 1910 roku wyszła za
mąż za inż. leśnika Stanisława Strzemeskiego, absolwenta Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach.
Rodzina Strzemeskich mieszkała początkowo w Tobolsku, a od 1914 do 1920 roku w mieście Wienyj
(Ałma-ata). Wspólnie z nimi przez jakiś czas mieszkała Paulina z Cybulskich, a do 1916 roku Wacław
Szuniewicz – już wówczas lekarz medycyny. Stanisław i Wacława z Szuniewiczów Strzemescy mieli
synów: Jerzego, Kazimierza i Michała. Po 1945 roku rodzina Strzemeskich sprowadziła się do Torunia. Wacława zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Oprócz tego lubiła grać w brydża i tenisa.
We wspomnieniach rodziny pozostała osobą zasadniczą i apodyktyczną. Zmarła na zawał serca 27
maja 1960 roku. Została pochowana w Toruniu na cmentarzu św. Jerzego.
Konstancja wyszła za Jana Arcimowicza, wdowca po Zenaidzie zmarłej 2 listopada 1926 roku
w Wilnie. Z pierwszego małżeństwa pozostała czwórka dzieci, których wychowaniem zajęła się jego
druga żona. Konstancja była nauczycielką muzyki, a przy tym strażniczką pamięci po swoim bracie
106

„Czas”, Kraków 24 VIII 1908, R. LXI, nr 193, s. 2.
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Wacławie. Korespondowała intensywnie z ks. Franciszkiem Stawarskim, autorem książki „Sylwetka
duchowa księdza Wacława Szuniewicza”. Konstancja Arcimowiczowa z Szuniewiczów zmarła w
1990 w Toruniu mając 101 lat.
Ignacy, najmłodsze dziecko Floriana i Benigny Szuniewiczów (wnuk Augustyna i Eleonory)
ożenił się z Kazimierą Ludwiką z d. Bogdanowicz. Ślub odbył się 27 lutego 1883 roku w kościele
parafialnym w Łużkach107. Narzeczeni mieszkali przed ślubem na terenie tej parafii. Ignacy w folwarku Fabianów, a Kazimiera w zaścianku Bogdanów. Byli rodzicami co najmniej ośmiorga dzieci.
Trzech synów: Wacława (02-10-1885, Bogdanów)108, Henryka (05-01-1887, Łużki)109 i Leopolda (2512-1895, Nacza)110 oraz czterech córek: Wiktorii Ewy (1884), Tekli (01-12-1894, Nacza)111, Janiny
(02-06-1899, Michalce)112 i Stanisławy (2-12-1900, Michalce)113. Być może także Tomasza.
Wiktoria Ewa wyszła za wdowca Józefa Kasprzyckiego, syna Tomasza i Teofili z Kasprzyckich. Ślub został zawarty 29 stycznia 1906 roku w rzymsko-katolickim kościele w Smoleńsku. Jednym ze świadków był Wacław Szuniewicz, brat panny młodej. Dalszych losów tej pary nie znam.
Tekla Szuniewiczówna wyszła za Kazimierza Bujalskiego h. Ślepowron (1889-1962). Ślubowali prawdopodobnie na początku 1918 roku. Doczekali się syna Zbigniewa (1918-2004) i córki Anny
po mężu Hańskiej (1922-1990). W odrodzonej Rzeczpospolitej Bujalscy zamieszkali w Siedlcach.
Tekla Bujalska z Szuniewiczów zmarła 20 sierpnia 1982 roku w Warszawie. Została pochowana obok
męża na cmentarzu w Siedlcach. W tym samym grobie spoczęła ich córka Anna. Młodsza Janina Szuniewiczówna wyszła za organistę Mariana Hilarego Jankowskiego, syna Teodora i Józefy z d. Sidwa.
Ślubowali 02-10-1916 w kościele parafialnym w Smoleńsku. W latach dwudziestych przenieśli się do
Chorzeli na Mazowszu114. Janina Janowska z Szuniewiczów zmarła 24-07-1972 r. w Gdańsku. Spoczęła na cmentarzu Oliwskim.
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Szlachetny Ignacy syn Floriana i Benigny z Onoszków Szuniewicza, 22 lat, folwark Fabianowo Łużeckiej parafii i - pracowita Kazimiera Ludwika córka Wiktora i Marcjany z Wołków Bogdanowiczów, 20 lat, zaścianek Bogdanów Łużeckiej parafii, Świadkowali Aleksander Kriger, Leopold Domaracki, Bernard Biesiekierski, Piotr Maculewicz
108
Urodzony 2 października 1885 r. (ochrzczony 6 października) - Wacław syn szlachetnych Ignacego i
Kazimiery Ludwiki z Bogdanowiczów Szuniewiczów, zaścianek Bogdanowicz Łużeckiej parafii. Trzymali do
chrztu Edward Szuniewicz, Klaudia Bogdanowicz panna.
109
Urodzony 5 stycznia 1887 r. (ochrzczony 29 stycznia) - Henryk syn szlachetnych Ignacego i Kazimiery
z Bogdanowiczów Szuniewiczów, dwór Łużki Łużeckiej parafii. Trzymali do chrztu szlachetni Edward Szuniewicz, Klaudia Bogdanowicz panna.
110
Szczecin USC, akt zgonu 549/1977.
111
Warszawa USC, akt zgonu IV/1930/1982.
112
Gdańsk USC, akt zgonu nr 1662/72.
113
Urodzona 2 grudnia 1900 roku (chrzest 12 grudnia w Udzialskim kościele). Stanisława Monika córka
mieszczan Ignacego i Kazimiery Ludwiki z Bogdanowiczów Szuniewiczów, dwór Michalcy Mosarskiej parafii.
Trzymali do chrztu Klaudiusz Monkiewicz, panna Wiktoria Szuniewicz.
114
Chorzele USC, odpis aktu ślubu 1928/38.
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Ryc. 10. Marian Hilary Jankowski i Janina z Szuniewiczów.
Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w Smoleńsku, 1916 rok.
Wacław urodził się 2 października 1885 roku w zaścianku Bogdanów (Bogdanowicze). Cztery
dni później został ochrzczony w kościele parafialnym w Łużkach. Był prawdopodobnie najstarszym
dzieckiem Ignacego i Kazimiery Szuniewiczów. Ukończył Szkołę Realną (Gimnazjum Matematyczne) w Smoleńsku. Ożenił się z Marią Lisowską. Ślubowali 24-11-1910 roku, zapewne w Smoleńsku.
W 1915 roku był buchalterem (księgowym) w oddziale smoleńskim Banku Moskiewskiego (Вацлавъ
Игнатьевичъ Шуневичъ)115. Na początku lat dwudziestych sprowadził się do odrodzonej Rzeczpospolitej i już w 1921 roku mieszkał w Siedlcach116. Piastował odpowiedzialne funkcje w siedleckim
oddziale Banku dla Handlu i Przemysłu w Warszawie. Po zdaniu państwowego egzaminu na komornika sądowego (10-03-1931), został służbowo przeniesiony do Radziwiłłowa na Wołyniu117, gdzie
mieszkał wraz z rodziną co najmniej do wybuchu II wojny światowej118. Zmarł 23 grudnia 1939 „na
obczyźnie”, jak zapisano na symbolicznym zapewne nagrobku119. Jego żona zmarła 23 lipca 1950
roku. Grób Marii z Lisowskich i Wacława Szuniewicza znajduje się na warszawskich Powązkach
Wojskowych. Małżonkowie mieli trzy córki. Najstarsza Halina (04-11-1911, Smoleńsk) w 1945 lub
1946 roku wyszła za warszawskiego sędziego Stanisława Szostaka (1898-1993). Małżonkowie dochowali się dwójki dzieci. Halina Szostakowa z Szuniewiczów zmarła 26-12-1948 w Warszawie. Została pochowana w grobie rodzinnym Szostaków na Powązkach. Młodszą od niej była Anna (29-071913, Smoleńsk). Ta w 1937 roku w Radziwiłłowie wyszła za Mieczysława Malinowskiego, porucznika w 2 Dywizjonie Pociągów Pancernych. Małżonkowie zamieszkali w Krakowie. Mieli córkę Barbarę (1938-2008), W kampanii wrześniowej kpt. Malinowski był dowódcą pociągu pancernego
115

Książka Pamiątkowa Guberni Smoleńskiej 1915, s. 108.
„Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości”. R.5,
№ 83 (26 października 1921), s. 32 ; „Tygodnik Handlowy” R. 8, 1926, nr 31.
117
„Dziennik Urzędowy. Ruch Służbowy”, Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, 1931, s. 118, 174.
118
Kalendarz. Informator Sądowy na 1938 rok.
119
Tak zapisano w inskrypcji na grobie Marii z Lisowskich i Wacława Szuniewiczów.
116
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„Smiały”. Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Po ewakuacji do Anglii mjr
Mieczysław Malinowski został zastępcą dowódcy 1 Pułku Pancernego w składzie Dywizji Pancernej
gen. Maczka. Poległ w czasie bitwy pod Falaise. Wdowa Anna z Szuniewiczów Malinowska po wojnie wyszła za N. Skoczka (nie znam imienia), Zmarła 10-11-1997 w Warszawie. Najmłodszą córką
Wacława i Marii z Lisowskich Szuniewiczów była Wanda (30-09-1917). W 1939 roku pracowała jako
urzędniczka cywilna w Wojskowym Biurze Historycznym prowadząc kartoteki Polskiej Organizacji
Wojskowej („mgr SZUNIEWICZÓWNA Wanda - kartoteka archiwalna POW”)120. Wyszła za mąż za
mgr inż. elektryka Henryka Gąsowskiego (1916-2008), z którym miała dwie córki. Zmarła 28-041968 w Warszawie. Została pochowana w grobie rodzinny Gąsowskich na Powązkach.
Losy Leopolda Szuniewicza poznałem dzięki aktowi jego zgonu i licznym notatkom prasowym z lat międzywojennych. Urodził się 25 grudnia 1895 we wsi Nacza, jako syn Ignacego i Kazimiery Ludwiki z Bogdanowiczów. Podobnie jak brat został księgowym. W latach 1918-1919 był żołnierzem oddziałów Samoobrony Wileńskiej dowodzonych przez mjr Władysława Dąbrowskiego. Miał
spore zasługi w tworzeniu oddziałów ochotniczych w powiecie lidzkim121,122. Po odzyskaniu niepodległości zamieszkał w Wilnie. W latach 1923-1924 odbył przeszkolenie wojskowe w 19 Pułku Artylerii
Polowej. Miał stopień ppor. rezerwy. W roku 1929 pracował w wileńskim oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego123. Od 1930 roku był biegłym rewidentem oraz rzeczoznawcą w sprawa sądowych124.
W dniach od 19 do 30 lipca 1936 roku uczestniczył w wycieczce „Kopenhaga fjordy Norwegii” na
pokładzie statku M.S. „Piłsudski”. Był członkiem Zarządu Związku Żołnierzy I Korpusu w Wilnie125.
W dn. 12 maja 1938 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w dowód uznania za jego
pracę społeczną126. Żoną Leopolda Szuniewicza została Walentyna z domu Dietz (1904-1974). Nie
znam daty ich ślubu. Po wojnie zamieszkali w Szczecinie. Mieszkali w dzielnicy Pogodno. Początkowo w dużym czteropokojowym mieszkaniu, a w ostatnich latach w domu przy ul. Karola Libelta 66/4
(dwupokojowe mieszkanie na piętrze). Tu zmarli. Walentyna 7 marca 1974, zaś Leopold 10 marca
1977 roku127. Małżonkowie spoczęli w odrębnych mogiłach na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Oba groby już nie istnieją.
Walerian, kolejny syn Franciszka Szuniewicza, ożenił się z Balbiną. Nie znam jej nazwiska
panieńskiego. Mieli co najmniej dwóch synów: Tomasza (1802)128 i Jana (1804)129. Miał również córkę Mariannę (1812). Być może córką Waleriana była Marianna z Szuniewiczów, żona szlachetnego
Stanisława Rożnowskiego – matka Waleriana pochodzącego z powiatu połockiego (parafia Dryssa),
urodzonego około 1832 roku, który 11 listopada 1857 roku w Dziśnie ożenił się z panną Teklą Mackiewicz, córką Bazylego i Katarzyny z d. Samujło (18 lat)130. W spisie rewizyjnym z 1816 roku podano, że Walerian Szuniewicz, mający 36 lat, mieszkał we wsi Majsiucino u właściciela ziemskiego

Ignacego Korsaka. Przeniósł się tam z powiatu borysowskiego. Przedstawił miński dekret
wywodowy z 11-09-1810 roku. W spisie zapisano również jego syna Tomasza mającego 9
lat131. Tenże Tomasz (Фома) pojął za żonę Elżbietę132, a następnie Bazylinę133,134. Synem Tomasza
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K. Paduszek, W. Rawski; Wojskowe Biuro Historyczne i jego kadra w 1939 roku, Przegląd
Historyczno-Wojskowy, T. 12 (63)/1 (234), Warszawa 2011, s. 93.
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R. Mienicki, Z dziejów oddziału mjr. Dąbrowskiego. „Słowo” R. 7, nr 7 (10 stycznia 1928), s. 2 ;
„Słowo” R. 17, nr 341 (11 grudnia 1938), s. 2.
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Był członkiem zarządu Związku Żołnierzy I Korpusu. Rocznik Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Województwa Wileńskiego, R. 2, Wilno 1938, s. 71.
123
„Oszczędność” R. 5, nr 9 (15 maja 1929), s. 108.
124
„Kurjer Wileński” R.7, nr 12; „Dziennik Wileński” R.14, nr 44 (1930.02.22) ; „Dziennik Wileński”
R.16, nr 73.
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Rocznik Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny woj. wileńskiego, R. 2, 1938, s. 71.
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Monitor Polski, 1938-05-13.
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USC w Szczecinie, akt zgonu 549/1977.
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LVIA, Księga szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1843.
129
ibidem.
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FHL 007575712, s. 111v (1026), poz. 25/1857.
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8S-4BH3?cat=3498966
132
LVIA, Księga szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1843.
133
LVIA, Księga szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1851.
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urodzonym z pierwszego związku był Adam (1835)135. Druga żona Tomasza urodziła Antoniego
(1841)136. Rodzina Tomasza była najprawdopodobniej wyznania bizantyjsko-białoruskiego. Żoną Jana
Walerianowicza była Anna z Gogolińskich. Mieli dwóch synów: Stefana (1836) i Stanisława
(1837)137,138 oraz córki: Scholastykę (1838)139, Balbinę (1843)140 i Karolinę (1853). To wszystko co
aktualnie wiem o rodzinie Waleriana syna Franciszka Szuniewicza i jego potomkach. O Piotrze, najmłodszym synu Franciszka Szuniewicza (1779) nie mam żadnych informacji.
.
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Семеные списки дворян Дисненского уезда, не имеющие оседлости и не утвержденные
герольдиею 1852, LVIA 391-6-1633.
135
ibidem.
136
ibidem.
137
ibidem.
138
Семеные списки дворян Дисненского уезда, не имеющие оседлости и не утвержденные
герольдиею 1852, LVIA 391-6-1633, s. 326, poz. 666.
139
ibidem.
140
ibidem.
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2. Michał syn Piotra Szuniewicza i jego rodzina
Szlachcic Michał Szuniewicz był świadkiem na ślubie swego dalekiego kuzyna Stanisława s.
Jakuba Szuniewicza (z II linii rodowej) i Katarzyny Popławskiej. Związek został zawarty 4 sierpnia
1765 roku w Ostrowcu koło Oszmiany141. Zachował się list hipoteczny z 19 marca 1781 roku, w którym Antoni i Teresa Suszyńscy oddają Michałowi synowi Piotra i Teresie Szuniewiczom pod zastaw
hipoteczny majątek Kurcewszczyzna w powiecie połockim. W dn. 17 sierpnia 1786 roku Michał Szuniewicz objął funkcję rotmistrza powiatu oszmiańskiego. Miał żonę o imieniu Marianna, a z niej czterech synów: Józefa (1768)142, Marcina (1776)143, Stefana (1777)144 i Pawła (1780)145. Spis rewizyjny z
9 sierpnia 1816 roku podaje, że Józef (1768) i Stefan (1777) Szuniewiczowie – dwaj synowie zmarłego w 1799 roku Michała – mieszkali wraz z Dominiakiem i Augustynem Szuniewiczami (synami
Franciszka, brata Michała) we wsi Propielewszczyzna. Można przypuszczać, że w tej wsi zmarł Michał Szuniewicz. Należała ona od co najmniej 1795 roku do majątku (dworu) Hołubicze, będącego
własnością rotmistrza Alojzego Bujnickiego s. Piotra146,147. W 1795 roku nie było tam jednak Szuniewiczów148. Za to w sąsiedniej wsi Dawidki mieszkał wówczas Szymon Szuniewicz, rodzony brat Michała. W 1795 roku Dawidki należały do skarbnika połockiego Piotra Suszyńskiego s. Michała.
Józef Szuniewicz, najstarszy z synów Michała, miał żonę o imieniu Józefa. Mieli trzech synów: Kazimierza (1797)149, Aleksandra (1810)150 i Jakuba (1812)151. Z nich Kazimierz ożenił się z
Rozalią (?). Mieli dwóch synów: Stefana (1830)152 i Trojana (1839)153. To wszystkie informacje na
temat rodziny Kazimierza Szuniewicza jakimi aktualnie dysponuję.
Z zapisów metrykalnych parafii dziśnieńskiej wynika, że żoną Aleksandra Szuniewicza była
Teofila z Ulasewiczów, córka Michała i Anny z Pczyckich. Jej pierwszym mężem był Aleksander
Jakowicki, który zmarł 5 lipca 1845 roku. Miała z nim pięcioro dzieci. Dwóch synów (Jana i Wincentego) i trzy córki (Józefę, Michalinę i Annę). Około 1846-47 roku wdowa Teofila Jakowicka z Ulasewiczów wyszła za Aleksandra Szuniewicza. Nie odnalazłem aktu ich ślubu w księgach parafii dziśnieńskiej. Mieli dwójkę dzieci. Córkę Franciszkę i syna Józefa, urodzonego 23 marca 1849 roku154.
Aleksander Szuniewicz został ojcem chrzestnym Adolfa, syna Karola i Marianny z Koziełłów Ułasewiczów. Przypuszczam, że Karol Ulasewicz był krewnym (bratem?) Teofili. Szlachcic Aleksander
Szuniewicz zmarł 6 maja 1849 roku w majątku Konasowszczyzna155. Wiek zmarłego określono na 40
lat. Odpowiada to z dużą dokładnością wiekowi Aleksandra s. Józefa Szuniewicza. Wątpliwość budzi
jedynie informacja pochodząca z cytowanaego wyżej spisu rewizyjnego z 1816 roku. Podano w nim
Józefa i jego żonę Józefę (Józefatę) Szuniewiczów, lecz nie wymieniono ich małoletnich dzieci. Franciszek miał wówczas około 10 lat, zaś Aleksander 6.
W lipcu 1849 roku w majątku Ćwiecin zmarły dzieci Aleksandra i Teofili Szuniewiczó3. (Józef i Franciszka). W 1850 roku Teofila Szuniewiczowa z Ulasewiczów po raz trzeci wyszła za mąż.
Z uwagi na miejsce zamieszkania (parafia Zadoroże) przypuszczam, że wnuczką Michała
Szuniewicza była Franciszka urodzona ok. 1810 roku. Jej ojcem mógł być Józef bądź Paweł. Fran141
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ciszka wyszła za Wincentego Chodasiewicza156. Ślubowali około 1830-35 roku. W dniu 3 stycznia
1853 roku w folwarku Sudziłowicze (chrzest 5 stycznia w Kublickim kościele) urodził się Stefan, syn
szlachetnych Wincentego i Franciszki z Szuniewiczów Chodasiewiczów. Trzymali do chrztu szlachetni Michał Pietryszcza, panna Anna Szczypczyńska. Antoni Chodasiewicz, syn Wincentego i Franciszki z Szuniewiczów (*1836) ożenił się w 1861 roku z córką Pawła i Ewy Gryniewiczów (Zadoroże, B
1861/6). Córka Urszula (*1841) w 1859 roku wyszła za mąż za Antoniego Makarskiego (Zadoroże,
1859/27).
Klotylda z Szuniewiczów Formanowiczowa często pisze o rodzinie Franciszka Szuniewicza i
Augustyny ze Snarskich. Nie bez przyczyny. Byli oni rodzicami Bronisławy po mężu Kunowskiej,
czyli matczynej babki Klotyldy. Krótko mówiąc Klotylda była prawnuczką w linii żeńskiej Franciszka
i Augustyny ze Snarskich. We wspomnieniach rodzinnych nie odnajdziemy jednak informacji na temat pochodzeniu Franciszka Szuniewicza. Ba, Autorka nie podaje nawet jego imienia (zapewne nie
zostało jej przekazane). Z zapisów urodzin dzieci i wnuków Franciszka i Augustyny ze Snarskich wynika, że rodzina ta żyła na terenie parafii Zaskórki w powiecie lepelskim (miasto Lepel) w ówczesnej
guberni witebskiej. Dziś nie ma już tego kościoła. Parafia została zamknięta po wcieleniu tych ziem do
ZSRR (1920). W zasobach Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi (NIAB) odnalazłem jednak spis parafian kościoła zaskórskiego z roku 1852, a w niej zarówno rodzinę Augustyny Snarskiej
jak i Franciszka Szuniewicza. Tak oto Augustyna była córką szlachetnego Jana syna Leona Snarskiego
i jego małżonki szlachetnej Joanny z Eliaszewiczów córki Leona . Ich majątek to Nawlica w pow.
lepelskim. Mieli sześcioro dzieci: Paulinę (1832), Judytę (1834), Leona (1839), Stanisława (1842),
córkę Augustynę (1845) i syna Augustyna (1848)157. Na dworze Snarskich w Nawlicy mieszkał także
Wincenty Snarski brat Jana oraz jego siostra Aniela. Pracowali tam członkowie co najmniej czterech
rodzin wywodzących się z drobniejszej szlachty.
Z kolei Franciszek był synem szlachetniej Karoliny córki Tomasza z Wasilewskich Szuniewiczowej oraz jej męża niewymienionego z imienia (czyżby nie był parafianinem kościoła zaskórskiego
?). W 1852 roku Karolina miała 40 lat. Małżonkowie mieszkali w zaścianku Borki i oprócz Franciszka
urodzonego w 1848 roku, mieli młodszą od niego córkę Antoninę urodzoną w 1850 roku. Nie zachowały się niestety księgi metrykalne z 1848 roku pochodzące z parafii Zaskórki. Istnieją jednak kolejne
roczniki. Wskazują one, że wspomniana Antonina urodzona 14 czerwca 1850 roku w folwarku Piotrowa Góra (chrzest 21 czerwca kościele zaskorskim), była córka szlachetnych Jakuba i Karoliny z
Wasilewskich Szuniewiczów. Dziewczynkę trzymali do chrztu szlachetni Stanisław Wasilewski i
Aleksandra Lenkiewicz. Kolejną była Michalina (córka szlachetnych Jakuba i Karoliny z Wasilewskich Szuniewiczów) urodzona 2 grudnia 1852 roku w zaścianku Biełoni. Została ochrzczona dwa dni
później w kościele zaskórskim. Do chrztu trzymali: szlachetni Michał Truskowski z Konstancją żoną
Cypriana Walkowskiego, a asystowali szlachetni Antoni Mienicki i Zuzanna Stołyhwo.
Te informacje pozwalają na bliższe określenie pochodzenia Franciszka Szuniewicza, męża
Augustyny ze Snarskich. Jego ojcem był Jakub Szuniewicz syn Józefa, urodzony w 1812 roku. Imię
Jakub nie było zbyt popularne w rodzinie Szuniewiczów. Wskazany przeze mnie syn Józefa jest jedynym o tym imieniu, który mógł być mężem Karoliny z Wasilewskich. Klotylda niewiele pisze o Franciszku. Ponoć był człowiekiem wykształconym. Ukończył gimnazjum i sprawował urząd sędziego
ziemskiego. Autorka pisze, że był właścicielem folwarku „Niwie”. Według materiałów metrykalnych
odnoszących się do członków omawianej rodziny były to raczej Nowinki, folwark w gminie Prozoroki, w powiecie dziśnieńskim, na południe od linii kolejowej Świła-Prozoroki. Jego małżonka Augustyna (wg Klotyldy „Elżbieta”) wywodziła się ze znanej z zamożności rodziny Snarskich. Franciszek
Szuniewicz i Augustyna ze Snarskich pobrali się około 1878 roku. Z zapisów metrykalnych wynika,
że Augustyna była starsza od Franciszka o mniej więcej 3 lata.
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W Regestrze szlachty kantonu dokszyckiego (1812) figuruje pod numerem 11 "Grzegorz Chodasewicz, lat 60. Synowie: Wincenty lat 7, Józeff lat 6, Aleksander kaleka lat 3" (Akty izdawajemyje..., t. 37, s ...
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Przypuszczam, że wnukiem Jana był Bolesław Snarski urodzony 15 stycznia 1885 roku w folwarku
Nawlica powiat lepelski, zmarł w roku 1927 w Wilnie. Pochowany na cmentarzu Stara Rossa. Patrz: M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego.
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Ryc. 11. Franciszek i Augustyna ze Snarskich Szuniewiczowie
(prawdopodobnie)
Małżonkowie doczekali się urodzin co najmniej pięciorga dzieci. Ich imiona to:
1) Bronisława, późniejsza żona Konstantego Kunowskiego, ur. 14-09-1879 w Woroneczu,
2) Florian, urodzony najprawdopodobniej w 1881 roku (wyemigrował do USA)
3) Henryk, urodzony 26-01-1882 w folwarku Nowinki,
4) Stanisława po mężu Kluga, urodzona w 1883 (wyemigrowała ze starszym bratem do USA),
5) Janina, późniejsza żona Wacława Pylińskiego.

Ryc. 12. Augustyna ze Snarskich Szuniewiczowa
Bronisława była najstarszą córką Franciszka i Augustyny ze Snarskich. Wyszła za mąż za Kon31

stantego Kunowskiego, zarządcę dóbr szlacheckich na Wileńszczyźnie. Ślub odbył się około 1875
roku i został prawdopodobnie zapisany w księgach parafii Zaskórki. Konstanty Kunowski przez długi
czas po ślubie był zarządcą majątku Chociewicze. Według Klotyldy majątek ów był własnością hrabiego Koziełł-Poklewskiego. Dokumenty źródłowe wskazują jednak, że Chociewicze należały do
Gustawa Korsaka i jego żony Anny z Piettluchów Kubickich, 1 voto baronowej Saltza158,159. Po ich
synu Eugeniuszu dziedzicu Zaskorek i Chociewicz (1839-1898), właścicielem majątku został ich
wnuk Gustaw Korsak ur. 1876 roku i ożeniony w 1904 w Wilnie z Jadwigą Chełmińską, córką Jana i
Zofii Lisowskiej, dziedziczką Rachny160.
Konstantemu i Bronisławie Kunowskim w Chociewiczach (lub pobliżu) urodziło się dziesięcioro dzieci, z których pięcioro dożyło pełnoletności i założyło rodziny. Dzieje tych familii są treścią
wspomnień Klotyldy i nie będę ich tu powtarzał. Konstanty Kunowski zmarł w Głębokiem w 1936
roku, a jego żona już w latach sześćdziesiątych w Krotoszynie161.

Ryc. 13. Henryk Szuniewicz

Henryk urodzony 26 stycznia 1882 roku w folwarku Nowinki został kolejarzem. W młodości
przeżył zawód miłosny. Zakochał się w dziewczynie, którą potem z nieznanych powodów porzucił.
Aby zapomnieć o tragedii („za pokutę”) wyjechał na Syberię. Zachowała się fotografia z tych podróży, którą przedstawiam niżej. W odrodzonej Rzeczpospolitej zamieszkał w Królewszczyźnie k. Głębokiego pracując na tamtejszej stacji kolejowej. Gospodarstwo domowe Henryka prowadziła w tym
czasie jego siostrzenica Jadwiga Kunowska162. W domu Henryka miało miejsce pierwsze spotkanie
Jadwigi i jej przyszłego męża Hieronima Szuniewicza. Około 1930 roku Henryk Szuniewicz ożenił się
z panną Stefanią Kozakiewiczówną pochodzącą z majątku Horowatka, córką Szymona i Emilii (18871983). Rok po ich ślubie zmarła Janina Pylińska, najmłodsza siostra Henryka. Zostawiła dwóch synów
i córkę. Czteroletnią Władzię Henrykostwo zabrali do siebie. Wychowywali, kształcili i przy niej póź158

Piotr Wierzbicki „Wspomnienia i dokumenty, 1877-1920”, Tom 1, PWN Warszawa 1957, s. 235. Według Wierzbickiego majątkiem należącym do Koziełł-Poklewskich była Bykowszczyzna.
159
Anna Korsakowa z Piettluchów Kubickich, 1 voto baronowa Saltza, zmarła w Chociewiczach w
wieku 90 lat. „Gazeta Warszawska” R. 119, 1892, nr 131.
160
A. Boniecki „Herbarz Polski” t. 11, s 185-186.
161
Bronisława Kunowska z domu Szuniewicz córka Franciszka i Augustyny Szuniewiczów (nazwiska
panieńskiego matki nie podano); ur. 14-09-1879, Woronecz (ZSRR); zm. 13-08-1966. USC Krotoszyn.
162
Szuniewicz Henryk lat 43, Kunowska Jadwiga lat 18 [w:] Spis parafian kościoła w Dokszycach za rok
1926, (LVIA 604/1/8123), s. 55, 56.
32

niej umarli. W Królewszczyźnie Henryk wybudował dwa domy. Duży miał być posagiem Władzi, a
mały przeznaczył dla siebie i małżonki na starość. Z Królewszczyzny przenieśli się do Mołodeczna,
bo tam było gimnazjum, do którego uczęszczała Władysława. Zdążyła ukończyć trzy klasy gimnazjum, była na półmetku matury i coraz bliżej realizacji planów wujostwa. Niestety wybuchła wojna.
Po repatriacji Henryk Szuniewicz z żoną i Władysławą zamieszkali w Kętrzynie.

Ryc. 14. Na rewersie opis: Na rzece Szyłka przy St[acji] Amuzar Amurskiej Żelaznej Kolei Państwowej w roku 1913. Henryk Szuniewicz i Wincenty Czernul

Henryk Szuniewicz był bardzo oddany swojej rodzinie. Chętnie przyjmował pod swój dach
krewnych, pomagał im, służył radą, a nader chętnie rozmawiał o historii rodziny. Z upodobaniem
zbierał wszelkie pamiątki po swoich przodkach, w także dotyczące swojej młodości. W jego zbiorach
pozostała fotografia trzech braci Szuniewiczów, synów Piotra – powstańców styczniowych, a później
zesłańców syberyjskich (Florentyna, Feliksa i Franciszka). Na odwrocie zdjęcia zapisano: Syberia,
Omsk 1869 r. Maja 18. Najdroższym Rodzicom – Szuniewicze. Jest to prawdopodobnie kopia (odbitka)
fotografii. Nie wiadomo jak trafiła do zbiorów Henryka Szuniewicza. Był serdecznym i gościnnym
człowiekiem i stąd jego dom w Królewszczyźnie, a potem Kętrzynie, był chętnie i często odwiedzany
przez członków rodziny. Zmarł w Kętrzynie 17 lutego 1960 roku163. Stefania z Kozakiewiczów zmarła
w Kętrzynie mając ponad 96 lat164.
Stanisława Szuniewiczówna urodziła się w 1883 roku. W 1911 roku wraz ze swoim bratem Florianem wyemigrowała do USA. Meszkali wspólnie w Detroit przy Joseph Campau Avenue co najmniej do 1920 roku. Stanisława Szuniewicz (zapisana jako Stella) wyszła za mąż 10 października
1921 roku w Detroit. Jej wybrankiem został Rudolf Kluga pochodzący z b. zaboru austriackiego. Mieli syna Johna urodzonego w 1925 roku. Stanisława z Szuniewiczów zmarła prawdopodobnie w latach
trzydziestych, zaś Rudolf Kluga w 1976 roku
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Henryk Szuniewicz zmarł w Kętrzynie 17.02.1960 r. Urodzony 26.01.1882 r., Nowinki, rodzice Franciszek i Augustyna (nazwiska rodowego matki nie podano). USC Kętrzyn, akt zgonu 29/1960.
164
Stefania Szuniewicz z domu Kozakiewicz, ur. 17.06.1887 Horowatka, rodzice Szymon i Emilia, zm.
3.11.1983 r. USC Kętrzyn, akt zgonu AZ 278/1983.
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Ryc. 15. Florian Szuniewicz

Florian F. Szuniewicz (przypuszczalnie Florian Franciszek) urodził się w 18 października 1889
roku w Witebsku. Taką datę i miejsce urodzenia podał we własnoręcznie wypełnionym wniosku o
naturalizację w USA (6 lutego 1916 roku)165. We wniosku podał kilka szczegółów dotyczących emigracji. Wypłynął z Liverpoolu na pokładzie S.S. „Dominion” i 29 listopada 1911 roku dotarł do portu
w Filadelfii (Pensylwania). Zamieszkał w Detroit przy Joseph Campau Avenue. W spisie powszechnym z 1920 roku podano, że Florian miał 30 lat, czyli urodził się ok. 1890 roku166. Zbliżony rok urodzenia wynika z aktu małżeństwa (26-04-1924), w którym podano, że Szuniewicz miał 33 lata. Z kolei
w karcie rejestracyjnej z 1917 roku, związanej z poborem do Armii Amerykańskiej walczącej w tym
czasie w Europie, zapisano, że Florian Szuniewicz urodził się 24 października 1881 roku w Witebsku
(Ruusia, Poland). Biorąc pod uwagę okoliczności w jakich powstał ten dokument, przyjmuję, że Szuniewicz dodał sobie bez mała 10 lat, aby nie być skierowany na front. W 1917 roku pod jego opieką
znajdowała się siostra Stanisława. Florian Szuniewicz ożenił się z Marią z domu Czuboni. Ślub odbył
się 26 kwietnia 1924 roku w Detroit. Florian był z zawodu malarzem. Prowadził w Detroit własną
firmę. Zmarł przypuszczalnie przed rokiem 1929. bowiem w styczniu tego roku Maria Szuniewicz z d.
Czuboni wyszła za Johna Rudnickiego. Przedstawione zdjęcie Floriana Szuniewicza pochodzące ze
zbiorów jego brata Henryka (w opisie: brat Henryka) i zostało wykonane w zakładzie fotograficznym
w Połocku najprawdopodobniej około 1910 roku.

165
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Michigan, Eastern and Western Districts, Naturalization Records, 1837-1993, s. 141, nr 2839.
1920 United States Federal Census.
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Ryc. 16. Janina Pylińska z Szuniewiczów

Janina najmłodsza córka Franciszka i Augustyny Szuniewiczów, urodziła się około 1890 roku.
Wspomnienia rodzinne mówią, że swojego najstarszego (nieślubnego) syna Antoniego urodziła mając
15 lat. Wyszła za mąż za Wacława Pylińskiego i z nim urodziła jeszcze Józefa i córkę Władysławę,
późniejszą wychowanicę Henryka i Stefanii Szuniewiczów. Janina zmarła około 1930 roku mając
niespełna 40 lat. Dwóch jej synów wychowywał Wacław Pyliński (Antoniego Szuniewicza i Józefa
Pylińskiego). Obaj zostali stolarzami.
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Ryc. 17. Drzewo genealogiczne potomków Franciszka i Augustyny ze Snarskich Szuniewiczów
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Szlachcic Marcin Szuniewicz syn Michała (w zapisie: Szczuniewicz) służył na dworze podwojewody połockiego Michała s. Stefana Kostrowickiego w Doroszewiczach na przedmieściu Dzisny.
Miał wówczas 19 lat (1795). Był wyznania rzymsko-katolickiego, a pełnioną przez niego funkcję
określono mianem kozak167. Pięć lat później znajdujemy Marcina Szczuniewicza w Ornianach, w innym majątku Michała Kostrowickiego. Pracuje tam jako pisarz prowentowy168. W 1800 roku Kostrowicki pobudował w Ornianach klasycystyczny pałac169. W pierwszych dniach stycznia tego roku prasa
wileńska zamieściła „list gończy” za Marcinem Szuniewiczem (Szczuniewiczem)170. Opisane w nim
zdarzenie miało zapewne dalsze przykre dla Marcina konsekwencje.

Ryc. 18. Marcin Szuniewicz (Szczuniewicz) w „Kuryerze Litewskim”, 18 stycznia 1800 roku.

Po ponad czterech latach Marcin Szczuniewicz ożenił się z Marianną Witkowską (13 października 1804`)171. Świadkami byli Józef Giedwiło i Kazimierz Baliński. Ślub odbył się w kościele w Janiszkach. Tutejsza parafia obejmowała swoim zasięgiem zarówno Orniany, jak i wieś Użuprowały w
której mieszkał Marcin. Tam urodziły się dwie jego córki. W dn. 4 czerwca 1805 roku urodziła się
Helena (Elena), a dwa lata później Dorota (9-06-1807). Matkę Doroty zapisano jako Marianna Kiwilszówna. Tym samym nazwiskiem posługiwali się rodzice chrzestni dziewczynki. W kolejnych latach
urodziły się jeszcze trzy córki Marcina i Marianny Szuniewiczów. Te trzy oraz najstarsza Helena wyszły za szlachciców mieszkających na terenie parafii Słobódka (powiat Oszmiana). Helena (1805) za
Piotra Wróblewskiego (ślub 18-03-1824, Słobódka)172; Bogumiła za Jana Wróblewskiego (ślub 21-061831, Słobódka)173; Barbara (1811) za Benedykta Okuszko (ślub 26-06-1834, Słobódka)174, a Elżbieta
(1816) za Stanisława Turłaja (ślub 30-04-1833, Słobódka)175. Najstarsza z nich po śmierci Piotra Wróblewskiego wyszła za szlachcice Antoniego Ojmuciańskiego (ślub 15-01-1850, Słobódka). W akcie
zaślubin podano, że matka Heleny wywodziła się z Sablińskich. Wg aktów ślubu pozostałych, ich
matka wywodziła się z Bieleckich lub Balinskich. Być może nie przez przypadek Kazimierz Baliński
był świadkiem na ślubie Marcina i Marianny? Z każdego z wyżej wymienionych małżeństw urodziło
się liczne potomstwo. Nie będę ich tu wymieniał. Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się
z drzewem genealogicznym. Dodam jedynie że Jan i Piotr Wróblewscy – mężowie Bogumiły i Heleny
z Szuniewiczów – byli rodzonymi braćmi. Ich rodzicami byli Józef Wróblewski i Wiktoria z Kisielów.
Trzecim synem tej pary był Ignacy, który ożenił się z Petronelą Walewicz, urodzoną około 1822 roku,
córką Tadeusza i Anieli z Szuniewiczów (!). Imię Aniela (Angela) nosiła córka Stanisława Szuniewicza i Katarzyny z Popławskich (gałąź Grzegorza). Urodziła się w 1780 roku. To ona zapewne wyszła
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Spis rewizyjny mieszkańców pow. dziśnieńskiego, LVIA 515-15-110, s. 1232.
pisarz prowentowy - urzędnik rejestrujący i prowadzący kontrolę przychodów, wydatków i do-

chodów oraz prowadzący nadzór nad robotnikami w prywatnym majątku ziemskim.
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http://dworypogranicza.pl/index.php/litwa/203-orniany [dostęp: 2020-04-12].
„Kurjer Litewski”, 1800-01-18, nr 5, s. 6.
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Być może wdową. Nie ma tej informacji w akcie ślubu.
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FHL 1972483, Item 6, s. 21.
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FHL 1973476, Item 5, s. 20.
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FHL 2189272, s. 59v, poz. 19.
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FHL 1972502, Item 1, s. 39, poz. 14.
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za Tadeusza Walewicza i była matką Julianny (Ankudy, 1814) i kolejnych co najmniej czworga dzieci.
Rotmistrz Stefan Szuniewicz syn Michała miał dwie kolejne żony. Pierwszą z nich była Dorota z Karczewskich, z którą miał syna Michała (1802)176 i Joachima (Устин-Ефим, ur. 1807) oraz córkę Barbarę (1805?). Ta wyszła za Wieczyńskiego (ślub przed 1834), a po jego śmierci za Franciszka
Polańskiego (ślub 1854, Sieliszcze). W akcie drugiego ślubu potwierdzono, że Barbara jest córką Stefana i Doroty Szuniewiczów. Wdowiec Stefan Szuniewicz ożenił się z Franciszką Teresą z d. Samujłło, z którą doczekał się córki Justyny (1809)177. W 1834 roku (miał wówczas 58 lat) arendował 30
dziesięcin gruntu (nieco ponad 30 ha) od właściciela ziemskiego Nestora Bujnickiego we wsiach
Przepielewszczyzna i Czyste. Tam też mieszkał ze swoją żoną Franciszką z Samujłów (52), najstarszym synem Michałem (32), jego żoną Zofią z Karczewskich (30), ich dziećmi: Mateuszem (9), Wincentym (1), Karoliną (6) i Urszulą (3) oraz synem Joachimem (Ефим, 26) i córką Justyną (25). Okazał
postanowienie Deputacji Mińskiej z dn. 1 września 1811 roku z wniesieniem do 6 części księgi rodów
szlacheckich178.
W rodzinie Szuniewiczów było czterech Stefanów urodzonych w drugiej połowie XVIII wieku. Oprócz Stefana syna Michała, był Stefan syn Piotra. Jak już wspomniałem na początku niniejszego
wywodu, Stefan syn Piotra miał żonę Józefę (?) i dziecko, którego imienia nie znam. Żył także Stefan
syn Józefa Szuniewicza, urodzony w 1766 roku. Pochodził ze wspomnianej na wstępie linii Grzegorza.
Najmłodszym z nich był Stefan Michał, syn Konstantego, urodzony w 1792 roku.
W spisie rewizyjnym z 1811 roku wymieniono szlachcica Stefana Szuniewicza, lar 33 (1778)
mieszkającego we wsi Gorany u właściciela ziemskiego Floriana Kuleszy. Sprowadził się z powiatu
borysowskiego. Przedstawił miński dekret wywodowy z 11-09-1811 roku. Jego synowie to

Michał (10 lat) i Joachim (4 lata). Wraz ze Stefanem mieszkał jego brat Paweł (30 lat) z synami: Antonin (5 lat) i Dominiakiem (3 lata)179.
Z kolei w księgach parafii Zadoroże zachował się zapis zgonu mieszczanina Joachima Szu-

niewicza, syna Stefana i męża Bogumiły, który zmarł 18 kwietnia 1878 roku we wsi Łotysze. Miał 77
lat (1801). Oprócz wyżej wymienionych informacji w zapisie podano imiona dzieci Joachima i Bogumiły. Mieli czterech synów: Jana, Fabiana, Józefa, Antoniego oraz córkę Julię. Inne źródła podają
odmienną datę urodzenia Joachima Szuniewicza syna Stefana, a męża Bogumiły. Rejestr szlachty
powiatu dziśnieńskiego z 1852 roku wymienia Joachima i Bogumiłę przypisując im po 35 lat 180. Ta
gałąź rodowa była dobrze znana Autorce wspomnień rodzinnych. Nazywała ją boczną linią, zaś wywodzącego się z niej, a dobrze jej znanego Józefa Szuniewicza – dalszym krewnym ze Szczecinka.
Autorka wspomnień podaje, że Joachim Szuniewicz był ojcem pięciorga dzieci: Jana, Fabiana (ojca
Bronisława), Antoniego, Józefa (męża Marii z d. Chrzczonowicz) i Julii po mężu Czempkowskiej.
Informacje podawane przez Autorkę wspomnień w pełni pokrywają się z danymi z aktu zgonu Joachima Szuniewicza.
Informacje z NIAB uzupełnia kwerenda zlecona przeze mnie w Archiwum Wileńskim. Joachim Szuniewicz był mężem Bogumiły z Gregorowiczów (Hrehorowiczów) i mieszkali w folwarku
Czyste, położonym w odległości ok. 2 km na południowy zachód od wsi Dawidki. Zgodnie z wcześniej podanymi informacjami folwark Czyste w 1834 roku arendował Stefan Szuniewicz, ojciec Joachima (Ефим). Z koli nazwisko rodowe żony Joachima pozwala przypuszczać, że pochodziła z tej
samej rodziny, co żona Antoniego Szuniewicza (Józefa z Gregorowiczów). Zapisy z ksiąg metrykalnych parafii głębockiej oraz spisy szlachty powiatu dziśnieńskiego potwierdzają imiona dzieci Joachima i Bogumiły. Jan urodził się około 1846 roku181, Fabian 13-02-1849182,183, zaś Józef przyszedł na
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świat 23-04-1852 roku184. Dwoje młodszych zostało ochrzczonych w kościele pw. Najświętszej Trójcy
w Głębokiem. Starszą od chłopców była Julia urodzona około 1843 roku185. Antoni urodził się około
1855 roku. Z wyżej wymienionych dzieci Joachima Autorka wspomnień rodzinnych podaje więcej
szczegółów na temat rodziny Jana. Był on mężem Marii primo voto Dobrońskiej. Mieli dwóch synów:
Wita i Józefa. Jan Szuniewicz wychowywał prawdopodobnie również dwoje dzieci Marii z jej pierwszego małżeństwa (Jana i Helenę Dobrońskich).

Ryc. 19. Józef Szuniewicz (1892-1969)
Józef, syn Jana i Marii Szuniewiczów (ur. 18.11.1892, Nieżewszczyzna, zm. 7.09.1969,
Szczecinek)186 – dalszy krewny Autorki wspomnień – był mężem Marii z Paszkiewiczów (8.02.1895,
Łydnica; zm. 7.02.1965, Szczecinek)187, córki Michała i Marii. Małżonkowie mieli co najmniej sześcioro dzieci: Anatola, Giennadija, Annę po mężu Piskorską, Józefa jr (08.03.1935, Nieżewszczyzna),
Czesława i jego bliźniaka Michała (11.02.1946). Z nich Czesław zmarł 27 czerwca 2006 roku w
Szczecinku. Został pochowany we wspólnym grobie z rodzicami.
Julia córka Joachima i Bogumiły z Gregorowiczów wyszła za Ignacego Czempkowskiego
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(ślub 17-11-1774, Zadroroże). Mieli co najmniej trzy córki (Anielę, Paulinę i Michalinę) i syna Antoniego.

Ryc. 20. Schemat genealogiczny czterech pokoleń
potomków Stefana Szuniewicza
Justyna Szuniewiczówna (najmłodsza córka Stefana) wyszła za szlachcica Tomasza Ławcewicza. Pobrali się około 1840 roku. Pierwszym znanym mi dzieckiem tej pary była Małgorzata urodzona 1 kwietnia 1843 roku w Dziśnie. Kolejną była Franciszka, urodzona 10 października 1851 roku
we wsi Propielewszczyzna w parafii głębockiej. Matką chrzestną dziewczynki została Józefa Szuniewiczowa żona Antoniego (Gregorowiczówna).
Powrócę jeszcze do Michała Szuniewicza (1802), najstarszego syna Stefana i Doroty z Karczewskich. Jak już wcześniej wspomniałem jego żoną była Zofia z Karczewskich188. W 1834 roku
Michał mieszkał z ojcem, matką, swoimi dziećmi: Mateuszem (9), Wincentym (1), Karoliną (6) i Urszulą (3 l) oraz swoim rodzeństwem: bratem Joachimem (26) i siostrą Justyną (25)189. W kolejnych
latach urodziła się jeszcze Konstancja (1839) i Karol (1841).. Michał Szuniewicz s. Stefana, szlachcic
wyznania rzymsko-katolickiego pochodzący z powiatu dziśnieńskiego, został oskarżony o wskazanie
buntownikom drogi. W dniu 26 lipca 1863 roku sprawę przedstawiono tymczasowemu wojennemu
gubernatorowi guberni mińskiej. Postanowiono: zesłać do guberni saratowskiej dla osiedlenia na zie-
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miach państwowych (nr sprawy 37)190. Mieszkał prawdopodobnie w powiecie krasnoufimskim (dziś w
obwodzie swierdłowskim na Uralu)191. Michał Szuniewicz został zwolniony z odbywania dalszej kary
w 1871 roku192.
Z sześciorga dzieci Michała i Zofii z Karczewskich, znane mi są losy ich syna Mateusza i córki Urszuli. W czasie powstania styczniowego Mateusz Szuniewicz (szlachcic wyznania rzymskokatolickiego z powiatu borysowskiego) był podejrzany o udział w buncie. Sprawę skierowano do

mińskiej komisji politycznej dnia 14 czerwca roku 1864 pod nr. 2742. Został zwolniony193.
Urszula natomiast wyszła za Feliksa Wojnicza (ślub około 1850). Ich córką była Magdalena (1853),
która wyszła za Apolinarego Błażewicza. Ślubowali 5 czerwca 1883 roku w Mosarzu.
Paweł Szuniewicz (1780), najmłodszy ze znanych synów Michała, miał dwie kolejne żony.
Obie z rodu Ulasiewiczów. Z nich co najmniej pięcioro dzieci. Pierwszą żoną Pawła była Agata. Z niej
urodzili się Antoni (1805)194 i Dominik (1807)195 i dwie córki: Anna (1815)196 i Julianna (1817)197. Po
śmierci pierwszej żony Paweł ożenił się z Franciszką. Ta urodziła córkę Mariannę (1826)198 oraz
dwóch synów: Józefa (1828)199 i Juliana (1832)200. Losy dzieci Pawła Szuniewicza omówię w kolejności, w jakiej zostali wymienieni.
Najstarszy z nich Antoni Szuniewicz ożenił się z Marcjanną z domu Ulasewicz. Mieli dwójkę
dzieci. Syna Józefa urodzonego około 1845 i córkę Benignę (czasem nazywaną Benedyktą) urodzoną
około 1848 roku. Ich matka szlachcianka Marcjanna z Ulasewiczów Szuniewiczowa (Markielja)
zmarła na gorączkę 8 października 1850 roku w Kamienkach (Kamionce gmina Prozoroki). Zapisano,
że miała 43 lata. Pozostawiła męża Antoniego, syna Józefa i córkę Benedyktę.
Syn Józef ożenił się z Marianną z Łaniewskich. Mieli troje dzieci: Daniela, Zofię (1877) i Jadwigę (1780). Pracowity Józef syn Antoniego Szuniewicza (stracił jakiekolwiek przywileje wynikające z pochodzenia) zmarł 7 grudnia 1885 roku na dworze Bobrowszczyzna w parafii zadoroskiej. Miał
40 lat. Benigna Szuniewiczówna wyszła za Stefana Piechowskiego (ślub 08-01-1871, Zadroroże).
Małżonkowie mieli co najmniej dwoje dzieci.
Dominik Szuniewicz, kolejny syn Pawła, urodzony w 1807 roku, ożenił się z Anielą z domu
Samujłło. Mieli co najmniej pięcioro dzieci: Michalinę (1842) – w 1865 roku w Zadrorożu wyszła za
Pawła Kisiela, Petronelę (01-07-1847, Dzisna)201, bliźniaki Antoniego i Franciszka (04-09-1850, Kamionce, parafia Prozoroki)202 oraz Józefa (14-03-1852, Kamionce)203. W 1851 roku szlachcic Dominik
Pawłow Szuniewicz arendował majątek Kamionce będący własnością Jakowickich. Wraz z Dominiakiem i Anielą mieszkała ich córka Michalina (12 lat), brat Julian (19), siostra Anna (21), oraz bratanek
(syn Antoniego, starszego brata Dominika) – Józef (7) i bratanica Benedykta (9)204. Z dzieci Dominika
i Anieli najmłodszy Józef ożenił się Anną z domu Wojtkiewicz. Ślubowali w kościele głębockim 21
sierpnia 1877 roku. Ich synem był Jan Szuniewicz urodzony 27 sierpnia 1879 roku w majątku Niwje
w parafii Głębokie. Nie mieli więcej dzieci. Szlachetna Anna z Wojtkiewiczów Szuniewiczowa zmarła na gorączkę w zaścianku Ozierki głębockiej parafii 19 lutego 1885 r. Miała 45 lat. Pozostawiła mę190
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ża Józefa Szuniewicza i syna Jana. Została pochowana w Dawidkach.
Julianna Szuniewiczówna, córka Pawła i jego pierwszej żony, zmarła jako panna (drobna
szlachcianka) 13 maja 1872 roku w folwarku Tomaszowo zadoroskiej parafii. Miała 50 lat. Została
pochowana w dn. 15 maja przez proboszcza zadorożskiego ks. S. Niemirę na cmentarzu w Boryskowiczach. O dziejach jej brata Józefa Szuniewicza nie mam żadnych informacji.
Julian, syn Pawła Szuniewicza i Franciszki z Ulasewiczów urodzony w 1832 roku, był najmłodszym z prawnuków Piotra Szuniewicza (syna Dymitra). Stał się antenatem licznej rzeszy potomków
żyjących w Polsce po dzień dzisiejszy. Do 1865 roku był zapisywany jako szlachcic, później zaś jako
mieszczanin (od 1868). Dzieciństwo i młodość spędził w domach swoich starszych braci. W 1834
roku mieszkał w domu Antoniego, zaś co najmniej do dziewiętnastego roku życia mieszkał z kolejnym bratem Dominiakiem205. Ożenił się z Dominiką z Tomaszewskich, córką Daniela i Joanny z Bielskich. Pobrali się 21 października 1856 roku w kościele parafialnym w Prozorokach206. Nowożeńcy
przed ślubem mieszkali we wsi Waśkowicze we wspomnianej parafii. Małżonkowie mieli co najmniej
dziesięcioro dzieci. Oto ich imiona i daty urodzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Joanna (24-09-1858, Dolne)207
Antonina (08-11-1860, Dolne)208
Ignacy (ur. 01-02-1863, Łotysze)209
Arkadiusz (ur. 05.06.1865, Łotysze)210
Adolf (u. 23.11.1868, Bohuszewicze ; zm. 18-06-1874, Zamchowo)
Franciszka (04-10-1871, Chwoszczowo ; zm. 13-01-1876, Kolano)211
Jan /I/ (ur. 07-03-1874, Zamchowo ; zm. 05-04-1876, Kolano)212
Antoni (ur. 15-12-1877, Kolano)
Jan /II/ (02-07-1880, Górki)
Józef (16-04-1883, Boryskowicze)

Dwie najstarsze córki urodziły się na terenie parafii Prozoroki, zaś Ignacy i kolejne dzieci urodziły się w sąsiedniej parafii Zadoroże. Na terenie tej samej parafii mieszkał wyżej wspomniany Józef
Szuniewicz mąż Marianny z Łaniewskich. Józef był starszym bratem Juliana. Obaj byli synami Pawła
i Franciszki z Ulasewiczów. Marianna, żona Józefa Szuniewicza została matką chrzestną Jana /II/,
syna Juliana i Dominiki urodzonego w 1880 roku.
Mieszczanin Julian Szuniewicz, syn Pawła a mąż Dominiki z Tomaszewskich, zmarł 29 czerwca 1896 roku w majątku Chwoszczowo. Zapisano mu 70 lat. Pozostawił żonę, czterech synów (Ignacego, Arkadiusza, Antoniego i Jana) oraz dwie córki: Joannę, Antoninę.
Antonina Szuniewiczówna, córka Juliana i Dominiki z Tomaszewskich (mieszczanka), wyszła
za wieśniaka Józefa Zabłockiego. Ślubowali w zadoroskim kościele 12 maja 1891 roku. Jednym z
czterech świadków był brat panny młodej Ignacy. Małżonkowie doczekali się co najmniej dwójki
dzieci: Jana i Józefy.
Z archiwum rodzinnego pochodzi odpis metryki chrztu Ignacego, syna Juliana Szuniewicza i
Dominiki z Tomaszewskich. Dokument został wystawiony przez księdza proboszcza z Zadorożu w
dniu 27 lipca 1924 roku213. Kopia jest na tyle dobrze czytelna, że nie będę jej tu przepisywał. Treść
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tego odpisu została potwierdzona w zachowanych i dostępnych w internecie księgach parafii w Zadorożu.

Ryc. 21. Odpis aktu chrztu Ignacego Szuniewicza, syna Juliana i Dominiki z Tomaszewskich.
Zadroroże, 27-08-1924.

Kolejnym dokumentem, w który wymieniono Juliana i Dominikę z Tomaszewskich jest akt zgonu Antoniego Szuniewicza, który zmarł w Chodzieży 1 maja 1963 roku214. W dokumencie podano
personalia rodziców zmarłego (Julian i Dominika z Tomaszewskich) oraz zapisano, że Antoni urodził
się 20 lutego 1877 roku we wsi (lub folwarku) Kolano. Miejscowość ta leży koło Bobrowszczyzny, po
południowej stronie jezior Bobrome-Krzyme. Na przeciwległej stronie tych jezior leżą Leonowicze –
miejsce narodzin Juliana, syna Antoniego. W odległości ok. 10 km na południowy wschód leżą Łotysze, miejsca narodzin Ignacego, brata Antoniego Szuniewicza.

ka Zadoroże (dekanat głębocki) liczyła 3898 wiernych i miała filię kościelną w Boryskowiczach i dwie kaplice –
na miejscowym cmentarzu i w Krukowszczyźnie.
214
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Ignacy Szuniewicz, urodzony w Łotyszach syn Juliana i Dominiki, w
młodości służył w carskim wojsku. Zachowało się zaświadczenie pisane
w języku rosyjskim (prawdopodobnie około 1915 roku), w którym czytamy (po przetłumaczeniu na język polski): Urząd Miejski w Dziśnie zaświadcza, że okazicielem niniejszego [zaświadczenia] jest nieprzypisany
do żadnego stanu [tj. chłop] Ignacy Szuniewicz syn Juliana starający się
obecnie o przypisanie go wraz z rodziną do stanu mieszczańskiego w Dziśnie, lat obecnie ma 52, żołnierz pospolitego ruszenia z poboru 1885
roku. Jakie były efekty jego starań o przypisanie do stanu mieszczańskiego nie wiemy. Sądząc po miejscu narodzin jego dzieci, raczej pozostał nie
przypisany do żadnego stanu215. Ignacy Szuniewicz ożenił się z Heleną z
Korzeniowskich (ślub 01-09-1891, Zadoroże). Mieli co najmniej jedną
córkę i sześciu synów. W znanej mi kolejności przyszły na świat: Michał
(1892, zm.1895), Adela (1894, Ojczyzna), Ignacy (1896, Ojczyzna, zm.
1983, Sadlno), Antoni (1901-1965, Sadlno), Wacław (1906, ChwoszczoRyc. 22.
wo, zm. 1986, Sadlno), Franciszek (1910, Boryskowicze, zm. 1991, CerIgnacy
Szuniewicz
kwica) oraz Wiktor.
Antoni Szuniewicz urodził się w folwarku (lub wsi) Kolano w dn. 15 grudnia 1877 r. W jego
akcie zgonu podano nieco wcześniejszą datę urodzenia (20-02-1877, Kolano)216. Był dwukrotnie żonaty. Po raz pierwszy z Emilią z d. Ryczkiewicz. Miał z nią sześcioro dzieci: Stefanię, Mamerta (18981953), Jana (1900-1985), Juliana (1901-1998), Adama (1910-1939) i Marię po mężu Awierianów (ok.
1910-1975). Emilia z Ryczkiewiczów zmarła ok. 1920 roku. Po jej śmierci Antoni związał się z Marią z Ledachowskich. Przed 1939 rokiem mieszkał we wsi Przedoły w gm. Hołubicze. Po repatriacji
osiadł wspólnie z żoną Marią oraz córką z pierwszego małżeństwa Marią i jej synem Zenonem (Awierianów) we wsi Sarnowo w gm. Lidzbark Warmiński. Antoni Szuniewicz zmarł 1 maja 1963 roku w
Chodzieży. Spoczywa we wspólnym grobie z synem Julianem i jego żoną Aurelią z domu Jasiukiewicz. Julian urodził się we wsi Leonowicze (16-02-1901)217. Aurelia była jego drugą żoną. Wcześniejszą była Leonarda z Boratyńskich. Julian i Leonarda Szuniewiczowie pobrali się około 1935 roku. Do
1945 mieszkali we wsi Propielewszyzna – tej samej, w której w połowie XIX wieku rodziły się dzieci
Antoniego Szuniewicza i Józefy z Gregorowiczów. W tym Wiktor (1851), od którego Klotylda rozpoczyna swoją sagę rodzinną (Jej pradziadek). W Propielewszyźnie urodził się Edmund, syn Juliana i
Leonardy z Boratyńskich Szuniewiczów (08.03.1937). Po repatriacji Antoni i Julian z żonami i dziećmi zostali repatriowani do Polski i osiedli w Chodzieży i okolicach.
Jan (II) Szuniewicz/ urodził się 2 lipca 1880 roku w majątku (na dworze) Górki. Został ochrzczony cztery dni później w kościele parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Zadorożu.
Chrzestnymi chłopca byli szlachcie Wiktor Niedźwiedzki i Marianna z Łaniewskich żona Józefa Szuniewicza. Jan Szuniewicz ożenił się z Teklą z domu Bielewicz. Z dostępnych mi informacji wynika, że
Jan i Tekla mieli czworo dzieci: Leona, Annę, Antoniego i Monikę po mężu Orłowską (1922-2009),
zmarła w Olsztynie. Antoni i Monika urodzili się w Leonowiczach. Ze wspomnień Antoniego wiemy,
że gdy budowano kościół w tamtejszej parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Bobrowszczyźnie, w
mieszkaniu Szuniewiczów mieściła się tymczasowa kaplica.
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Antoni Szuniewicz urodził się 14 listopada 1911 roku w Leonowiczach w
gm. Prozoroki. W latach 1927-1931 uczęszczał do Zawodowej Szkoły Organistów im. Józefa Montwiłła w Wilnie. Następnie studiował w wileńskim Konserwatorium Muzycznym im. M. Karłowicza, w klasie organów Władysława Kalinowskiego i w klasie kompozycji u Tadeusza Szeligowskiego. Po ukończeniu
studiów, uczył w Konserwatorium Wileńskim, pracując także w Zawodowej
Szkole Organistów. Równocześnie z pracą pedagogiczną pełnił obowiązki organisty w wileńskich kościołach: św. Bartłomieja (1931-34) i Ojców Franciszkanów (1934-45), gdzie także prowadził chór. Po wojnie w wyniku repatriacji
Ryc. 23.
osiadł w Częstochowie. Tam objął funkcję organisty i dyrygenta chóru w BazyAntoni Szuniewicz
lice Katedralnej św. Rodziny. Obok pracy w kościele koncertował w wielu miastach Polski. Zasiadał w komisjach ekspertów nowo wybudowanych instrumentów. Był także autorem
dyspozycji głosów m.in. do organów kościoła franciszkanów w Gdańsku i katedry św. Rodziny w
Częstochowie.
Znany był także z działalności dyrygenckiej. Obok kierowania chórem katedralnym zajmował się także prowadzeniem połączonych chórów Diecezji Częstochowskiej, powoływanych z okazji szczególnych wydarzeń w życiu miejscowego Kościoła (np. pielgrzymek Jana Pawła II).
Prowadził działalność pedagogiczną. Od 1946 r. pracował w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie, gdzie uczył teorii muzyki i prowadził klasę organów. Współpracował ponadto z Niższym
Seminarium Duchownym w Częstochowie, Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz zgromadzeniami zakonnymi. Był członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego, Diecezjalnej Komisji ds. Organistów, członkiem Sekcji Głównej Komisji Kultu Bożego II Synodu Diecezji
Częstochowskiej, prezesem Częstochowskiego Koła Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
oraz wiceprzewodniczącym Rady Zakładowej Związku Pracowników Kultury i Sztuki.
Ożenił się w Walerią z Bielewiczów, córką Antoniego i Anieli (nie znam jej nazwiska panieńskiego), urodzoną w Połocku. Waleria Szuniewiczowa zmarła w Częstochowie w 2002. Dwoje ich
dzieci urodziło się w Wilnie. Byli nimi Maria Teresa i Stanisław.
Antoni Szuniewicz otrzymał liczne dyplomy i odznaczenia państwowe i kościelne. Napisał szereg
utworów organowych: mszy, koncertów, utworów chóralnych i solowych. Zmarł w Częstochowie 12
marca 1987 roku. Został pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie
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4. Konstanty Szuniewicz syn Piotra i jego potomkowie
Podobnie jak rodzina Józefa Szuniewicza, syna Bazylego (gałąź oszmiańska), także potomkowie Konstantego Szuniewicza z gałęzi dziśnieńskiej mieszkali w okolicach Dokszyc. Wśród miejscowości, w których się osiedlili należy wymienić: Puniszcze (Porpliszcze), Dziadziuszki, Sukowacie,
Zaszcześle, Żołnierowszczyzna i Parafjanowo. Na przełomie XIX i XX wieku oraz w dwudziestoleciu
międzywojennym, okolice te stały się miejscem „wymieszania” się Szuniewiczów wywodzących się z
obu linii rodowych. Zawiązywały się małżeństwa między nimi, a w jednej wsi mieszkały rodziny pochodzące z linii oszmiańskiej i dziśnieńskiej.
Zachował się spis rewizyjny z 1795 roku dotyczący szlachcica Konstantego Szuniewicza syna
Piotra i jego rodziny. Nic więcej na temat tego zapisu w tej chwili nie wiem. Konstanty urodził się w
1762 roku. Wskazuje na to jego wiek podany w spisie parafian kościoła głębockiego sporządzonym w
1803 roku (miał 41 lat). To samo źródło podaje skład jego rodziny. Informacje te zostały potwierdzone w wywodzie szlacheckim z 1834 roku. Żoną Konstantego była Teresa urodzona w 1768 roku. Mieli czworo dzieci. Córkę Anielę (1793) oraz trzech synów: Piotra (1787)218, Stefana-Michała (1792)219 i
Justyna (1801)220. Konstanty Szuniewicz z rodziną mieszkał w folwarku Sukowacie na południe od
Zaszcęśla. Folwark należał do dworu Żołnierowszczyzna.
Dalsze losy najstarszego Piotra nie są mi znane. Co do Anieli urodzonej w 1793 roku, to dokumenty z lat późniejszych wskazują, że jej losy mogły potoczyć się na dwa sposoby. Najbardziej
prawdopodobna wydaje się pierwsza możliwość. Aniela Szuniewiczówna urodzona około 1795 roku
(lub nieco wcześniej) wyszła za szlachcica Tadeusza Walewicza. Ich ślub odbył się przed 1814 rokiem. Zapisu brak. Mieszkali na terenie parafii leżących w pobliżu Oszmiany. Najstarszą znaną ich
córką była Julianna urodzona w marcu 1814 roku (Ankudy, parafia Żuprany). W kolejnych latach
urodzili się jeszcze: Onufry (parafia Słobódka), Brygida i Teofil (parafia Gudogaje) oraz Petronela,
która wyszła za Ignacego Wróblewskiego. Ignacy był rodzonym bratem Jana i Piotra Wróblewskich.
To ci którzy ożenili się z Bogumiłą i Heleną – córkami Marcina Szuniewicza. Dzieje Marcina syna
Michała Szuniewicza omówiłem we wcześniejszym rozdziale. Inne dokumenty wskazują, że Anna
bądź Aniela Szuniewiczówna wyszła za szlachcica Jana Soroko. Mieli co najmniej dwie córki: Mariannę (1829) i młodszą od niej Teresę. Marianna wyszła za Zygfryda Wojnicza. W akcie ślubu imię
matki panny młodej określono jako „Anna”. Z kolei Teresa (1840) wyszła za Feliksa Porczyńskiego.
Tu imię matki panny młodej podano jako „Aniela”.
Stefan Michał (bądź Michał Stefan) Szuniewicz, nazywany krótko Michałem, urodził się w
1792 roku. Miejsca jego narodzin nie znam. Wspólnie ze swoim starszym bratem Piotrem, co najmniej
do 1812 roku, dzierżawili ziemię w zaścianku Sukowacie (Piotr Szuniewiez lat 25, [jego] brat Michał
lat 20. W majętności Żołnierowszczyznie od Wielmożnej Łapickiey w zaścianku Sakowaciu arędą
trzymaią grunt)221. Dziesięć lat wcześniej mieszkali tu wraz z rodzicami. Najprawdopodobniej to Michał s. Konstantego został mężem Eleonory Szuniewiczowej z Jankowskich wdowy Augustynie s.
Franciszka. Ich ślub odbył się około 1819 roku. Inny Michał Szuniewicz w zasadzie nie wchodzi w
grę. Dorosłym był w tym czasie również Michał syn Stefana Szuniewicz urodzony w 1800 roku, lecz
jego żoną była Zofia. O swoich przypuszczeniach dotyczących pokrewieństwa dwóch kolejnych mężów Eleonory z Jankowskich, wspominałem już we wcześniejszym rozdziale. Michał i Eleonora mieli
czterech synów: Józefa (1820), Antoniego (1823), Franciszka (1828) i Juliana (1830). Michał wychowywali również pięcioro dzieci Eleonory ze związku z Augustynem: Elżbietę, Janinę, Józefa, Antoniego i Floriana. Rodzina Michała i Eleonory mieszkała we wsi Dawidki.
Józef Szuniewicz syn Michała i Eleonory z Jankowskich ożenił się z Felicjaną Franciszką z
domu Samujłło. Ślubowali 8 października 1850 roku w kościele parafialnym w Zadorożu. W akcie
ślubu zapisano, że pan młody to szlachetnie urodzeni Józef Szuniewicz, młodzieniec lat 23, parafianin
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kościoła głębockiego, mieszkaniec wsi Dawidki, syn szlachetnie urodzonych Michała i Eleonory z
Jankowskich, prawowitych małżonków Szuniewiczów…. Józef i Felicjana mieli co najmniej czworo
dzieci. Wszystkie urodziły się w Dawidkach: Adolf (23-02-1852), Fabian (20-01-1855), Paweł (10-041857) i Joanna (04-01-1859). Najmłodsza z nich wyszła za Hieronima Kunowskiego. Ślub odbył się
około 1885 roku. Felicja (Felicjana) Szuniewiczowa z d. Samujło zmarła 4 września 1901 roku w zaścianku Tosin należącym do parafii głębockiej. Zapisano jej 70 lat. Pozostawiła po sobie dwóch synów: Adolfa i Fabiana. Zatem Paweł umarł najprawdopodobniej przed śmiercią matki.
Adolf, syn Józefa Szuniewicza (wnuk Michała) ożenił się z Alojzą z Onoszków. Ślubowali w
kościele głębockim. Jednym ze świadków był Antoni Szuniewicz, najprawdopodobniej syn Augustyna
i Eleonory z Jankowskich, czyli przyrodni stryj pana młodego. Adolf i Alojza z Onoszków Szuniewiczowie mieli co najmniej pięcioro dzieci: Mieczysława (10-06-1875), Adama (04-12-1878), Józefa
(15-09-1881), Adelę (26-12-1883) i Bronisława (20-07-1891). Dwóch najstarszych urodziło się w
Dawidkach. Kolejne już na terenie parafii Zadroroże. Józef w Boryskowiczach, Adela w Dojlidowie, a
najmłodszy z nich we wsi Kolano.
Fabian kolejny syn Józefa Szuniewicza ożenił się z Anielą z Boczarskich. Ślubowali 13 listopada 1883 roku w kościele głębockim. Mieli co najmniej dwie córki: Annę (27-12-1884, Dojlidowo) i
Emilię (10-06-1889, Kolano). Córką Fabiana i Anieli Szuniewiczów była również Anna urodzona 4
marca 1882 roku we wsi Kolano. Data jej urodzenia pochodzi z aktu zgonu222. Przypuszczam, że w
dacie urodzenia jest błąd i w Elblągu zmarła Anna z Szuniewiczów urodzona 27-12-1884. Była ona
żoną Konstantego Kowzana. Dokument zgonu podaje również, że Anna Kowzan z Szuniewiczów
zmarła 15 lutego 1955 roku w Elblągu. Została pochowana na cmentarzu Agrykola kw. I rz. 9 gr. 12.
Akt zgonu nr 120/55 z dnia 17.02.1955 USC w Elblągu.
W ten sposób podałem wszystkie znane mi informacje na temat rodziny Józefa Szuniewicza
najstarszego syna Michała (wnuka Konstantego). Kolejny jego syn Antoni (1823) nie pozostawił po
sobie zapisów.
Franciszek Szuniewicz (1828) ożenił się z Katarzyną z Ostrowskich (1837). Ślubowali 31
[sic!] listopada 1854 roku w kościele głębockim. Jednym ze świadków był Antoni Szuniewicz, najprawdopodobniej syn Augustyna i Eleonory z Jankowskich, czyli przyrodni stryj pana młodego. Franciszek Szuniewicz był szlachcicem, a pracował jako leśnik w majątku właściciela ziemskiego Alberta
Oskierko. Po upadku powstania styczniowego został oskarżony o: niedoniesienie zwierzchnictwu o
pobycie w jego dworze [Oskierki] bandy buntowników. Nałożono na niego grzywnę w wysokości
dziesięciu rubli srebrem na rzecz poszkodowanych podczas buntu, po czym zwolniono do miejsca
zamieszkania223. Z przedstawionych niżej miejsc narodzin dzieci Franciszka i Katarzyny z Ostrowskich Szuniewiczów wnioskuję, że miejscem tym było Szkatulino w okolicy Podświla w parafii głębockiej. Była to bardzo liczna rodzina. Małżonkowie doczekali się urodzin trzynaściorga dzieci. Oto
ich lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bolesław (*05-10-1855, Szkatulino)224
Alberta (*01-06-1857, Szkatulino)225
Ludwik (*08-08-1859, Dawidki)226
Otton (*23-03-1861, Szkatulino)227
Ewa (*01-01-1863, Dawidki)228
Zofia (*około 1866, Lubowo) – data urodzenia wynika z aktu ślubu
Jan (*około 1866) – data urodzenia wynika z aktu ślubu Jana
Edmund (*około 1868)229
222
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9. Adela (*28-08-1871, Niedźwiedziowo)230
10. Piotr (*01-12-1872, Dawidki Wielkie)231
11. Albina (*27-01-1874, Dawidki Wielkie)232
12. Malwina (*10-06-1877, Dawidki)
13. Jadwiga (*18-08-1880, Dawidki
Wszystkie podane wyżej dane są wynikami kolejnych kwerend w księgach parafii głębockiej.
Dalsze losy Franciszka Szuniewicza i Katarzyny z Ostrowskich nie są mi znane. Przypuszczam, że
zmarli na początku XX stulecia.
Bolesław, najstarszy syn Franciszka i Katarzyny, został wcielony do armii carskiej. Był szeregowym w 101 Permskim Pułku Piechoty. Ożenił się z Antoniną z domu Sulima-Samujłło. Ślubowali
w dn. 9 lipca 1889 roku w kościele parafialnych w Zadorożu. Mieli co najmniej dwóch synów: Tomasza (18-09-1890, zm. 13-01-1891) i Antoniego (25-09-1891). Chłopcy urodzili się w Dawidkach.
Tomasz również tam zmarł.
Kolejny Ludwik Szuniewicz ożenił się z Kamilą z Wojtkiewiczów. Ślubowali w Głębokiem
26 stycznia 1886 roku. Mieli co najmniej troje dzieci: Benignę (25-11-1886, Ozierce), Jana (05-031889, Ozierce) i Józefę (02-02-1895, Dawidki). Najmłodsza z wymienionych wyszła za Justyna Sinicę. Ślubowali około 1915 roku. Ich synem był Józef Sinica ps. „Widyń” (25-08-1925, Wilno; zm.
29-10-2007, Warszawa) – powstaniec warszawski, st. strzelec w batalionie „Iwo” i „Ostoja”. Józefa z
Szuniewiczów Sinicowa zmarła 25 lutego 1978 roku w Warszawie. Została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu Bródnowskim.
Otton Szuniewicz ożenił się z Pauliną z Wojtkiewiczów. Pobrali się 13 listopada 1883 roku w
kościele głębockim. Jednym ze świadków był Bolesław Szuniewicz, starszy brat pana młodego. Otton
i Paulina Szuniewiczowie mieli co najmniej sześcioro dzieci (prawdopodobnie więcej). W kolejności
urodzin: Helena (*20-01-1884, +24-10-1906)233, Jadwiga (07-10-1885), Bolesław (27-09-1887), Fortunata (24-10-1889), Stanisława (01-11-1891) i Otton Jr (01-02-1899). Wszystkie urodziły się w Dawidkach. Otton Jr, najmłodszy z synów Ottona i Pauliny z Wojtkiewiczów, ożenił się z Rozalią z domu Leszczyk, córką Stefana i Kazimiery. Ślub odbył się krótko po odzyskaniu niepodległości. Małżonkowie mieli co najmniej pięcioro dzieci: Hieronimę (po mężu Piotrowicz), Bronisława (02-121920, Dniepropietrowsk), Romana (29-02-1932, Hołubicze), Czesława (26-08-1934, Hołubicze) oraz
Halinę (06-04-1938, Woropajewo). Po repatriacji zamieszkali w Żarach (lubuskie). Bronisław Szuniewicz przez kilkanaście lat mieszkał w Polsce. W latach sześćdziesiąty wyemigrował do ZSRR
(Ukraina?) i tam założył rodzinę. W akcie zgonu Ottona Szuniewicz Jr podano datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki. Zmarł z Żarach w dn. 19 stycznia 1989 roku i
tam na cmentarzu miejskim został pochowany. Rozalia z Leszczyków Szuniewiczowa zmarła 26
czerwca 1982 roku i również w Żarach została pochowana. W Żarach zmarli również Roman i Czesław Szuniewiczowie (02-08-1988 i 07-07-1991).
Jan Szuniewicz urodzony około 1866 roku ożenił się z Konstancją Sielicką. Ślubowali 4 lutego 1890 roku w kościele głębockim. Jednym ze świadków był Bolesław Szuniewicz, starszy brat pana
młodego. O dzieciach Jana i Konstancji na razie nic nie wiem.
Edmund Szuniewicz, kolejny z synów Franciszka i Katarzyny z Ostrowskich, zgodnie wynikami kwerend w księgach głębockich i z informacjami przekazanymi przez Autorkę wspomnień rodzinnych, ożenił się Emilią z Janowskich. Ślubowali 23 stycznia 1894 roku w kościele głębockim. Na
podstawie miejsc narodzin ich dzieci można stwierdzić, że do 1901 roku mieszkali w Dawidkach.
Następnie przenieśli się do niedalekiego Aloizbergu (1907), a w kolejnym roku zamieszkali w pobliskich Przedołach. W roku 1926 małżonkowie mieszkali we wsi Zaszcześle. Wraz z rodzicami mieszkała siódemka ich dzieci, w tym dwóch żonatych już synów (Albert i Antoni) oraz ich trójka małych

230

FHL 2287861, Item 2, s. 109v-110, poz. 112.
FHL 1572191, Item 2, s. 22v-23, poz. 19.
232
FHL 1572919, Item 1, s. 276v-277, poz. 18.
233
Zmarła w m. Perm u stóp Uralu po operacji wywołanej chorobą kobiecą. Mieszczanka m. Dzisna w
guberni wileńskiej.
231

48

dzieci (w sumie 14 osób)234. Edmund i Emilia Szuniewiczowie mieli co najmniej ośmioro dzieci: Marię (1895, zmarła we wczesnym dzieciństwie), Alberta (20-07-1895, Dawidki; zm. 08-01-1958, Dzikowo), Józefa (15-04-1900, Dawidki; około 1980, Gryfów Śl.), Antoniego (1901, Dawidki), Annę
(1903), Jana (03-07-1907, Aloizberg; zm. 23-11-1972, Olszyna), Wincentego (11-11-1908, Przedoły) i
Emilię (*1914, po mężu Iwanow).

Ryc. 24. Albert Szuniewicz (siedzi) z młodszym bratem.
Albert Szuniewicz zmarł 8 stycznia 1958 roku w Dzikowie w gminie Lubiszyn (woj. lubuskie). Akt zgonu podaje, że urodził się 20 lipca 1895 roku w Dawidkach Wielkich i był synem Edmunda i Emilii z Janowskich235. Ożenił się ze Stanisławą z domu Achramowicz (1893-1987). Ślubowali około 1920 roku. Przed II wojną światową małżonkowie mieszkali w Puzyrach w gminie Hołubicze. Urodziło im się co najmniej czworo dzieci. Najstarszy Edward miał 3 lata w 1926 roku. Nie znam
jego późniejszych losów. Córka Waldemara i dwóch synów: Tadeusz (ur. 12.07.1931, zm. 01.08.1997,
Lubiszyn) i Edmund (ur. 14.06.1936, zm. 03.12.1998, Gorzów Wlkp.), repatriowali się z rodzicami do
Polski po zakończeniu II wojny światowej. Rodzina otrzymała gospodarstwo rolne we wsi Brzeźno,
gm. Lubiszyn w powiecie Gorzów (dziś woj. lubuskie)236.
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Antoni Szuniewicz, syn Edmunda i Emilii z Janowskich, urodzony 3 lipca 1901 roku w Dawidkach, ożenił się z Wiktorią (nie znam jej nazwiska panieńskiego). Ślubowali około 1922 roku. W
1926 roku małżonkowie mieszkali w Zaszcześlu wspólnie z rodzicami i rodzeństwem Antoniego. W
tym czasie Antoni i Wiktoria mieli syna Władysława (1923) i córkę Albinę (1925)237. Rok później
Antoni Szuniewicz wyemigrował do Argentyny. Wypłynął na pokładzie parowca S.S. Eubee z Hawr
(Normandia, Francja) i 17 grudnia 1927 roku przypłynął do Buenos Aires238. W Argentynie doczekał
się kolejnego potomstwa. Zmarł w latach pięćdziesiątych.

Ryc. 25. Antoni Szuniewicz, syn Edmunda.
Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej w latach dwudziestych XX wieku.
Było konieczne do celów emigracyjnych).
Informacje o losach córek Franciszka Szuniewicza i Katarzyny z Ostrowskich pokrywają się
ze wspominkami rodzinnymi. Zofia Szuniewiczówna wyszła za Franciszka Kunickiego. Ślubowali 31
stycznia 1888 roku w kościele głębockim. Jednym ze świadków był Jan Szuniewicz, zapewne młodszy brat panny młodej. Mieli co najmniej dwoje dzieci: Telesfora i Annę Kunickich. Albina (1874)
wyszła za mąż za Adolfa Mackiewicza (ślub 07-11-1893, Głębokie). Malwina (1877) wyszła za Michała Kunickiego (ślub 05-06-1894, Głębokie). Autorka wspomnień nie podaje imion mężów Albiny i
Malwiny. Z kolei najmłodsza Jadwiga (1880) wyszła za Franciszka Budrewicza, syna Aleksandra i
Józefy z Wojniczów. Ślubowali 13 lutego 1900 roku Głębokiem. Franciszek w dniu ślubu miał 25 lat i
był żołnierzem. Oboje przed ślubem mieszkali w Dawidkach.
W ten sposób omówiłem losy wszystkich dzieci Franciszka Szuniewicza syna Michała (Stefana Michała) i Katarzyny z Ostrowskich. Najmłodszym synem Michała był Julian Szuniewicz urodzony około 1830 roku. Jego pierwszą żoną była Teresa, córka Andrzeja i Krystyny. Pobrali się około
1860 roku. Szlachcianka Teresa Szuniewiczowa zmarła przy porodzie w dn. 10 września 1863 roku.
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Miała nie więcej niż 25 lat. Zgon miał miejsce w Dawidkach239. Nazwisko rodziców zmarłej Teresy
zapisano jako Szuniewicz jednak z dużym prawdopodobieństwem popełniono błąd. Spotkałem się z
podobnymi także w innych zapisach. Wdowiec Julian Szuniewicz ożenił się z Albertą z Polubińskich
(1839), córką Karola i Anieli z Krasrujskich. Ślubowali 1 marca 1864 roku w kościele głębockim.
Jednym ze świadków był Franciszek Szuniewicz (starszy brat pana młodego), a kolejnym jego kuzyn
Florian Szuniewicz. Małżonkowie Julian i Alberta Szuniewiczowie dochowali się co najmniej ośmiorga dzieci. Oto one w kolejności urodzin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adela (05-12-1864, Dawidki)240
Emilia (26-03-1865, Dawidki)
Bolesława (29-10-1867, Dawidki)
Mieczysław (01-10-1869, Dawidki)
Rafał (24-10-1871, Dawidki; zm. 02-07-1874, tamże)241,242
Władysława (03-02-1874, Dawidki)243
Franciszek (29-07-1876, Dawidki)
Michał (04-08-1880, Boryskowicze)

Imiona, daty i miejsca urodzin dzieci potwierdzono w wynikach kwerendy z księgach parafii
głębockiej i zaporoskiej (najmłodszy syn). Na temat tej rodziny pozostało niewiele informacji. Bolesława w dn. 2 kwietnia 1891 roku urodziła nieślubną córkę o imieniu Wilhelma (Wilhelmina). Mieszkała wówczas na terenie parafii zadoroskiej w dworze Borkowicze. W późniejszych latach wyszła
ponoć za Tyszkę (nie znam imienia). Starsza od niej Emilia po mężu nosiła nazwisko Plisko.
Na początku tego rozdziału stwierdziłem, że Konstanty Szuniewicz miał czworo dzieci: córkę
Anielę (1793) oraz trzech synów: Piotra (1790), Stefana-Michała (1795) i Justyna (1801). Ostatnim,
którego losy pragnę teraz omówić, jest Justyn Szuniewicz. Z danych wywodowych wynika, że jego
żoną była Józefata, zaś ich synem Stanisław (1828). Jest on być może tożsamy z Justynem Szuniewiczem. który zmarł 1 sierpnia 1880 roku w zaścianku Dziemidzionki należącej do kościoła w Parafjanowie (Parafianowo, dekanat Dokszyce). Miał 70 lat, co z dokładnością trzech lat odpowiada jego
dacie urodzenia. W akcie zgonu został określony jako chłop (кресянин). Jego żoną była Izabela z Mieleszkiewiczów. Pracowita Izabela z Mieleszkiewiczów Szuniewiczowa, wdowa po Justynie, zmarła
19 marca 1887 roku w zaścianku Rosino parafianowskiej parafii. Miała 60 lat.
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Czterej powstańcy styczniowi. Ich rodzice, rodzeństwo i przodkowie

We wspomnieniach Klotyldy z Szuniewiczów często wymieniani są czterej powstańcy styczniowi, którzy na katorżniczych robotach pomarli. Ich ojcem był Piotr, którego Autorka zalicza do
synów Augustyna Szuniewicza. Metryki parafii w Głębokiem potwierdzają wprawdzie imię ojca czterech powstańców, lecz tablice wywodowe wskazują jednoznacznie, że Piotr nie należał do rodziny
Augustyna. Wywodził się z II linii rodowej, która bierze swój początek od Grzegorza Szuniewicza.
Antenatem rodu był Jan, ten który w 1582 roku otrzymał od Jerzego Zenowicza folwark Świrkowszczyzna. Jan miał dwóch synów: Dymitra i Grzegorza. Gałąź Dymitra omówiłem we wcześniejszych
rozdziałach. Potomkiem Grzegorza był natomiast Piotr syn Józefa, urodzony 21 listopada 1809 roku
(zapewne w Puniszczach). On właśnie był ojcem czterech powstańców styczniowych.
Piotr Szuniewicz był szlachcicem. Posiadał majątek ziemski we wsi Niwie (Niwije) koło Głębokiego (w źródłach rosyjskich miał uwołoku ziemi na wsi Niwy w powiecie dziśnieńskim)244. Majątek
zajmował obszar 38 dziesięcin245. Wieś Niwje leżała ok. 2 kilometry na południowy wschód od wcześniej wspomnianej Świły, nieopodal jeziora Aloizbarg. Piotr miał również majątek ziemski w powiecie borysowskim (20 dziesięcin). Sporządzone przez władze carskie w 1863 roku zestawienia, dokładnie opisuje majątek Piotra Szuniewicza we wsi Niwje. Składały się na nią następujące nieruchomości: dom mieszkalny, spichlerz, kuchnia, obora, dwie niewielkie obory, dwa chlewy, stodoła na
narzędzia rolnicze, gumno, stodoła na zboże, łaźnia i ogród owocowy. Chował sześć koni i trzynaście
sztuk bydła (nie licząc drobniejszego inwentarza, w tym trzody). Łączny roczny dochód z gospodarstwa został oszacowany na 133 ruble246. Żoną Piotra Szuniewicza była Joanna z domu Szypił (raczej
Szypiłło). Nie została wymieniona we wspomnieniach rodzinnych Klotyldy. Daty urodzin kolejnych
dzieci Piotra i Joanny wskazują, że ci pobrali się około 1832-33 roku. Mieli jedenaścioro dzieci. Ich
imiona to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eliasz Józef (*1834)247,248
Florentyn (*1836)249,250
Feliks (*1838)251,252
Michalina (*1840)253 – późniejsza żona Tomasza Snarskiego,
Franciszek (*8-03-1842, Dawidki; chrzest 10-03-1842, Głębokie)254,255,256
Jan Antoni (*1844)257,258
Hieronim (*28-04-1848, Niwije; zm. 20-04-1850, Niwije)259,260
Kamila (*15-04-1850, Niwije; chrzest 29-04-1850, Głębokie)261,262
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9. Apolinary (*04-01-1853, Snorki; zm. 4-04-1870, Niwije)263,264
10. Karolina (*4-01-1853, Snorki; chrzest 11-01-1853, Głębokie)265
11. Honorat (*13-02-1855, Niwije; chrzest 13-02-1855, Głębokie)266
Rodzina Piotra mieszkała w najbliższym sąsiedztwie przodków Autorki wspomnień, a przez
pewien czas (Franciszek, ur. 1842 w Dawidkach), tuż „za płotem”. Nic więc dziwnego, że traktowani
byli jako najbliższa rodzina. Klotylda wymienia czterech synów Piotra i Joanny jako powstańców
styczniowych: Feliksa, Florentyna, Franciszka i Jana (Jana Antoniego). Polskie źródła historyczne i
materiały z archiwów rosyjskich, potwierdzają ich uczestnictwo w powstaniu. Co do późniejszego
zesłania, to dostępne publikacje wspominają o trzech z nich: Florentynie, Feliksie i Franciszku.
W domu Szuniewiczów w Niwijach mieszkała Marianna (1781-1851), ciotka Piotra Szuniewicza. Zmarła jako panna w dn. 30 stycznia 1851 roku. W akcie zgonu zapisano jej 80 lat. Została pochowana na cmentarzu w Zaszcześlu267.
O Piotrze Szuniewiczu mowa w pozwie sądowym opublikowanym w Kuryerze Litewskim z
1832 roku268. Po powstaniu styczniowym Piotr został oskarżony o to, że własnymi końmi wraz z Drozdowiczem odwoził do bandy buntowników dołączających do niej członków oraz że dopuścił do udziału
w bandzie trzech swoich synów. Biorąc [jednak] pod uwagę złożoną przez Szuniewicza prośbę o ułaskawienie i skrajnią jego chorowitość, zasądzono trzymać w areszcie podczas postępowania sądowego
i bez wprowadzania dalszej osobistej odpowiedzialności nałożyć na niego grzywnę sto rubli srebrem
na rzecz poszkodowanych podczas buntu, po czym udzielić odpowiedzialnego godnego zaufania poręczenia według zatwierdzonych reguł, przy braku innych uzasadnionych powodów znieść sekwestr na
majątek, jeśli ten został nałożony269. Najstarszy syn Piotra Szuniewicza, wraz ze swoim bratem Janem,
zostali postawieni przed sąd doraźny za o pomoc powstańcom. W decyzji sądu z dn. 27-11-1864 roku
czytamy: Szlachciców Jana i brata jego Eliasza Józefa Szuniewiczów, zaangażowanych w tę sprawę
gdyż ich ojciec szlachcic Piotr Szuniewicz odwoził do bandy dołączających do niej buntowników a
bracia ich byli członkami bandy, ale osobiście o nic nie oskarżonych, uznać za niewinnych i całkiem
uwolnić od odpowiedzialności za te działania270. Eliasz Józef Szuniewicz nie założył rodziny. Przypuszczam, że prowadził gospodarstwo po rodzicach. Do końca swoich dni mieszkał w zaścianku Niwije. Tam też zmarł 8 czerwca 1900 roku. W akcie zgonu został zapisany jako mieszczanin liczący
sobie 71 lat. W rzeczywistości dożył 65. roku życia.
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W pamiątkach rodzinnych należących niegdyś do Henryka Szuniewicza (1882-1960), podróżującego w młodości po Syberii, zachowała się fotografia trzech braci Szuniewiczów relegowanych ze
szkół po powstaniu styczniowym. Na odwrocie podpisano: Syberia, Omsk 1869 r. Maja 18. Najdroższym Rodzicom – Szuniewicze. Z wyglądu i dającej się zauważyć różnicy wieku, przypuszczam, że
najstarszy z nich (Florentyn) siedzi na krześle, zaś nad nim stoją: od lewej: Feliks i najmłodszy Franciszek. Jest to prawdopodobnie kopia (odbitka) oryginalnej fotografii. Nie wiadomo jak trafiła do
zbiorów Henryka Szuniewicza.

Ryc. 26. Trzej bracia Szuniewiczowie, zesłańcy syberyjscy
Omsk, 18 maja 1869 roku.
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Florentym Szuniewicz (w niektórych źródłach mylnie Florian), na przełomie lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych XIX wieku studiował na uniwersytetu moskiewskim. Należał do „Ogółu” – jedynej
w tym czasie masowej półlegalnej organizacji studenckiej działającej na terenie Rosji. Działający w
niej studenci zajmowali się m.in. litografowaniem i rozpowszechnianiem polskich utworów patriotycznych271. Wiosną 1861 roku moskiewski „Ogół” zdecydował o wyjeździe do kraju wszystkich studentów Polaków z Moskwy w celu wzięcia czynnego udziału w patriotycznych wysiłkach naszych rodaków. Florentyn opuścił Moskwę wraz z grupą ponad 200 studentów, którzy latem tego roku stali się
inicjatorami i uczestnikami wielu manifestacji na terenie Guberni Wileńskiej. Florentyn zapisał się
jako uczestnik głośnej patriotycznej manifestacji, która miała miejsce 16 lipca 1861 roku w Głębokiem. Podczas odpustu w święto Matki Boskiej Szkaplerznej, patronki miejscowego klasztoru karmelitów, studenci uniwersytetów w Moskwie i Petersburgu weszli na kościelny chór, z którego odśpiewali hymn „Boże, coś Polskę”. Uczestniczyła w tym nie tylko młodzież z powiatu dziśnienskiego, ale
też lepelskiego, boryskowskiego i wilejskiego272.
Studia na Uniwersytecie trwały jednak nadal. Jesienią 1862 roku Florentyn Szuniewicz został
powołany przez „Ogół” na członka komisji (sądu koleżeńskiego), rozpatrującego sprawę wniesioną
przez p. Smolara przeciw p. Sawickiemu. Po rozpatrzeniu skargi Komisja w dn. 26 października 1862
roku wydała wyrok, opublikowany 6/18 grudnia 1862 roku. Pod wyrokiem widnieje podpis Florentyna
Szuniewicza273. Wczesną wiosną 1863 roku, pomimo wydanego przez ministra oświaty zakazu udzielania urlopów, liczna rzesza polskich studentów wróciła w swe rodzinne strony. Wiązało się to z usunięciem z Uniwersytetu. Wśród studentów, którzy opuścili Moskwę w 1863 roku znalazł się Florentyn
Szuniewicz274. Dokumenty wskazują, że wziął czynny udział w walkach powstańczych275. Już przed
lipcem 1863 roku został ujęty276, a przypadająca na niego część rodzinnego majątku zostało objęta
sekwestrem277. Osadzono go w twierdzy Dyneburg (dzisiejsza Łotwa, miasto nad Dźwiną). W notatce prasowej z marca 1864 roku czytamy: Z lnflant Polskich, 28 marca. Przesyłamy wam dalszy ciąg
nazwisk deportowanych z twierdzy dyneburskiej więźniów politycznych. Liczba ich dochodzi już do
650, a przecież ziemia nasza małą tylko stanowi cząstkę ziem dawnej Rzeczypospolitej. które dzisiaj
wstrząsają jarzmo moskiewskie. Lecz otóż nazwiska nieszczęśliwych cfiar [...] 380. Szuniewicz Florentyn278. Udział Florentyna w powstaniu i jego późniejsze karne zesłanie do Omska potwierdzają
archiwalne rosyjskie listy zesłańców: Шуневич Флорентин – муж., 27 лет, дворянин Виленской
губ., сослан с лишением прав на жительство, с 1864 г. находился в Омске279. Jako pierwszy z
trójki braci, już w 1864 roku trafił do Omska. Drogę spod Wilna na Syberię, liczącą ponad 3 600 km,
zesłańcy pokonywali na własnych nogach. Dzielono ich na grupy i codziennie mieli do przejścia ok.
30 km. Wędrówka trwała kilka miesięcy. Wielu jej nie wytrzymywało. Umierali z wycieńczenia i
chorób. List Florentyna do znajomego moskiewskiego konspiratora Maksymiliana Marksa (nie mylić
z Niemcem Karolem Marksem) został przechwycony przez policję carską280. Z kolejnego listu, skierowanego tym razem do Michała Żaby, byłego towarzysza broni z partii powstańczej, dowiadujemy
się, że Florentyn nie miał zajęcia (24 lipca 1865)281. Nie miał zatem żadnego źródła utrzymania.
Wcześniej zajmował się guwernerką (nauczaniem domowym). Był również pisarzem w dumie miej271
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skiej. W późniejszych latach pracował jako buchalter w fabryce Poklewskich w Omsku. W czasopiśmie warszawskim z 1874 roku podano, iż Florentyn Szuniewicz obywatel z Wilna przyjechał do Warszawy w dniu 25 maja (6 czerwca) i zamieszkał w Hotelu Saskim282. Notatka ta pozwala przypuszczać, że co pewien czas (może po dziesięciu latach ?) zesłańcy otrzymywali przepustkę i możliwość
odwiedzenia rodziny. W każdym razie zesłanie było dożywotnie.
Żoną Florentyna Szuniewicza została Zofia z Bujnickich (Buynickich)283. Pobrali się w Tobolsku około 1875 roku. W tym czasie Florentyn był już od 11. lat na zesłaniu, zaś Zofia przyjechała na
Syberię z własnej woli – zapewne za głosem serca. W tym czasie nie sięgała tu jeszcze linia kolejowa.
Zofia podróżowała zaprzęgiem konnym. a częściowo parostatkiem. Wspomnienia rodzinne podaję, że
Zofia urodziła się w 1843 roku w majątku Alojzbergu k. Głębokiego. Majątek ów należał w tym czasie do Nestora, jedynego syna zmarłego w 1831 roku Alojzego Bujnickiego. W tym miejscu warto
zauważyć, że w 1812 roku Józef Szuniewicz, dziadek Florentyna, służył u podprefekta powiatu dziśnieńskiego Alojzego Bujnickiego w Głębokiem. Według rodzinnych wspomnień Zofia w czasie powstania styczniowego pomagała walczącym dostarczając do leśnych oddziałów żywność, broń i amunicję. W akcie zgonu Nestora zapisano imiona siedmiorga jego dzieci. Czterech synów: Rafała, Stefana, Aleksandra, Mikołaja i trzech córek: Aleksandrę, Paraskiewę i Nadzieżdę. Szlachcic Nestor Buynicki zmarł 24 stycznia 1858 roku na dworze Okunioo k. Głębokiego 284. Trzy lata później jeden z jego
synów (Rafał) i dwie córki (Aleksandra i Paraskiewia) – wszyscy z majątku Okuniowo285 – wraz ze
studentem Florentynem Szuniewiczem, wzięli udział w manifestacji patriotycznej, która odbyła się w
Głębokiem 16 lipca 1861 roku286. W 1866 roku dwór Alojzberg był już własnością Mikołaja i Rafała
Buynickich. Ze wspomnień rodzinnych wiemy również, że Zofia z Bujnickich, żona Florentyna Szuniewicza miała siostrę Praksedę, którą odwiedziła w Smoleńsku w latach dziewięćdziesiątych XIX
wieku.

Ryc. 27. Zofia z Bujnickich Szuniewiczowa (1843-1917)
Fotografia z 1887 roku
282

"Wiek" : gazeta polityczna, literacka i społeczna. R. 2 (1874), nr 121, s. 3.
Klotylda z Szuniewiczów mylnie podaje, że żoną Florentyna była Janina z domu Bujnicka.
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FHL 1263899, s. 535, poz. 14 [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XWWHBS?i=943&cat=2325332 , dostęp: 06-06-2021].
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córki były wyznania prawosławnego (ich matka Elżbieta z Frołów była prawosławna).
286
Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861-1862 гг. Материалы и документы , Moskwa-Wrocław 1964, s. 61.
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Tyle fakty. Nie udało mi się potwierdzić imion rodziców Zofii z Bujnickich. Biorąc jednak pod
uwagę wcześniejszą znajomość Florentyna z dwiema córkami Nestora, ich wspólny udział w manifestacji patriotycznej w 1861 roku oraz fakt, że jedna z nich mieszkała później w Smoleńsku, przypuszczam, że Zofia z Bujnickich Szuniewiczowa jest tożsama z Aleksandrą c. Nestora Bujnickiego. Być
może miała dwa imiona (Aleksandra-Zofia) lub zmieniła imię przy konwersji na katolicyzm. Warto
przy tym zwrócić uwagę na imiona córek Zofii i Florentyna Szuniewiczów. Idąc przedstawionym
tokiem myślenia najmłodsza Aleksandra otrzymała imię po matce (!). zaś Elżbieta po babce (żonie
Nestora Bujnickiego).
W Archiwum NIAB w Mińsku zachowały się księgi metrykalne kościoła rzymsko-katolickiego
w Tobolsku (sygn. 1781-36-436 do 1781-36-441 (lata 1873-1878) i ewentualnie kolejne). Zachowały
się wśród nich także księgi małżeństw. Być może w przyszłości uda się odnaleźć akt ślubu Florentyna
i Zofii. Zakładam, że podano w nim imiona rodziców Zo fii z Bujnickich.
Klotylda pisze, że po zesłaniu męża na Syberię żona Florentyna wróciła z dziećmi do rodziców,
by później – już po śmierci teścia – zamieszkać z teściową w małym domku w Głębokiem. Odkupiła
sklepik, którego właściciel właśnie umarł i prowadziła w nim handel oraz stancję dla gimnazjalistów.
Za zarobione pieniądze wykształciła swoich dwóch synów. Marzyła o tym żeby pokończyli uniwersytety i to marzenie jej się spełniło. Pisząc o dwóch synach [b. powstańca] Autorka pomyliła Florentyna z
Franciszkiem. Dwaj synowie Franciszka Szuniewicza rzeczywiście ukończyli szkołę wyższą, jaką był
Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (Nowoaleksandryjsku). O nich szerzej
napiszę nieco dalej. W każdym razie informacje podawane przez Klotyldę nie są prawdziwe. Być może dotyczą innej osoby. Na pewno nie Florentyna. Zofia z Bujnickich Szuniewiczowa mieszkała z
mężem w Omsku. Tam oboje zmarli i tam zostali pochowani.
Florentynowi i Zofii Szuniewiczom urodziły się cztery
córki. Trzy najstarsze w Tobolsku, natomiast najmłodsza
Aleksandra urodziła się i zmarła w Tiumeni. Dożyła jedynie 4
lat. Wkrótce po jej śmierci Florentyn z żoną i trzema córkami
przenieśli się do Omska. W archiwach familijnych zachowało
się piękne zdjęcie rodziny Florentyna i Zofii z Bujnickich
Szuniewiczów. Na kolanach małżonków siedzą trzy córeczki
w wieku około 1-5 lat. Zdjęcie wykonano w Omsku, z wyglądu dzieci wynika, że około 1885 roku.
Prawdopodobnie najstarszą z nich była Maria (Марія
Флор. Шуневичъ), która w 1903 roku pracowała jako kontystka w omskim lombardzie287. W późniejszych latach była akuszerką. Najpierw w Omsku (1915)288, a po repatriacji w Karczewie k. Warszawy (1926) i Pińczowie (1927-1930)289. Nie
wyszła za mąż. Być może zmarła w Pińczowie i została pochowana we wspólnym grobie z młodszą siostrą.
Jadwiga urodziła się w 1880 roku w Tobolsku. Zmarła 7
lutego 1930 roku w Pińczowie290. Była absolwentką wyższych
Ryc. 28. Florentyn i Zofia
kursów dla kobiet prowadzonych w Petersburgu. W Omsku
z Bujnickich Szuniewiczowie
uczyła języka i literatury rosyjskiej w prywatnym gimnazjum
z trzema córkami, Omsk 1885.
dla dzieci obojga płci (1914), a następnie pracowała w II Gimnazjum Żeńskim (1915-1916)291. W odrodzonej Rzeczpospolitej uczyła w Państwowym Gimnazjum
Męskim w Pińczowie (od 1921 roku). Zgodnie z informacjami podanymi w spisie nauczycieli Jadwiga
287

Долгоруков В.А., Путеводитель по всей Сибири и Азиатским владениям России. - Томск., 19031904 ; L. Ostrowski, Wkład Polaków w rozwój i przemysłowe zagospodarowanie Syberii [w:] "Zesłaniec", Organ Rady Naukowej Związku Sybiraków.
288
Памятная Книжка акмолинской области (...), Omcк 1915, s. 48.
289
Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa (...),
1926/27, s. 1022; 1928, s. 270 ; 1930, s. 257.
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Księgi metrykalne parafii pw. Św. Jana Ap. i Ew. w Pińczowie, akt zgonu 12/1930.
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Л. Островский, Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX векa, Moskwa
2016.
57

Szuniewiczówna, urodzona w 1880 roku – posiadająca pełne kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z §
15 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli szkół średnich – w 1924 roku miała siedmioletni staż pracy w zawodzie292,293. Potwierdza to jej wcześniejszy trzyletni okres pracy w Omsku.
Uczyła j. polskiego, historii, geografii i matematyki. Nie wyszła za mąż. W Gimnazjum pińczowskim
pracowała do 1929 roku294. W tym też roku zachorowała. Opiekę nad chorą siostrą sprawowała Maria.
Ona także dopiłowała jej pogrzebu295.
Trzecią córką Florentyna i Zofii była Elżbieta, późniejsza żona Jana Łukowskiego. Urodziła się 15 listopada 1881 roku w Tobolsku296. W Omsku ukończyła gimnazjum. Za Jana Łukowskiego wyszła około 1902 roku. Jej mąż był właścicielem browaru. Mieli
czwórkę dzieci. Pierworodnego Stanisława, dwie córki: Zofię (ur.
19 kwietnia 1909, Omsk) i Jadwigę (8 listopada 1910, Omsk) oraz
najmłodszego Jana (15 lipca 1915, Omsk). Krótko po wojnie polsko-bolszeickiej rodzina Łukowskich przeniosła się do odrodzonej
Rzeczpospolitej. Jan Łukowski (senior) zachorował w trakcie podróży na tyfus i zmarł w Garwolinie. Elżbieta Łukowska z Szuniewiczów sprowadziła się z dziećmi do Przemyśla. Tu pracowała jako
urzędniczka. W czasie II wojny światowej przeniosła się do Kielc.
Zmarła 7 lutego 1949 roku. Miała 67 lat. Została pochowana na
starym cmentarzu przy parafii katedralnej w Kielcach. Nagrobek
zachował się do dnia dzisiejszego. Stanisław Łukowski, syn Jana i
Elżbiety z Szuniewiczów, był żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza. W 1939 roku został ujęty przez Rosjan i zesłany na Syberię.
Ryc. 29.
Wstąpił do armii gen. Andersa, z którą przebył cały szlak bojowy.
Walczył m.in. pod Monte Cassino. Nigdy nie wrócił do Polski. Jan i Elżbieta z Szuniewiczów
Osiadł z żoną w Londynie i tam w latach siedemdziesiątych zmarł.
Łukowscy. Omsk, 1912.
Jan Łukowski jr został śpiewakiem operowym. Był solistą Opery
Śląskiej w Bytomiu. Ożenił się z Zofią z Tarzyńskiech. Zmarł w Katowicach w 1977 roku i tu został
pochowany.

Ryc. 30.
Grób Elżbiety
z
Szuniewiczów
Łukowskiej
na cmentarzu
w Kielcach.
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Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, Lwów 1924, s. 182.
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Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. R. 2, Lwów 1926, s. 302.
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J. Wyrozumski, Pińczów i jego szkoły w dziejach, Warszawa-Kraków 1979, s. 232.
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„Głos Pińczowski” (dwutygodnik), 1930-02-20, R 9, nr 4.
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USC Kielce, akt zgonu 107/1949.
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Ryc. 31. Florentyn Szuniewicz.
Omsk, pierwsze lata XX wieku.

Florentyn Szuniewicz był znaną i ogólnie poważaną osobą w szeregach polskiej diaspory w
Omsku. Zasłużył się dla kościoła rzymsko-katolickiego pw. św. Piotra i Pawła, który w XIX- i na
początku XX wieku był ostoją polskości w tym rejonie Syberii. W latach 1893-1896 Florentyn został
syndykiem wspomnianego wyżej kościoła, a w 1897 roku był członkiem zarządu Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności297. W archiwum rodzinnym zachowało się zdjęcie starszego już Florentyna
Szuniewicza wykonane w Omsku. Zdjęcie pochodzi z albumu Elżbiety z Szuniewiczów Łukowskiej.
Album ten Elżbieta przygotowała dla wnuków. W podpisie pod prezentowaną fotografią Elżbieta własnoręcznie napisała: Florentyn Szuniewicz powstaniec 1863 r ur. w maj. 1833 r. w Niwie w Witebskiej
Guberni (Wasz pradziadziuś).
Florentyn Szuniewicz zmarł 4 września 1911 roku w wyniku zapalenia płuc. Został pochowamy 6 września 1911 roku. Jego żona Zofia z Bujnickich zmarła w 1917 roku. Spoczęli e wspólnym
grobie na cmentarzu w Omsku.
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Л. Островский, Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века, 2018 ; „Kraj,
tygodnik polityczno-społeczny”, Petersburg, R. 16, Nr 45 (1897-11-7/19), s. 20.
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W czasopiśmie „Świat”, w wydaniu z 28 marca 1913 roku (s. 17), opublikowano zdjęcie, które wraz z tytułem i opisem prezentuję poniżej.

Ryc. 32.
Na zdjęciu ujęto dwóch Szuniewiczów, synów Piotra i Joanny: Feliksa (73 lat) i Franciszka
(71 lat). Wiek młodszego podano precyzyjnie (zgodnie z aktem urodzenia), natomiast w przypadku
Feliksa „odmłodzono” go o 2 lata. W rzeczywistości – jeśli nie mylą się zestawienia wywodowe – w
1913 roku miał 76 lat. Obaj mieszkali w Tiumieni na Syberii.
Udział Feliksa Szuniewicza w powstaniu styczniowym potwierdzono w archiwalnych dokumentach rosyjskich: 1) Szlachcica Feliksa Szuniewicza i jego brata Franciszka [synów Piotra], którzy
nie ukończyli studiów [nauki], winnych uczestnictwa w bandzie buntowników, postanowiono zaliczyć
do III kategorii przestępców wymienionych w najwyżej zatwierdzonych regułach i na podstawie p. 6 i
8 pozbawić szczególnych osobiście i zgodnie ze stanem przydzielonych im praw i przywilejów, po czym
zesłać na osiedlenie do guberni tobolskiej, a majątek, który obecnie posiadają, zostawić pod sekwestrem298. 2) Шуневич Феликс – муж., 20 лет, дворянин, сослан с лишением прав на жительство,
с 1865 г. находился в Омске, после в Тарском округе, Омске, семьи не имеет299. Feliks i Franciszek Szuniewiczowie wspólnie przeszli etapową drogę na Syberię. Jeszcze przed jej ukończeniem w
Ochańsku (kraj permski) Feliks zachorował na tyfus i z tego powodu do Omska dotarli w 1865 roku.
Czekał już na nich Florentyn. Zachował się dokument (list) z 24 czerwca 1874 roku podpisany przez
Zarząd Żandarmerii Guberni Tobolskiej, w którym zawiadamia się podobny Urząd w Wilnie o tym, że
Feliks Szuniewicz otrzymał najłaskawsze pozwolenie na powrót do ojczyzny i w końcu kwiet-

nia [1874] wyjechał do powiatu dziśnieńskiego guberni wileńskiej300. Informacja ta w istotny
sposób koresponduje z notatką prasową z czerwca 1874 roku podaną przy omawianiu losów najstarszego brata Feliksa: „Florentyn Szuniewicz obywatel z Wilna przyjechał do Warszawy w dniu 25
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Szuniewicz Feliks - mężczyzna., 20 lat, szlachcic, zesłany w 1865 r. z pozbawieniem prawa do powrotu
(?). mieszkał w Omsku, potem w okręgu Tarskim, Omsk, rodziny nie posiada. Zob: Lista uczestników powstania
1863 - 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię, wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk, 2005 r.) (opracowanie
Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz):
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LVIA 419-2-509, s. 21, nr 185.
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maja (6 czerwca) i zamieszkał w Hotelu Saskim301. Archiwalny dokument i notatka prasowa podają
dwa imiona braci Szuniewiczów. Można przypuszczać, że podobne zawiadomienie o przyjeździe do
powiatu dziśnieńskiego wydano również Florentynowi i obaj braci wrócili razem (może trójkę?).
Wspomniany dokument urzędowy stanowi dowód na to, że po dziesięciu latach zsyłki byli powstańcy
mieli możliwość odwiedzenia stron ojczystych. Istnieje także możliwość zamiany imion. Albo zamierzonej (Feliks podał się za Florentyna przyjeżdżając do Warszawy), bądź też urzędnik carski z Florentyna zrobił Feliksa. W późniejszych latach Feliks przebywał w okręgu Tara (300 km od Omska), a
następnie powrócił do Omska302. W 1902 roku zarządzał fabryką w Padun (okręg jałutorowski), W
wydanym w 1910 roku spisie fabryk i zakładów imperium rosyjskiego, pod nr 13287 wymieniono
Szuniewicza Ф.П. (F.P. – Feliksa s. Piotra), kierującego gorzelnią (właściciele Nikołajew i Łazarew,
spółka komandytowa) we wsi Obuchowka k. Kamyszłowa, pow. Jekaterynburg, leżącej około 180 km
na zachód od Tiumienia, przy działającej od 1886 roku trasie kolejowej Jekaterynburg-Tiumeń. Założona w 1873 roku firma zatrudniała 72 pracowników i miała 6 silników o łącznej mocy 39 KM. Wartość rocznej produkcji to 130 tysięcy ówczesnych rubli303.
Franciszek Szuniewicz s. Piotra za udział w powstaniu styczniowym poniósł tę samą karę co
jego brat Feliks304. Wspólnie z nim przeszedł drogę zsyłki na Syberię. Dotarli do Omska w 1865 roku.
W latach 1890-tych zarządzał majątkiem ziemskim należącym do synów Alfonsa Fomicza Poklewskiego. Majątek znajdował się w okolicach wsi Padun w okręgu jałutorowskim305,306. Franciszek dorobił się własnego domu w Tiumeni (gub. tobolska)307, znajdującego się przy ul. Wojnowskiej (później
Kirowa) pod nr 20308. Potwierdzają to wspomnienia rodzinne (nie pochodzące od Klotyldy): Franciszek Szuniewicz miał własny dom w Tiumeni. Miał syna Władysława, który był agronomem. W 1899
roku podpisał podziękowanie dla ofiarodawców, jako zastępca przewodniczącego społecznego komitetu budowy kaplicy katolickiej w Timieni (F. Szuniewicz)309. Budowę kościoła p.w. św. Józefa Oblubienica NMP zakończono w czerwcu 1906 r310. F
Franciszek Szuniewicz ożenił się z Marią Świrszewską. Pobrali się najprawdopodobniej w
Omsku około 1870 roku. Małżonkowie mieli trzech synów: Teodora Aleksandra urodzonego w Omsku 20 lutego 1873 roku311. O nim pisze Elżbieta z Szuniewiczów Łukowska, że był „jakiś dziwny”312. Pozostali to Feliks-Kazimierz urodzony około 1878 roku i Władysław, który urodził się około
1880 roku (podane daty są przybliżone). Ci dwaj ukończyli Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (Nowoaleksandryjski). Szkoła miała w tym czasie status uczelni wyższej. Feliks
uzyskał dyplom w zakresie leśnictwa (1903), zaś Władysław został agronomem (1911)313. Feliks jako
leśniczy III kategorii, został urzędnikiem państwowym (asesorem kolegialnym) w resorcie leśnictwa
301
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(1904-1916)314. W 1914 roku mieszkał w guberni tomskiej315. Władysław działał w Socjaldemokratycznej Robotniczej Partii Rosji. W 1911 roku znaleziono u niego nielegalne druki 316. Losy obu po
1917 roku nie są mi znane.
Jan Antoni urodzony w 1844 roku, jako 20-letni uczeń – wzorem trzech starszych braci –
wziął udział w powstaniu styczniowym. Został wymieniony jako uczestnik walk w powiecie święciańskim317. W trakcie procesu Feliksa i Franciszka Szuniewiczów (27 listopada 1864) nie udowodniono
mu winy i postanowiono … całkiem uwolnić [go] od odpowiedzialności za te działania318. Mimo to
mieszkał z braćmi na Syberii. Elżbieta z Szuniewiczów Łukowska w swoim pamiętniku pisze: ...
mieszkał u nas [w Tiumeni, ok. 1885] brat mego Tatusia sparaliżowany na prawą stronę (nogę i rękę)
lecz miał swój mały warsztat pracy i wyrabiał bardzo ładne rzeczy z drzewa i kości słoniowej. Na kolejnych stronach pisze, że ów brat jej ojca miał na imię Jan i w późniejszych latach (około 1900)
mieszkał ze swoim bratem Feliksem319.
Honorat najmłodszy syn Piotra Szuniewicza i Joanny z Szypiłłów, zmarł 28 czerwca 1892
roku w rodzinnym zaścianku Niwje. Był kawalerem. Miał 37 lat. Przypuszczam że chorował na gruźlicę, tak jak jego o 2 lata starszy brat Apolinary (ten zmarł w wieku 17. lat).
Poniżej prezentuję drzewo genealogiczne czterech pokoleń potomków Piotra Szuniewicza i
Joanny z Szypiłłów.
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Л. Островский, Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века, 2016.
Памятная книжка Томской губерніи на 1914 год, s. 88.
316
Н.К. Лисовский, Участие демократической интеллигенции в революционном движении на
Урале в период капитализма, Czelabinsk 1981, s. 90.
317
J. Jakubianiec-Czarkowska, Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim, Święciany 1934, s. 118.
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Журналъ Временнаго Полеваго Аудиторiата Штaбъ Випенскаго Военнаго Округа, LVIA 12481-594.
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E. Łukowska z d. Szuniewicz, Pamiętniki, cz. I, s. 6/81.
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Ryc. 33. Drzewo genealogiczne rodziny czterech powstańców styczniowych.
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Szuniewiczowie mieszkający w okolicy Dokszyc, na obrzeżach powiatu dziśnieńskiego
Kilka rodzin podpisujących się nazwiskiem Szuniewicz mieszkało na stałe, bądź w pewnym
okresie czasu, we wsiach położonych pomiędzy m. Głębokie, a Dokszycami. W okresie rozbiorów
obszar ten znajdował się na obrzeżach powiatu dziśnieńskiego, częściowo w powiecie wilejskim należącym wówczas do Guberni Wileńskiej (wolost Porpliszcze), a we fragmencie w rejonie (kantonie)
dokszyckim należącym do powiatu borysowskiego (Gubernia Mińska). Na poniższej mapie powiatu
wilejskiego z przełomu XIX i XX wieku przedstawiam interesujący mnie obszar obejmujący Głębokie
(Hłubokaje), Dokszyce (Dokšycy), Porpliszcze (Porplišča) i częściowo Parafjanowo (Parafjanava).

Ryc. 34. Fragment mapy powiatu wilejskiego z przełomu XIX i XX wieku.
Szuniewiczów wymieniano w spisach szlachty, spisach rewizyjnych oraz różnych innych
opracowaniach dotyczących wspomnianych okolic. Mieszkające tam rodziny wywodziły się w znakomitej większości z wcześniej wspomnianej II gałęzi rodowej (linii Grzegorza). Linię tę nazywam
dla uproszczenia oszmiańską, a to wynika z faktu, że większość rodzin do niej należących mieszkała
w powiecie oszmiańskim. Jednak nie wszyscy i nie zawsze. Pierwotnym gniazdem całego wileńskiego
rodu Szuniewiczów była Świerkowszczyzna. To z okolic Dokszyc duża część familii przeniosła do
Głębokiego i w głąb powiatu dziśnieńskiego. Druga część, najprawdopodobniej za sprawą ślubu
Grzegorza Szuniewicza (syna antenata rodu) z Heleną z Jankowskich, osiedliła się w powiecie oszmiańskim. Ów podział (wyłącznie terytorialny) nastąpił około połowy XVII wieku.
Piotr, ojciec omówionych w poprzednim rozdziale czterech powstańców styczniowych, był
synem Józefa Szuniewicza (1776-?) – szlachcica gospodarującego i mieszkającego we wsi Puniszcze.
Nieistniejąca już dziś osada (zaścianek) leżała na terenie wołosti Porpliszcze (Волость ; obecnie:
Порплішчанскі сельсавет), w odległości około dziesięciu km na północny-zachód od Dokszyc.
Mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Głębokiem a Dokszycami. Józef Szuniewicz był synem Antoniego, ten zaś synem Bazylego. Rodzicami Bazylego byli wspomniany wyżej Grzegorz (rotmistrz
połocki) i jego żona Helena z Jankowskich. Według spisu parafian kościoła głębockiego z 1803 roku,
Józef Szuniewicz mieszkał we wsi Puniszcze należącej do dworu (majątku) Żołnierowszczyzna w
domu nr 1. Miał wówczas 25 lat. Wraz z nim mieszkała żona Honorata (25 l), córki Scholastyka (3 l)
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i Eleonora (1 rok), jego siostry Marianna (21 lat) i Józefa (18 l) oraz matka Marianna (66 l). W kolejnym zapisie pochodzącym z 1812 roku znajdujemy Józefa Szuniewicza, który w majętności Żoinierowszczyznie od Wielmożnej Łapickiey we wsi Punyszcze zastawą trzyma grunt. W tym rejestrze wymienieni są jego trzej synowie: Honorat lat 5, Piotr lat 3 i Karol lat 1. Z kolejnego zapisu, pochodzącego z tego samego rejestru, wynika, że Józef Szuniewicz z Puniszcza został przeniesiony do Głębokiego na usługi podprefekta powiatu dziśnieńskiego w departamencie mińskim Alojzego Bujnickiego320. O dalszych jego losach nic nie wiem. Józef Szuniewicz nie został ujęty w księdze szlachty powiatu dziśnieńskiego z 1834 roku. Jego najstarsza córka Scholastyka wyszła za Wiktora Radziszewskiego. Ślubowali około 1830 roku lub wcześniej. Mieli co najmniej trzech synów: Józefa, Feliksa i
Antoniego Radziszewskich. Nic nie wiem o Eleonorze, kolejnej córce Józefa Szuniewicza. Niewykluczone, że wcześnie zmarła, a jej imię rodzice nadali córce urodzonej około 1820 (patrz: kolejny rozdział). Honorat Szuniewicz urodził się 22 września 1807 roku. W 1852 roku osoba o tym imieniu i
nazwisku mieszkała w miasteczku Białynicze koło Mohylewa. W dn. 17 października 1871 roku Honorat Szuniewicz został świadkiem na ślubie Feliksa Radziszewskiego, syna swojej siostry Scholastyki (swojego siostrzeńca). Drugim świadkiem na ślubie był Julian Szuniewicz, prawdopodobnie mąż
Alberty z Polubińskich.
Najmłodszym dzieckiem Józefa i Honoraty Szuniewiczów był Karol urodzony około 1811 roku. Nie mam o nim żadnych informacji. Przypuszczam, że dzieckiem Józefa i Honoraty mogła być
Aleksandra, późniejsza żona Hilarego Zambrzyckiego. Małżonkowie mieszkali w majątku Krasny Łuh
koło Dziadziuszek, należącym wówczas do parafii Głębokie (od 1905 Zaszcześle). Tam w 1848 roku
urodził się ich syn Antoni Zambrzycki ochrzczony w kościele głębockim. Matką chrzestną chłopca
została Joanna Szuniewiczowa żona Piotra.
Stefan Szuniewicz syn Antoniego (Antoni i wcześniej wspomniany Józef to synowie Bazylego)321, do 1805 roku mieszkał we wsi Łańtuchowowo koło Dziadziuszek. W 1811 roku miał 45 lat.
Wg spisu rewizyjnego mieszkał wówczas w okolicy Grazie u właściciela ziemskiego Piotra Suszyńskiego, Przedstawił miński dekret wywodowy z 1-09-1811 roku. Miał syna Michała (10 lat).
Kolejnym mieszkańcem wspomnianych wyżej rejonów był Stanisław Szuniewicz syn Józefa,
urodzony około 1770 roku322. Stanisław i wcześniej wymieniony Józef (1776), mieli wspólnego
dziadka (Bazylego). W spisie parafian kościoła głębockiego z 1803 roku wymieniono Stanisława Szuniewicza (mającego 42 lata),, jego żonę Annę (30 l), syna Wincentego (5 l)323, córkę Teresę (3 l) oraz
mieszkającego z nimi Dominika Szuniewicza – rodzonego brata Stanisława (25 lat)324. Według spisu
szlachty czynszowej kantonu dokszyckiego sporządzonego na początku 1812 roku Stanisław Szuniewicz (lat 60) w majętności Żoinierowszczyznie od Wielmożnej Łapickiey we wsi Zaszcześlu trzyma
zastawą grunt y ma w teyze samey wsi mieszkanie. Wraz z nim mieszkali jego dwaj synowie: Wincenty (14 l) i Bernard (1 rok). Dominik Szuniewicz, który w 1803 roku mieszkał w domu swojego brata
Stanisława, dziesięć lat później miał już własną ziemię (w maiętnosci Żoinierowszczyznie we wsi
Dziadziuszkach od Wielmożnej Łapickiey trzyma zastawą grunt). Miał wówczas 42 lata. Nie podano
jego rodziny (synów)325. W 1926 roku w okolicy Dziadziuszek mieszkał Kleofas Szuniewicz mający
wówczas 34 lata (*1892). Był kawalerem326.
Wincenty, syn wcześniej wspomnianego Stanisława Szuniewicza, miał co najmniej dwóch synów: Jana (1832)327 i Piotra (1838)328. Z nich Piotr ożenił się z Marią z Zarębów. Ci mieli trzech synów: Bronisława, Floriana i Hieronima oraz córkę Kamilę. W czasie powstania styczniowego Piotr
Szuniewicz s. Wincentego (szlachcic z powiatu borysowskiego wyznania rzymsko-katolickiego)
został oskarżony o udział w buncie. Sprawę przeciwko niemu skierowano w dn. 8 listopada 1863
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Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов, 1812, Tom 37, s. 318-319.
Antoni Szuniewicz (szlachcic – "Im.P." był zarządcą bądź arendował folwark Myszki należącego do
parafii Duniłowicze ("Ritus Graeci" [obrządku greckiego]) [w:] LVIA 11-1-1584, "Taryfa kurzących się dymów
powiatu Oszmiańskiego z 1775 roku", s. 49v.
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NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 27.
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NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 51.
324
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 28.
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327
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 65.
328
ibidem, poz. 64.
321

65

roku do mińskiej komisji politycznej pod nr. 1935. Został zwolniony329. Maria z Zarębów Szuniewiczowa zmarła na dworze Plissa (parafia Zadoroże) w dn. 25 grudnia 1896 r. Jej wiek określono
na 50 lat. Z zapisu wynika, że jej mąż wówczas żył. Ich syn Hieronim zmarł także na dworze Plissa
miesiąc wcześniej niż matka (10.11.1896). Miał 19 lat. W 1926 roku troje dzieci Piotra Szuniewicza i
Marii z Zarębów mieszkało w okolicy wsi Łantuchowo w parafii Dokszyce. W spisie parafian wymieniono Floriana (lat 46, kawalera), Bronisława (lat 41, kawalera) oraz Kamilę Szuniewiczównę (lat 43),
wychowującą nieślubnego syna Józefa (4 lata)330. O Janie, starszym synu Wincentego Szuniewicza,
nie mam aktualnie żadnych pewnych informacji. Pewien ślad przynosi zapis podający, że w wyżej
wymienionej wsi Łantuchowo w 1902 roku urodził się Kazimierz syn Jana Szuniewicza. Zapis wskazuje, że w późniejszych latach ów Kazimierz zamieszkał po drugiej strony granicy polskobolszewickiej. Bratem Kaźmierza mógł być Franciszek Szuniewicz s. Jana, Polak urodzony w 1904
roku w „rejonie dokszyckim”331.
Przypuszczam, że potomkami Wincentego (być może jego syna Jana) byli trzej Szuniewiczowie mieszkający w latach dwudziestych w parafii dokszyckiej.
1) Feliks Szuniewicz urodzony około 1866-1868 roku mieszkający w 1926 roku we wsi Siwcy
i w chutorze Niedźwiedzi Ostęp na skraju Puszczy Hołubickiej. Jego żoną była Stefania z Wojciechowiczów. Pobrali się około 1900 roku, a trzynaście lat później mieszkali w zaścianku Bór koło
Porpliszcza. Tam urodziła się ich najmłodsza córka. Feliks i Stefania Szuniewiczowie mieli troje
dzieci: Feliksa jr (*19001), Piotra (1906), Janinę (1-05-1913). O Szuniewiczu mieszkającym w
osadzie leśnej Niedźwiedzi Ostęp (Feliksie jr bądź Piotrze) – przewodniku po puszczy hołubickiej
– pisze znany autor opowieści myśliwskich Jerzy Oświecimski w czasopiśmie łowieckim z 1936
roku. Cytuję początkowy fragment obszernego artykułu: Lecz oto i koniec naszej podróży, puszczański folwarczek o myśliwskiej nazwie Niedźwiedzi Ostęp, w samem prawie sercu puszczy, koło
jeziora Miażużeło położony. Właściciel jego, Szuniewicz, wita nas z radością i zapewnia o mnóstwie kaczek, na które właśnie mamy jutro zapolować na zlotach332. Piotr Szuniewicz mieszkający
w zaścianku Niedźwiedzi Ostęp w 1936 roku został skazany przez starostę dziśnieńskiego na 28
dni aresztu za kłusownictwo i nielegalne posiadanie broni333.
2) Tuż obok w zaścianku Izbiszcze przy jeziorze Mieżużoł (niedaleko chutoru Niedźwiedzi
Ostęp), mieszkał Mikołaj Szuniewicz (lat 65, *1861). Wraz z nim syn Antoni (1903) i córka Ewa
(1910). Mikołaj był właścicielem ziemskim334.
3) W chutorze Mosłoucha mieszkał Tomasz Szuniewicz urodzony około 1870 roku. Wg
wspomnień rodzinny był młodszym bratem Feliksa. Jego żoną była Józefa (1885). Mieli syna Antoniego urodzonego około 1902 roku335.
Na styku powiatu dziśnieńskiego i borysowskiego – w okolicy Dokszyc, Dziadziuszek i Porpliszcza – mieszkała rodzina Józefa Szuniewicza i Marianny ze Snarskich. Marianna była córka
Edwarda Snarskiego h. Murdelio i Franciszki z Koców. Urodziła się 10 kwietnia 1864 roku w majątku
Witki koło Głębokiego i w tamtejszym kościele parafialnym została ochrzczona (15-04-1864). Miała
ośmioro rodzeństwa. W metrykach głębockich nie odnalazłem jednak aktu jej ślubu. Nie znam pochodzenia jej męża Józefa Szuniewicza. Mogę jedynie przypuszczać, że urodził się około 1850 roku i być
może był synem Stanisława i Rozalii z Drozdowiczów (wnukiem wspomnianego wyżej Dominika).
Józef Szuniewicz i Marianna ze Snarskich pobrali się około 1885 roku (nie znam parafii – być może w
Dokszycach?). Pierwszym ich dzieckiem był Arkadiusz, który urodził się 12 stycznia 1888 roku w
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majątku Trusy koło Dokszyc. W kolejnych latach urodził się jeszcze Kazimierz (4-03-1891, Rosino,
gm. Porpliszcze) i Wincenty (1-10-1896, Dziadziuszki). Marianna ze Snarskich Szuniewiczowa zmarła 4 lutego 1950 roku, już po repatriacji na Ziemie Odzyskane. Miała 85 lat. Jej mąż zmarł przed 1926
rokiem na Wileńszczyźnie336. Arkadiusz Szuniewicz z matką, żoną, piątką dzieci i bratem Wincentym
mieszkał w Dziadziuszkach337. W tym samym czasie jego brat Kazimierz z żoną i dziećmi mieszkał w
nieodległych Łaputach338. Po wojnie w ramach repatriacji wszyscy trafili do Krosna Odrzańskiego.
We wspomnianych Dziadziuszkach w 1926 roku mieszkała rodzina Józefa Szuniewicza. Miał on
wówczas 64 lata i był wdowcem. Mieszkał z dwoma synami: Stanisławem (21 lat) i Witoldem (14 lat).
Niczego więcej nie wiem na temat Józefa Szuniewicza urodzonego około 1862 roku. Natomiast Witold Szuniewicz, syn Józefa i Anny, zmarł 31 sierpnia 1984 roku w Poznaniu. Według informacji zapisanych w akie zgonu urodził się 12 listopada 1900 roku w Parafjanowie339.
Bazyli Szuniewicz z (Василий), syn Stefana (wnuk Józefa, a prawnuk Bazylego), pojawia się
w zapisie ślubu jego córki Heleny (mieszczanki) z Józefem Lutyńskim s. Justyna i Joanny z Chodasiewiczów. Ślub odbył się 30 października 1877 roku w kościele głębockim. Helena miała wówczas
25 lat (przypuszczam, że nieco więcej) i mieszkała w Dawidkach, a jej matką była Konstancja z Wieczyńskich. Z zapisem tym wiąże akt ślubu mieszkającej we wsi Sieliszcze wdowy Konstancji Szuniewiczowej (28 l), córki Tomasza i Krystyny – z Janem Jakowickim s. Bernarda i Marianny z Ławrowskich (oboje szlachetni). Ślub odbył się w kościele głębockim w dn. 13 lutego 1849 r340. Z o kilka
miesięcy wcześniejszego zapisu (15-11-1848) wynika, że mieszkająca we wsi Sieliszcze szlachcianka
Konstancja Szuniewiczowa została matką chrzestną syna Szymona i Wincenty z Radziszewskich
Czapczyńskich341. Ojcem chrz. był Kajetan Karczewski. Z porównania treści tych zapisów wnioskuję,
że Bazyli Szuniewicz zmarł przed 1848 rokiem (miał około 30 lat), a jego była małżonka Konstancja
wyszła za mąż za Jana Jakowickiego. Z uwagi na brak ksiąg parafii głębockiej sprzed 1848 roku, potwierdzenie śmierci Bazylego Szuniewicza, a tym bardziej jego związku z Konstancją z Wieczyńskich, jest raczej niemożliwe.
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Zakończenie. Niewyjaśnione dotąd fakty z dziejów rodziny
Pozostało kilka kobiet o nazwisku Szuniewicz, których nie potrafię powiązać z opisanymi
wcześniej rodzinami. Najstarsze z tych zapisów powstały w połowie XIX wieku.
Eleonora z Szuniewiczów żona Kazimierza Szadziewskiego. Najstarszy ślad tej pary to
chrzest ich córki Adolfy, który odbył się 24 czerwca 1853 roku w kościele głębockim. Dziewczynka
urodziła się 19 czerwca tego roku we wsi Ambrosowicze. Rodzicami chrzestnymi zostali szlachetny
Antoni Szadziewski i Julia Karczewska342. Po raz kolejny Kazimierz i Eleonora z Szuniewiczów Szadziewscy pojawili się pięć lat później. W dn. 19 kwietnia 1858 roku w folwarku Katarzynów urodziła
się ich córka, której nadali imię Antonina. Chrzest odbył się 4 maja 1858 roku w kościele głębockim343. Córką tej pary była Anna, która zmarła w 1859 roku, również w folwarku Katarzynów344. W
tej samej miejscowości urodziło się jeszcze dwoje dzieci Szadziewskich: Mieczysław, urodzony 5
kwietnia 1860 roku (chrzest 25 kwietnia)345 i Helena, urodzona 14 kwietnia 1863 roku (ochrzczona 24
kwietnia)346. Ta sama Helena, już jako 27-letnia panna – córka mieszczan Kazimierza i Eleonory z
Szuniewiczów Szadziewskich, mieszkająca w zaścianku Wołczki w parafii głębockiej – wyszła za 30letniego Kazimierza, syna pracowitych Karola i Walerii z Malinowskich Szadziewskich, zamieszkałego we wsi Soryn tej samej parafii. Ślub odbył się 21 maja 1901 roku w Głębokiem. Świadkami zostali
Adolf Trafimowicz, Stanisław Obuchowicz, Władysław Szadziewski, Stanisław Stankiewicz.
Z analizy wcześniejszych ksiąg parafii głębockiej wynika, że 20 czerwca 1848 roku szlachetny
kawaler Kazimierz Szadziewski (*1826), syn Jana i Reginy zamieszkały w Snorkach, ożenił się z Salomeą Drozdowiczówną lat 20, córką Dawida i Stefanii. Jednym ze świadków był Piotr Szuniewicz
(Głębokie, B 12/1848). Ich córka Justyna Szadziewska urodziła się 14 maja 1849 roku we wsi Łantuchowo. Nie odnalazłem aktu zgonu Salomei Szadziewskiej z Drozdowiczów, jednak z podanych wyżej zapisów wnoszę, że ślub Eleonory z Szuniewiczów i wdowca Kazimierza Szadziewskiego odbył
się około 1850-1852 roku. Na pewno nie został zapisany w księgach głębockich. Eleonora Szuniewiczówna nie urodziła się raczej wcześniej niż w 1820. Przy urodzinach najmłodszej swojej córki Heleny (1863) miałaby 43 lata. Tym samym nie może nią być Eleonora córka Józefa i Honoraty Szuniewiczów z Puniszcza, która urodziła się w 1802 roku. Mogła nią jednak być kolejna córka Józefa i Honoraty o tym samym imieniu, urodzona około 1820 roku (jeśli taka była?).
Następne zapisy, których obecnie nie jestem w stanie dopisać do żadnej rodziny, pochodzą z
ksiąg parafii głębockiej prowadzonych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku.
Dwóch synów Hieronima, syna Józefa i Joanny z Szuniewiczów Kunowskich (dziśnieńskich mieszczan) urodziło się w zaścianku Otliwki. Starszym był Jan, urodzony 10 lipca (ochrzczony 12 lipca)
1887 roku. Drugim był Konstanty urodzony 2 kwietnia (ochrzczony 13 kwietnia) 1889 r. Starszego do
chrztu trzymali Konstanty Kunowski, panna Anna Kunowska, zaś młodszego – Józef Juszkiewicz,
panna Anna Krasowska.
Kolejne trzy zapisy wiążę z osobami wywodzącymi się z terenów należących do parafii w
Dokszycach. Józef Małkiewicz, syn Jana i jego żona Justyna z Szuniewiczów, mieszkali wprawdzie w
zaścianku Osinówka należącym do parafii głębockiej, lecz w zapisie zostali przedstawieni jako mieszczanie dokszyccy. Ich syn Jan Małkiewicz urodziła się 5 stycznia (ochrzczony 22 stycznia) 1889 r. Do
chrztu trzymali chłopca Błażej Malkiewicz i panna Antonina Szuniewicz. Drugim synem Józefa i Ju342

Głębokie A 54/1853 ; https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XWW9RF?i=187&cat=2325332
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Głębokie C 5/1859.
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styny z Szuniewiczów małżonków Małkiewiczów był Antoni urodzony 1 stycznia (chrzest 11 stycznia) 1896 roku. Rodzicami chrzestnymi chłopca zostali Stanisław Szuniewicz i panna Julia Macielca.
Następny zapis to akt ślubu zawartego w kościele głębockim w dn. 12 lutego 1895 roku. Pobrali się szlachetny Piotr Dłużniewski, syn Józefa i Małgorzaty z Szuniewiczów mający 30 lat i zamieszkały we wsi Dubowe należącej do parafii dokszyckiej347 – i mieszczanka Adela, córka Jana i
Marcjanny z Wojciechowiczów Wojciechowiczów mająca 23 lata i zamieszkała w folwarku Ludwinowo parafii głębockiej. Świadkami na ślubie byl Bolesław Wojciechowicz, Feliks Szuniewicz, Paweł
Gilewski, Karol Wojciechowicz i Kasper Wojciechowicz; Dionizy Wojciechowicz. Przypuszczam, że
świadek Feliks Szuniewicz, podobnie jak pan młody, mieszkał na terenie parafii dokszyckiej.
Bardzo interesujące jest zdjęcie Szuniewicza wykonane 25 października 1903 roku w Wilnie.
Zdjęcie stanowi jedną z fotografii rodzinnych Giedrojciów przekazanych Muzeum Warmii i Mazur w
Olsztynie przez p. Jolantę Franciszkę Giedrojć-Gorącą348. Nie potrafię określić imienia prezentowanej
osoby (Szuniewicza). Wiek mężczyzny oceniam na 50 lat.

Ryc. 35. Szuniewicz, Wilno 25-10-1903.
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
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Na wschód od Dokszyc, w podobnej odległości od miasta jak folwark Trusy.
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[http://smok.hostil.pl/img/Giedrojc/zdjecia/album/album1/slides/KKE%204351.htm]
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Aneksy.
Biografia ks. dra Wacława Szuniewicza
Ks. dr Wacław Szuniewicz (ur. 28 grudnia 1892 w Głębokiem w ówczesnej guberni wileńskiej349, zm.
16 października 1963 w Irati w Brazylii) – polski misjonarz ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św.
Wincentego á Paulo, lekarz okulista i pediatra, prekursor chirurgicznego leczenia astygmatyzmu rogówkowego

Wacław był najmłodszym dzieckiem w rodzinie Romualda
Szuniewicza i Pauliny z Cybulskich. Dziadkiem Wacława był Florian, zaś pradziadkiem w linii męskiej Augustyn. Szuniewiczowie
należeli do polskiej szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego i od
XVI wieku licznie zamieszkiwali tereny położone pomiędzy Wilnem
a Połockiem
Rodzice Wacława pobrali się młodo. Romuald miał 19 lat
zaś jego wybranka miała lat 21. Żyli zgodnie. Ojciec Wacława zajmował się rzemiosłem. Był przedsiębiorczym, łagodnym i dobrodusznym człowiekiem, matka zaś była energiczną i stanowczą kobietą. Mieli sześcioro dzieci. Pierwszy urodził się Paulin (18-11-1879,
Duniłowicze). Według wspomnień zmarł krótko po urodzeniu. Drugim był Leopold urodzony w 1881 roku. Był bardzo zdolnym dzieckiem. W wieku 13-lat zachorował na tyfus. Zmarł 3 kwietnia 1894
roku w Głębokiem350. Trzy starsze siostry Wacława dorosły i założyły rodziny. Jadwiga wyszła za Alojzego Obrąpalskiego, Wacława za
Stanisława Strzemeskiego zaś Konstancja została żoną Jana Arcimowicza.

Ryc. 36.
ks. dr Wacław Szuniewicz.

W 1898 roku rodzina Romualda i Pauliny przeniosła się do Smoleńska. W dużym mieście było więcej możliwość kształcenia dzieci na poziomie średnim. Wacława ukończyła Gimnazjum Żeńskie, zaś jej brat przez osiem lat uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego. Szkołę ukończył egzaminem
dojrzałości. Jeszcze w Smoleńsku Wacław odebrał pierwsze sygnały powołania do służby Bożej.
Pewnego dnia wyszedł z domu i nie zapowiedziawszy nikomu, przez trzy dni błąkał się po okolicznych lasach. Wycieńczony wrócił do domu, przeprosił rodziców za wywołany niepokój i powiedział:
„Radziłem się Boga i przyrody”. Wtedy jednak nie zdecydował się iść za głosem powołania. Przeniósł
się z rodzicami do Moskwy i wstąpił na Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I.M. Sieczenowa.
Studia ukończył w 1916 (lub 1917) roku351. Już jako doktor medycyny przeniósł się do miasta Wiernyj352, gdzie zamieszkał u zamężnej już wówczas swojej siostry Wacławy Strzemeskiej. Niedługo
potem został wcielony do armii carskiej. Służył jako lekarz na froncie mińskim. Po ataku gazowym
uległ częściowemu podtruciu. Służył jednak dalej i w 1920 roku został przeniesiony do Smoleńska,
gdzie opiekował się m.in. chorymi na tyfus.
W Smoleńsku mieszkał z siostrami Jadwigą i Konstancją. W krótkim czasie zaraził się tyfusem plamistym i ciężko się rozchorował. Cudem ocalony ze stanu zagrożenia życia, jeszcze w czasie
349

Data urodzenia podana wg ówcześnie w Rosji obowiązującego kalendarza juliańskiego, została potwierdzona w księdze metrykalnej parafii rzymsko-katolickiej w Głębokiem. Ochrzczony 6 stycznia 1893 roku.
NIAB 781-52-7, s. 442v.-443.
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Sylwetka duchowa księdza Wacława Szuniewicza ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego
á Paulo, Listy, red. ks. F. Stawarski, Curitiba, 1977, s. 6. Księga metrykalna parafii rzymsko-katolickiej w Głębokiem.
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Ojciec Wacława Szuniewicza zmarł prawdopodobnie w Moskwie.
352
Wienyj, obecnie Ałmaty lub Ałma-Ata.
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pobytu w szpitalu nabawił się ropnego zapalenia uda. Wielokrotne oczyszczanie rany pozwoliło ocalić
nogę, lecz wkrótce wywiązało się zapalenie wyrostka robaczkowego. Operacje przeprowadzono w
szpitalu Czerwonego Krzyża w Smoleńsku. Tam Wacław wyzdrowiał, by już w pełni sił zostać ordynatorem tegoż szpitala. Głębokie przeżycia związane z przebyta choroba, zakończyły okres obojętności religijnej, która do tej pory cechowała Wacława. Od tej chwili żył w przekonaniu, że Bóg darował
mu życie, aby poświęcił je dla bliźnich.
Wkrótce wraz z innymi Polakami i jedną ze swych sióstr został ewakuowany w głąb Rosji.
Trafił do Woreneża, gdzie podjął pracę jako lekarz okulista w Szpitalu Kasy Chorych. Nie zważając
na zagrożenie, opiekował się tam również chorymi na cholerę. W tym czasie do Woroneża sprowadził
swoją matkę, owdowiałą już Paulinę z Cybulskich, która nie bacząc na trudy wojenne, jechała z Wiernego do swojego syna dwa miesiące.
Starania o powrót do Ojczyzny rozpoczął po ustaniu walk na froncie wojny bolszewickopolskiej. Ostatecznie powrócił do Polski w 1922 roku. Osiadł w Wilnie, gdzie w latach 1922-1926
pracował w Klinice Chorób Dziecięcych Uniwersytetu im. Stefana Batorego, kierowanej przez prof.
Wacława Jasińskiego353. Początkowo jako młodszy asystent (1922-24), a od 1924/25 jako asystent
starszy i nadetatowy354,355.
Już w 1922 roku zorganizował w Wilnie żłobek dla
biednych dzieci o nazwie „Kropla Mleka”. Stworzył też
„Kuchnię Mleczną”, która przygotowywała mieszanki
mleczne sporządzane według zaleceń lekarskich. Mieszanki
te matki zabierały do domu. Dzięki niespożytej energii dra
Szuniewicza w 1926 roku powstały cztery wileńskie Stacje
Opieki nad Niemowlętami356. Obsługiwał je sam, nie pobierając przy tym żadnej zapłaty. W tym czasie zmarła jego
matka. Paulinę Szuniewiczową z Cybulskich pochowano w
starej części cmentarza na Rossie 20 grudnia 1925 roku.
Mocno już zniszczony nagrobek istnieje do dnia dzisiejszego.
Kariera uniwersytecka dra Szuniewicza nie trwała
długo. Pewnego dnia został wezwany do chorego księdza
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Po kilku wizytach i
rozmowach zdecydował się zmienić swoje dotychczasowe
życie. Wyjechał do Krakowa i 23 kwietnia 1927 wstąpił do
Seminarium Duchownego przy Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo. W trakcie studiów opublikował artykuł, będący poniekąd programem jego przy- Ryc. 37. Roczniki Papieskiego Dzieła Rozszłej pracy misyjnej357. 3 maja 1929 roku z złożył śluby krzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św.
wieczyste, a 8 września 1930 przyjął święcenia kapłańskie. Piotra Apostoła, R. 11, nr 4 (VII-VIII/1935)
Mszę św. prymicyjną odprawił 14 września 1930 roku w kościele Księży Misjonarzy przy ul. Subocz
18 w Wilnie, a 12 listopada tego samego roku wyjechał do Chin358. Podróż przez Paryż, Marsylię i
okrętem do Szanghaju, trwała 40 dni. 9 stycznia 1931 roku przybył do docelowego portu w Tientsin353
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gu. Pracę rozpoczął od otwarcia małego 19-łóżkowego szpitala w Xingtai. Po paru latach powiększył
ten szpital do 100 miejsc i otworzył kolejnych 18 przychodni położonych 30-70 kilometrów od
Xingtai. Systematycznie kontrolował podległe mu jednostki, jeżdżąc na rowerze od jednej przychodni
do drugiej. Cała ta organizacja pozwalała doktorowi przeprowadzać 35 operacji okulistycznych dziennie. Wśród nich było 800 operacji zaćmy rocznie. W 1934 roku we wszystkich podległych placówkach udzielono ponad 154 tys. porad i zabiegów okulistycznych359. Lekarstwa dla szpitala dosyłano w
dużej mierze z Poznania, gdzie Centrala Misyjna współpracowała z prof. Adamem Wrzoskiem z Uniwersytetu Poznańskiego.
W dowód uznania ks. Szuniewicz został mianowany
dyrektorem generalnym wszystkich szpitali katolickich w północnych Chinach. Sława polskiego lekarza-misjonarza rozeszła
się po całych Chinach. Szpital w Xingtai stał się celem pielgrzymek osób chorych z najodleglejszych miejscowości. Przybywali tu także chińscy lekarze okuliści, aby pod kierunkiem
Szuniewicza dokształcić się i nabrać doświadczenia360,361. Nazywano go Xuan Weiren (宣尉仁) – „człowiek ze srebrną brodą”362,363. Jego działalność nie ograniczała się tylko do okolic
Xingtai. W 1938 roku wyjechał do Pekinu, gdzie w trzy miesiące uruchomił oddział okulistyczny w Szpitalu Głównym na
Uniwersytecie Katolickim. Pod koniec 1938 roku planował
przyjechać do Polski364. Wizyta nie doszła jednak do skutku ze
względu na sytuację polityczną w Chinach.
W uznaniu zasług na polu pracy społecznej w dn. 11 listopada 1937 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi365.
Wojna japońsko-chińska i późniejsza okupacja, znacznie ograniczyły działalność medyczną misji katolickiej w
Xingtai. Nie wpłynęły jednak na jej służbę duszpasterską.
Zmiany przyniosło zakończenie II wojny światowej. Od grudnia 1946 do lutego 1949 roku dr Szuniewicz pracował we
Francuskim Prowincjonalnym Szpitalu Sióstr Miłosierdzia w
Tiencinie. Później przeniósł się do Francuskiego Szpitala w
Pekinie. Następnie pracował jednocześnie w dwóch szpitalach
Ryc. 38. Ks. dr Wacław Szuniewicz
w Szanghaju. Po dojściu komunistów do władzy misja ks. Szuprzed szpitalem misyjnym w Xingtai. niewicza została zamknięta. Zmuszony do wyjazdu zdecydoWiadomości Misyjne i Listy (...), Nr 2
wał się ewakuować do Ameryki. W USA początkowo mieszkał
(1935).
u polskich kapłanów w Derby, a potem przeniósł się do New
Haven w stanie Connecticut, gdzie mieści się Uniwersytet Yale. Na uczelni kontynuował swoje doświadczenia, a także prowadził wykłady na temat swojej pracy w Chinach. Cały czas powtarzał, że
praca naukowa jest tylko dodatkiem do pracy duszpasterskiej.
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Nie był zadowolony z pobytu w Ameryce. W jednym z listów do swoich sióstr mieszkających
w Polsce pisze: „Za wysoka stopa życiowa nie usposabia do duchowych wzlotów, a materializm życia
codziennego nie da się wyplenić”. Chciał wrócić do Chin lecz było to niemożliwe.

Ryc. 39. Brazylijska karta wizowa ks. Wacława Szuniewicza.

W listopadzie 1951 roku otrzymał wizę brazylijską. Już w pod koniec stycznia 1952 roku był
Mafra w stanie Santa Catarina. Tu w 1955 roku obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. W czerwcu
1956 roku opuścił Mafrę i przeniósł sie do Irati w stanie Parana. W tamtejszym kościele św. Michała
służył wiernym przez ostatnie 7 lat życia. Nie ograniczał się do pracy duszpasterskiej. Wciąż był aktywny jako okulista. Przewodniczył także wielu organizacjom społecznym. Z myślą o miejscowej
Polonii utworzył sieć bibliotek działających zarówno w mieście jak i w okolicy. Z wielkim entuzjazmem działał wśród dzieci i młodzieży. Zaskarbił tym ich wielką sympatię i wdzięczność rodziców.
Znał biegle siedem języków. Oprócz polskiego także rosyjski, łacinę, chiński, angielski, francuski i
portugalski. Nigdy nie zapomniał o swoich polskich korzeniach. W jednym ze swoich listów pisał:
„moja ojczyzna Polska pozostanie opiekunką mojej duszy, poglądów i języka”.
Na początku września 1963 roku ks. Szuniewicz przebył atak serca. Podniósł się z niego i zaczął znów pracować. Na początku października drugi atak serca zaprowadził go do miejscowego szpitala Sióstr Miłosierdzia. Zmarł w Itarti 16 października 1963 roku.
Ks. dr W. Szuniewicz był prekursorem chirurgicznego leczenia astygmatyzmu rogówkowego.
Badania nad tą metodą rozpoczął w Chinach, zintensyfikował je na Uniwersytecie Yale, a część z nich
kontynuował także w Mafra. Rękopisy zawierająca wyniki jego badań zostały przekazane do publikacji w styczniu 1952 i we wrześniu 1954 roku. Żaden z nich nie został wydany. Badania ks. Szuniewicza zostały utrwalone dzięki doktorowi Rocko M. Fasanelli z New Haven. Pracę autorstwa dr. Szuniewicza i dr. Fasanelli wydano w 1981 roku366. Pół roku później, w Yale, ukazała się inna praca na
temat chirurgii refrakcyjnej autorstwa dr Fasanelli. Zawiera ona podsumowanie pracy naukowej dr
Szuniewicza. Jego badania zostały niezależnie powtórzone i potwierdzone w Europie w 1976 roku[3][12][e]. Wspomnienia dr Fasanelli zostały opublikowane w książce poświęconej ks. Szuniewiczowi[13].

366

W. Szuniewicz, R.M. Fasanella, Surgery in an attempt to change corneal curvature (Chirurgia w
próbie leczenia zaburzeń sferyczności rogówki ) [w:] “Ophthalmic Surgery” 1981-10-12 (10), s. 719-726.
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Ryc. 40-41. Grób ks. dra Wacława Szuniewicza przy kościele pw. św. Michała w Irati (Brazylia).
Po prawej stronie powiększenie tablicy pamiątkowej.

W dniu pogrzebu zebrani w Kurytybie brazylijscy posłowie uczcili pamięć ks. Szuniewicza
wspomnieniem zapisanym w aktach zgromadzenia plenarnego. W 1968 roku rada miasta Irati w uznaniu zasług ks. dra Szuniewicza nazwała jego imieniem jedną z ulic i szkołę w Villa Rio Bonito (Grupo
de Padro Wenceslau Szuniewicz)367. W istniejącym do dziś, wielokrotnie rozbudowanym i powiększonym szpitalu w Xingtai, otwarto muzeum poświęcone ks. Wacławowi Szuniewiczowi, a przed szpitalem postawiono jego pomnik.

Ryc. 42.
Pomnik ks. dr Wacława Szuniewicza przed szpitalem w Xingtai (Chiny)

367

T. Dworecki, Zmagania polonijne w Brazylii. t. 4, Owocująca przeszłość, W-wa 1987, s. 152-153.
74

Źródła i bibliografia
Źródła archiwalne
1. Rękopisy przechowywane w Archiwach Państwowych na Litwie
Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas - LVIA (Litewskie Archiwum Historyczne), Wilno, ul. Gierosios Vilties 10
Spisy rewizyjne szlachty powiatu dziśnieńskiego
Sygnatura

Opis jednostki

Ревизские сказки дворян и крестьян Дисненского уезда, 1795
Ревизские сказки дворян и крестьян Дисненского уезда, 1795
Ревизские сказки дворян и крестьян Дисненского уезда, 1795
Ревизские сказки дворян и крестьян Дисненского уезда, 1795
Ревизские сказки дворян и крестьян Дисненского уезда, 1795
Ревизские сказки дворян и крестьян Дисненского уезда, 1795
Ревизские сказки дворян и крестьян Дисненского уезда, 1795
Ревизские сказки дворян и крестьян Дисненского уезда, 1795
Ревизские сказки дворян и крестьян Дисненского уезда, 1795
Ревизские сказки дворян, духовенства и служащих Дисненского уезда, 1811
Ревизские сказки дворян, крестьян, татар и др. лиц Дисненского уезда, 1811
Ревизские сказки дворян Дисненского уезда, 1816
Ревизские сказки дворян и крестьян Дисненского уезда 1816 и дополнительные
515-15-360
515-15-110
515-15-111
515-15-112
515-15-113
515-15-114
515-15-115
515-15-116
515-15-117
515-15-118
515-15-228
515-15-229
515-15-354

за 1818

Ревизские сказки дворян Дисненского уезда, 1816
Ревизские сказки дворян Дисненского уезда, не имеющие собственного имения,
515-15-432
515-15-431

1816

Ревизские сказки дворян-арендаторов Дисненского уезда, 1816
Ревизские сказки дворян Дисненского уезда, 1816
Ревизские сказки дворян, не имеющих собственных имений, 1816
Ревизские сказки дворян Дисненского уезда за 1816
Ревизские сказки граждан, однодворцев и дворян, подлежавших взысканию
515-15-498
515-15-433
515-15-434
515-15-435
515-15-436

подымного сбора по Дисненскому уезду, 1832

Rejestry szlachty powiatu dziuśnieńskiego i oszmiańskiego
Sygnatura
391-1-994
391-4-3019
391-6-7
391-6-12
391-6-13
391-6-18
391-6-546
391-6-605

Opis jednostki
Wywód Familij Urodzonych Szuniewiczów (linia oszmiańska), 1800
Родословные дворян Шуневич (Ошмянский уезд)
Regestr Familiów których dowody na szlachectwo Deputacja Generalna Wywodowa
Litewsko-Wileńska przyjęła y przez Decyzję approbowała 1798-1800
Журнал регистрации деятельности генеральной дворянской депутации с
указанием дворян документы которых рассматривались с февраля 1799 по 1800
Семейные списки дворян Невельского уезда Полоцкого наместничества ,
имеющих недвижимое имущество, 1800
Коннотационный реестр лиц, утвержденных в дворянстве с указанием герба
1800
Посемейные списки дворян Слуцка и Слуцкого уезда, 1832
Дополнительные дворянские списки дворян Дисненского уезда, 1834
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391-6-707
391-6-1131
391-6-1578
391-8-86
391-8-92

Дело о составлении списков дворян по уездам Виленской губернии с указанием
числа принадлежащих им крестьян, 1836

Книга дворян 2-разряда Дисненского уезда, 1843
Книга дворян Дисненского уезда не ииееющих крестьян, 1851
Алфавитный список чиновников, помещиков и дворян Ошмянского уезда, 1838
Реестр резолюций о дворянском происхождении разных лиц по Виленской
губ.,1851

Spisy powstańców styczniowych i osób karnie zesłanych po 1863 roku
1248-1-594

Журналъ Временнаго Полеваго Аудиторiата Штaбъ Випенскаго
Военнаго Округа

Alfabetyczny spis przestępców politycznych w sprawie których przeprowadzono
378-1865-14E śledztwo w powiecie borysowskim od czasu utworzenia komisji śledczej do dnia 1
sierpnia 1864 roku.

Księgi metrykalne parafii dekanatu dziśnieńskiego (Dzisna, Głębokie, Prozoroki, Zadoroże i in.)
Sygnatura
604-47-1
604-47-2
604-47-3
604-47-4
604-47-5
604-47-6
604-47-7
604-47-8
604-47-9
604-47-10

604-47-12
604-47-13
604-47-14
604-47-15
604-47-16
604-47-17
604-47-18
604-47-19
604-47-20
604-47-21
604-47-22
604-47-23
604-47-24
604-47-25
930-1-1
930-1-2
604-47-26
604-47-27
604-47-28

Opis jednostki
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1830-1847 – wyłącznie parafia Dzisna,
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1848 – dekanat dziśnieński
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1849 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1850 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1850 – parafia Druja,
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1851 – j.w.
Urodzenia
Śluby
1852 – j.w.
Zgony
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1853 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1854. – j.w. W tym część zapisów urodzeń z parafii Głębokie, 1842 r.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1855 – dekanat dziśnieński
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1856 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1857 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1858 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1859 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1860 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1861 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1862 – j.w.
Urodzenia
Śluby
1863 – j.w.
Zgony
Urodzenia
Śluby
1864 – j.w.
Zgony
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1869/70 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1871 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1872 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1873 – j.w.
Urodzenia (chrzty), śluby i zgony 1874 – j.w.

604-1-8123

Spis parafian kościoła w Dokszycach za rok 1926/

604-47-11

}

}
}

Inne
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2. Rękopisy przechowywane w Archiwach Państwowych na Białorusi.
Национальный архив Республики Беларусь - NIAB (Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi), Mińsk, ul. Kropotkina 55
Księgi metrykalne kościoła rzymsko-katolickiego w Głębokiem i okolicznych parafii dekanatu dziśnieńskiego
Фонд
1781-37-2
1781-37-3
1781-37-6
1781-37-7
1781-37-9
1781-37-12
1781-37-15
1781-37-17
1781-37-20
1781-37-21
1781-37-24
1781-37-25
1781-37-27
1781-37-30
1781-37-32
1781-37-34
1781-37-36
1781-37-37
1781-37-40
1781-37-41
1781-37-44
1781-37-45
1781-37-48

Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов

Rocznik
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1884
1884
1886
1886
1887
1888
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1781-37-49
1781-37-51

Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии
Метрические книги католических костелов
Дисненского уезда Виленской губернии

1889
1890

Księgi metrykalne i spisy parafian z kościoła w Dokszycach.
Фонд/Оп./Д.

Opis

937-4-33a

Urodzenia [chrzty]

937-4-33a

Śluby

937-4-33a

Zgony

937-4-34
937-4-34
937-4-34
131-1-151
131-1-152
131-1-153
937-8-1

Urodzenia [chrzty]
Śluby
Zgony
Śluby
Urodzenia
Zgony
Śluby
Списки прихожан мужского пола с
указанием возраста на 1865 г.
Spisy parafian płci męskiej według
wieku od 1865 roku
Urodzenia/śluby/zgony
Urodzenia
Śluby
Zgony
Urodzenia
Urodzenia
Zgony
Śluby

136-14-306
1781-27-199
1781-30-52
1781-30-53
1781-30-54
1781-43-4
1781-53-79
1781-53-80
1781-53-81

Roczniki
741-1796, 1800,
1827-1833
1741-1796, 1800,
1827-1833, 1742-1744
1742-1744, 1746-1796,
1800, 1827-1833
1834-1840, 1842-1848
1834-1840, 1842-1848
1834-1840, 1842-1848
1851
1858
1861
1903
1865
1798-1799
1850
1850
1850
1870
1926-1937
1926-1937
1926-1937
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3. Opracowania
3.1. Publikacje książkowe
Publikacje polskojęzyczne

Bieliński J., Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej, bibliograficzne przedstawiony : przyczynek do dziejów medycyny, Warszawa 1889
Ciechanowicz J. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t.V, Rzeszów 2001.
Fibek J., Wskrzeszenia na pograniczu dwóch światów : Dzieje Kościoła rzymsko-katolickiego w dorzeczu Berezyny i Wilji w granicach Dekanatu Dokszyckiego w Diecezji Witebskiej na Białorusi 13952009, Nowe Miasto n/Pilicą 2011.
Fibek J., Dzieje parafii i klasztorów katolickich na Białorusi, cz. 1, T. 2 (dekanaty: Brasławski, Widzki, Postawski, Miorski, Szarkowszczyński, Głębocki, Dokszycki), Łomża 2016.
Jakubianiec-Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim, Święciany 1934
Jankowski C., Powiat oszmiański : materjały do dziejów ziemi i ludzi, Kraków 1898
Kaczkowski J., Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1831 i
1863, Warszawa 1918
Konarska B., Polskie drogi emigracyjne : Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 18321849, Warszawa 1986.
Krosnowski A.T., Almanach Historique ou Souvenir de l'Emigration Polonaise. 1837-38, Paris 18371838.
Malewski C., Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiaty: lidzki, oszmiański i wileński, Warszawa 2016,
Polska Encyklopedia Szlachecka, red. Stefan J. Starykoń-Kasprzycki, M. Dmowski, Warszawa 193538.
Sikorska-Kulesza J., Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Warszawa 1995.
Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych (1864-1866), red. W. Caban, S. Mulina, Kielce
2018.
Trzebiński S., Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w latach 1919-1929, Wilno 1931.
Wrotnowski F., Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w roku 1831, Lipsk 1875.
Publikacje francuskie i niemieckie
Publikacje białoruskie i rosyjskie

Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов, 1812, Tom 37,
Вильна 1865.
Глубокое: память о еврейском местечке, red: С. Амосова, О. Белова, М. Васильев, И.
Копченова, В. Мочалова, Москва 2017.
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Островский Л., Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века, 2018
3.2. Artykuły w czasopismach i biuletynach polskojęzycznych

Mienicki R., Rejestr Popisowy Województwa Połockiego z dn. 30 IX 1765 r, „Ateneum Wileńskie” R. 11, Wilno 1936, s. 303.
3.3. Artykuły w czasopismach białoruskich, rosyjskich i innych

Лойка, П.А. Афармленне шляхецкага саслоўя ў Вялікім княстве Літоўскім / А.П. Лойка //
Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 5 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.)
[і інш.], Мінск : БДУ, 2010, c. 102-115.
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Spis ilustracji

Nr

Opis ilustracji

Strona

1

Łada, herb Szuniewiczów. Wywód szlachecki, Gubernialna Deputacja Szlachecka
w Mińsku, 1834.

8

2

Mapa rozprzestrzenienia się poszczególnych rodzin Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej do początku XX wieku. M. Formanowicz.

11

3

Mapa okolicy Hołubicz na Wileńszczyźnie (lata 20-te).

13

4

Wiktor Szuniewicz (1851-1934). Fotografia z 1922 roku. Kopia ze zbiorów rodzinnych.

18

5

Paulina z Cybulskich i Romuald Szuniewiczowie. Fotografia wykonana przed I
wojną światową. Kopia ze zbiorów p. R. Szuniewicza.

22

6
7

Grób Pauliny z Cybulskich Szuniewiczowej na Sterej Rossie w Wilnie. Zdjęcie ze
strony internetowej: Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania Inwentaryzacyjne

23

(http://rossa.sztuka.edu.pl/)

8

Jadwiga Obrąpalska z Szuniewiczów. Kopia ze zbiorów p. K. Strzemeskiego.

24

9

Konstancja i Wacława Szuniewiczówny. Kopia ze zbiorów p. K. Strzemeskiego.

24

10

Marian Hilary Jankowski i Janina z Szuniewiczów. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w Smoleńsku, 1916 rok. Kopia ze zbiorów p. P. Jankowskiego.

26

11

Franciszek i Augustyna ze Snarskich Szuniewiczowie (prawdopodobnie). Kopia ze
zbiorów p. W. Jaroszowej z Pylińskich.

31

12

Augustyna ze Snarskich Szuniewiczowa. Kopia ze zbiorów p. W. Jaroszowej z Pylińskich.

31

13

Henryk Szuniewicz. Kopia ze zbiorów p. W. Jaroszowej z Pylińskich.

34

14

Na rewersie opis: Na rzece Szyłka przy St[acji] Amuzar Amurskiej Żelaznej Kolei
Państwowej w roku 1913. Henryk Szuniewicz i Wincenty Czernul. Kopia ze zbiorów
p. W. Jaroszowej z Pylińskich

32

15

Florian Szuniewicz. Kopia ze zbiorów p. W. Jaroszowej z Pylińskich.

33

16

Janina Pylińska z Szuniewiczów. Kopia ze zbiorów p. W. Jaroszowej z Pylińskich.

35

17
18

Drzewo genealogiczne potomków Franciszka i Augustyny ze Snarskich Szuniewiczów. M. Formanowicz.
Marcin Szuniewicz (Szczuniewicz) w „Kuryerze Litewskim”, 18 stycznia 1800
roku (nr 5, s. 6).

36
37

19

Józef Szuniewicz (1892-1969), Kopia ze zbiorów rodzinnych.

39

20

Schemat genealogiczny czterech pokoleń potomków Stefana Szuniewicza.
M. Formanowicz.

40

21

Odpis aktu chrztu Ignacego Szuniewicza, syna Juliana i Dominiki z Tomaszewskich. Zadroroże, 27-08-1924. Kopia ze zbiorów p. M. Szuniewicza.

43

22

Ignacy Szuniewicz. Kopia ze zbiorów p. M. Szuniewicza.

44
81

23

Antoni Szuniewicz. Internet.

45

24

Albert Szuniewicz (siedzi) z młodszym bratem. Fotografia ze zbiorów rodzinnych.

49

25

Antoni Szuniewicz syn Edmunda. Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej w latach
dwudziestych XX wieku. Było konieczne do celów emigracyjnych. Kopia fotografii
ze zbiorów rodzinnych Lizi Zacharewicz (Argentyna).

50

26

Trzej bracia Szuniewiczowie, zesłańcy syberyjscy. Omsk, 18 maja 1869 roku. Kopia ze zbiorów p. W. Jaroszowej z Pylińskich.

54

27

Zofia z Bujnickich Szuniewiczowa (1843-1917). Fotografia z 1887 roku. Kopia ze
zbiorów rodzinnych p. J. Kowalczyk.

28

Florentyn i Zofia z Bujnickich Szuniewiczowie z trzema córkami. Omsk, ok. 1885.
Kopia ze zbiorów rodzinnych p. J. Kowalczyk.

57

29

Jan i Elżbieta z Szuniewiczów Łukowscy. Omsk, 1912. Kopia ze zbiorów rodzinnych p. J. Kowalczyk.

58

30

Grób Elżbiety z Szuniewiczów Łukowskiej na cmentarzu w Kielcach. Kopia fotografii ze strony: https://genealogia.okiem.pl/

58

31

Florantyn Szuniewicz. Omsk, pierwsze lata XX wieku. Kopia ze zbiorów rodzinnych p. J. Kowalczyk.

32
33

Grupa starszych „sybiraków” przebywających w Tiumeniu, uczestników wypadków
63 roku. „Świat”, R.8, nr 13 (29 marca 1913), s. 17.
Drzewo genealogiczne rodziny czterech powstańców styczniowych. M. Formanowicz.

60
63

34

Fragment mapy powiatu wilejskiego z przełomu XIX i XX wieku.

35

Szuniewicz, Wilno 25-10-1903. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

69

36

Ks. dr Wacław Szuniewicz. Kopia ze zbiorów p. R. Szuniewicza.

70

37

Ks. dr W. Szuniewicz przy pracy. Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, R. 11, nr 4 (VII-VIII/1935).

71

38

Ks. dr Wacław Szuniewicz przed szpitalem misyjnym w Xingtai. „Wiadomości
Misyjne i Listy (...)”, Nr 2 (1935).

72

39

Brazylijska karta wizowa ks. Wacława Szuniewicza. FamilySearch.

73

40-41

Grób ks. dra Wacława Szuniewicza przy kościele pw. św. Michała w Irati (Brazylia). Kopia ze zbiorów p. K. Strzemeskiego.

74

42

Pomnik ks. dr Wacława Szuniewicza przed szpitalem w Xingtai (Chiny). Internet.

74

82

Indeks osób wymienionych w opracowaniu (Ctrl+Shift+8)
Skróty użyte w indeksie:
s. - syn, c. - córka, m. - mąż, ż. - żona, o. – ojciec

A
Arcimowiczowa Konstancja z Szuniewiczów c.
Romualda, 24
Awierianów Maria z Szuniewiczów c. Antoniego, ż.
Zenona, 43
Awierianów Zenon, 43

H
Hryniewiczowa Franciszka z Szuniewiczów, c.
Wincentego, 15

I
Iwaszkiewicz Benign, ks., 17

B
Bielewiczowa z Szuniewiczów Janina, c. Feliksa, 65
Błażewicz Apolinary, 40
Błażewicz Magdalena z Wojniczów, c. Feliksa, 40
Budrewicz Franciszek s. Aleksandra, 49
Budrewicz Zygmunt, 18
Budrewiczowa Antonina z Lutyńskich, 18
Budrewiczowa Jadwiga z Szuniewiczów c. Franciszka,
47, 49
Budrewiczowa Józefa z Wojniczów, 49
Bujalska Tekla z Szuniewiczów c. Ignacego, 24, 25
Bujalski Kazimierz, 25
Bujnicki Alojzy s. Piotra, 11, 28
Bujnicki Alojzy, s. Piotra, 15, 64
Bujnicki Nestor s. Alojzego, 37
Bujnicki Nestor, s. Alojzego, 15

C
Chodasiewicz Wincenty, 28
Czempkowska Julia z Szuniewiczów c. Joachima, 37, 38
Czempkowski Ignacy, 38

D
Dłużniewska Adela z Wojciechowiczów c. Jana, 68
Dłużniewska Małgorzata z Szuniewiczów ż. Józefa, 68
Dłużniewski Piotr s. Józefa, 68

G
Gatowska/Hatowska Janina z Szuniewiczów, c. Filipa, 18
Gąsowska z Szuniewiczów Wanda c. Wacława, 26
Gąsowski Henryk, s. Jana, 26

J
Jakowicka (1 v. Szuniewicz) Konstancja z Wieczyńskich,
66
Jakowicki Aleksander, 28
Jakowicki Jan, 66
Jankowska Janina z Szuniewiczów c. Ignacego, 24, 25
Jankowski Marian Hilary s. Teodora, 25

K
Karczewska Emilia z Szuniewiczów c. Edmunda, 48
Karczewska Janina z Szuniewiczów, c. Augustyna, 16, 45
Kasprzycka Wiktoria Ewa z Szuniewiczów, c. Ignacego,
24
Kasprzycki Józef, s. Tomasza, 25
Kisiel Paweł, 40
Kisielowa Michalina z Szuniewiczów c. Dominika, 40
Kluga Stanisława z Szuniewiczów c. Franciszka, 30, 32
Korsak Eugeniusz s. Gustawa, 31
Korsak Gustaw, 31
Korsak Gustaw /jr/ s. Eugeniusza, 31
Korsak Jan, rotmistrz połocki, 15
Korsakowa Anna z Piettluchów Kubickich, 1 voto
baronowa Saltza, 31
Korsakowa Jadwiga z Chełmińskich c. Jana, 31
Kostrowicki Michał s. Stefana, podwojewoda połocki, 36
Kowzanowa Anna z Szuniewiczów c. Fabiana, ż.
Konstantego, 46
Krastyń Paulina z Szuniewiczów, c. Hieronima, 20
Krzyżanowska Maria z d. Stenbur, 23
Krzyżanowski Piotr, s. Jana Józefa, 23
Kunicka Malwina z Szuniewiczów c. Franciszka, 47, 49
Kunicka Zofia z Szuniewiczów c. Franciszka, 46, 49
Kunicki Franciszek, 49
Kunicki Michał, 49
Kunowska Bronisława z Szuniewiczów c. Franciszka, 30
Kunowska Joanna c. Józefa, 46
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Kunowska Joanna z Szuniewiczów ż. Józefa, 67
Kunowski Hieronim, 46
Kunowski Jan s. Hieronima, 67
Kunowski Konstanty, 31
Kunowski Konstanty s. Hieronima, 67

L
Lenartowicz Karol, s. Ferdynanda, 17
Lenartowiczowa Tekla z Artymowiczów, ż. Ferdynanda,
17
Lenartowiczowa Wiktoria z Szuniewiczów, c. Antoniego,
16, 17
Lutyńska Helena z Szuniewiczów c. Bazylego, 66
Lutyński Józef s. Justyna, 66

Ł
Ławcewicz Tomasz, 39
Ławcewiczowa Justyna z Szuniewiczów c. Stefana, 37,
39
Ławcewiczówna Franciszka c. Tomasza, 39
Ławcewiczówna Małgorzata, c. Tomasza, 39
Łukowska Elżbieta z Szuniewiczów c. Florantyna, 57
Łukowska Jadwiga c. Jana, 57
Łukowska Zofia c. Jana, 57
Łukowski Jan, 57
Łukowski Jan /Jr/ s. Jana, 57
Łukowski Stanisław s. Jana, 57

M
Mackiewicz Adolf, 49
Mackiewicz Albina z Szuniewiczów c. Franciszka, 47, 49
Makowski Franciszek, 16
Makowskia Elżbieta z Szuniewiczów, c. Augustyna, 16,
18, 45
Malinowski Mieczysław, mjr, 26
Małkiewicz Józef s. Jana, 67
Małkiewiczowa Justyna z Szuniewiczów ż. Józefa, 67

O
Obrąpalska 1 v. Krzyżanowska Jadwiga z Szuniewiczów
c. Romualda, 23
Obrąpalski Alojzy, 23
Ojmuciańska (1 v. Wróblewska) Helena z Szuniewiczów
c. Marcina, 36
Ojmuciański Antoni, 36
Okuszko Barbara z Szuniewiczów c. Marcina, 36
Okuszko Benedykt, 36
Olelkowicz Jerzy, 9
Olelkowicz Szymon, 9
Orłowska Dorota, z Szuniewiczów, 15
Orłowska Monika z Szuniewiczów c. Jana, 43
Oskierko Albert, 46

P
Piechowska Benigna z Szuniewiczów c. Antoniego, 40
Piechowski Stefan, 40
Piotrowicz Hieronima z Szuniewiczów c. Ottona Jr, 47
Poklewski-Koziełł Alfons Fomicz, 60
Polańska (1 v. Wieczyńska) Barbara z Szuniewiczów c.
Stefana, 37
Polański Franciszek, 37
Pylińska Janina z Szuniewiczów, c. Franciszka, 30, 34
Pylińska Władysława c. Wacława, 31, 34
Pyliński Wacław, 34

R
Radziszewska Scholastyka z Szuniewiczów, c. Józefa, 63
Radziszewski Feliks, 64

S
Sinica Józef /ps. Widyń/, s. Justyna, 47
Sinica Józefa z Szuniewiczów, c. Ludwika, 47
Sinica Justyn, 47
Skoczek, 1 v. Malinowska Anna z Szuniewiczów c.
Wacława, 26
Skrocki Jan, 16
Snarska Joanna z Eliaszewiczów c. Leona, 29
Snarska Michalina z Szuniewiczów c. Piotra, ż. Tomasza,
51
Snarski Leon, 29
Sokołowski Wawrzyniec, ks., 17
Spirydowicz Alojzy, s. Franciszka, 17
Spirydowiczowa Aniela z Polubińskich, ż. Franciszka, 17
Spirydowiczowa Izabela z Szuniewiczów, c. Antoniego,
17
Stańczykowa Jadwiga z Szuniewiczów,, c. Jana, 19
Strzemeska Wacława z Szuniewiczów c. Romualda, 24
Strzemeski Stanisław, inż. leśnik, 24
Suszyński Piotr s. Michała, skarbnik połocki, 12, 28
Suszyński Piotr, s. Michała, skarbnik połocki, 15
Szadziewska Eleonora z Szuniewiczów ż. Kazimierza, 67
Szadziewska Salomea z Drozdowiczów c. Dawida, ż.
Kazimierza, 67
Szadziewski Kazimierz s. Jana, 67
Szostak Stanisław, 26
Szostakowa Halina z Szuniewiczów c. Wacława, 26
Szuniewicz Adam s. Adolfa, 46
Szuniewicz Adam s. Antoniego, 43
Szuniewicz Adam s. Tomasza, 27
Szuniewicz Adolf s. Józefa, 46
Szuniewicz Adolf s. Juliana, 41
Szuniewicz Aleksander s. Józefa, 28
Szuniewicz Alfons s. Edwarda, 21
Szuniewicz Alojzy, s. Floriana, 20
Szuniewicz Antoni s. Augustyna, 45
Szuniewicz Antoni s. Bazylego, 63
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Szuniewicz Antoni s. Dominika, 40
Szuniewicz Antoni s. Edmunda, 48
Szuniewicz Antoni s. Edwarda, 21
Szuniewicz Antoni s. Ignacego, 43
Szuniewicz Antoni s. Jana, muzyk, 43, 44
Szuniewicz Antoni s. Joachima, 38
Szuniewicz Antoni s. Juliana, 41, 42, 43
Szuniewicz Antoni s. Kazimierza, 21
Szuniewicz Antoni s. Michała, 45
Szuniewicz Antoni s. Pawła, 40
Szuniewicz Antoni s. Tomasza, 27
Szuniewicz Antoni, s. Augustyna, 16
Szuniewicz Antoni, s. Eugeniusza, 20
Szuniewicz Antoni, s. Mikołaja, 65
Szuniewicz Antoni, s. Tomasza, 65
Szuniewicz Anzelm s. Edwarda, 21
Szuniewicz Apolinary s. Piotra, 51
Szuniewicz Arkadiusz s. Edwarda, 21
Szuniewicz Arkadiusz s. Juliana, 41
Szuniewicz Arkadiusz, s. Józefa, 65
Szuniewicz Augustyn, s. Antoniego, 16
Szuniewicz Augustyn, s. Franciszka, 15, 16
Szuniewicz Bazyli s. Grzegorza, 63
Szuniewicz Bazyli, s. Stefana, 66
Szuniewicz Bernard ns. Stanisława, 64
Szuniewicz Bolesław s. Franciszka, 46
Szuniewicz Bolesław s. Ottona, 47
Szuniewicz Bronisław s. Adolfa, 46
Szuniewicz Bronisław s. Ottona Jr, 47
Szuniewicz Bronisław, s. Piotra, 64
Szuniewicz Czesław s. Edwarda, 21
Szuniewicz Czesław s. Jana, 19
Szuniewicz Czesław s. Józefa, 38
Szuniewicz Czesław s. Ottona Jr, 47
Szuniewicz Dionizy s. Stanisława, 7
Szuniewicz Dominik s. Józefa, 64
Szuniewicz Dominik s. Pawła, 40
Szuniewicz Dominik, s. Franciszka, 15
Szuniewicz Dominik, s. Piotra, 14
Szuniewicz Dymitr s. Jana, 10, 12, 51
Szuniewicz Dymitr, s. Jana, 14
Szuniewicz Edmund s. Alberta, 48
Szuniewicz Edmund s. Franciszka, 46, 47
Szuniewicz Edmund s. Juliana, 43
Szuniewicz Edward /jr/ s. Edwarda, 21
Szuniewicz Edward Antoni, s. Floriana, 21
Szuniewicz Eliasz Józef s. Piotra, 51
Szuniewicz Eugeniusz, s. Filipa, 18, 19, 20
Szuniewicz Fabian s. Joachima, 37
Szuniewicz Fabian s. Józefa, 46
Szuniewicz Fabian s. Stanisława, 7
Szuniewicz Feliks, 65
Szuniewicz Feliks jr, s. Feliksa, 65
Szuniewicz Feliks Kazimierz s. Franciszka, inż. leśnik,
60

Szuniewicz Feliks s. Piotra, 51, 59
Szuniewicz Filip, s. Antoniego, 17, 18
Szuniewicz Florentyn s. Piotra, 51, 54, 58
Szuniewicz Florian s. Augustyna, 45
Szuniewicz Florian s. Franciszka, 30, 33
Szuniewicz Florian, s. Augustyna, 16, 20
Szuniewicz Florian, s. Filipa, 18, 19, 20
Szuniewicz Florian, s. Piotra, 64
Szuniewicz Franciszek s. Dominika, 40
Szuniewicz Franciszek s. Ignacego, 43
Szuniewicz Franciszek s. Jakuba, 29
Szuniewicz Franciszek s. Juliana, 50
Szuniewicz Franciszek s. Michała, leśnik, 45, 46
Szuniewicz Franciszek s. Piotra, 51, 60
Szuniewicz Franciszek, s. Piotra, 14, 15
Szuniewicz Franciszek, s. Wincentego, 15
Szuniewicz Grzegorz s. Jana, 10, 51
Szuniewicz Grzegorz, s. Jana, 63
Szuniewicz Henryk s. Franciszka, 30, 31
Szuniewicz Henryk s. Ignacego, 24
Szuniewicz Hieronim s. Kazimierza, 21
Szuniewicz Hieronim s. Piotra, 51
Szuniewicz Hieronim s. Stanisława, 7
Szuniewicz Hieronim, s. Antoniego, 17, 20
Szuniewicz Hieronim, s. Piotra, 64
Szuniewicz Hieronim, s. Wincentego, 15
Szuniewicz Hipolit, s. Antoniego, 17
Szuniewicz Honorat s. Józefa, 64
Szuniewicz Honorat s. Piotra, 51, 61
Szuniewicz Ignacy /jr/ s. Ignacego, 43
Szuniewicz Ignacy s. Floriana, 24
Szuniewicz Ignacy s. Juliana, 41, 43
Szuniewicz Ignacy, s. Filipa, 19
Szuniewicz Ignacy, s. Floriana, 21
Szuniewicz Jakub s. Józefa, 28, 29
Szuniewicz Jan (XVI w.), 10
Szuniewicz Jan /I/ s. Juliana, 41
Szuniewicz Jan /II/ s. Juliana, 41, 43
Szuniewicz Jan Antoni s. Piotra, 51, 61
Szuniewicz Jan s. Antoniego, 43
Szuniewicz Jan s. Edmunda, 48
Szuniewicz Jan s. Franciszka, 46, 47
Szuniewicz Jan s. Joachima, 37
Szuniewicz Jan s. Józefa, 40
Szuniewicz Jan s. Waleriana, 27
Szuniewicz Jan, s. Eugeniusza, 20
Szuniewicz Jan, s. Filipa, 18, 19
Szuniewicz Jan, s. Floriana, 20
Szuniewicz Jan, s. Hieronima, 20
Szuniewicz Jan, s. Ludwika, 47
Szuniewicz Jan, s. Wincentego, 64
Szuniewicz Joachim s. Stefana, 37
Szuniewicz Józef /jr/ s. Józefa, 38
Szuniewicz Józef s. Adolfa, 46
Szuniewicz Józef s. Aleksandra, 28
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Szuniewicz Józef s. Antoniego, 11, 40, 63
Szuniewicz Józef s. Augustyna, 45
Szuniewicz Józef s. Dominika, 40
Szuniewicz Józef s. Edmunda, 48
Szuniewicz Józef s. Jana, 38
Szuniewicz Józef s. Joachima, 37
Szuniewicz Józef s. Juliana, 41
Szuniewicz Józef s. Michała, 28, 45
Szuniewicz Józef s. Pawła, 40
Szuniewicz Józef s. Stanisława, 17
Szuniewicz Józef, s. Augustyna, 16
Szuniewicz Julian s. Antoniego, 43
Szuniewicz Julian s. Michała, 45, 49
Szuniewicz Julian s. Pawła, 40, 41
Szuniewicz Justyn s. Konstantego, 45, 50
Szuniewicz Karol s. Józefa, 64
Szuniewicz Karol, s. Józefa, 64
Szuniewicz Kazimierz s. Józefa, 28
Szuniewicz Kazimierz, s. Floriana, 20
Szuniewicz Kazimierz, s. Józefa, 65
Szuniewicz Konstanty s. Kazimierza, 21
Szuniewicz Konstanty s. Piotra, 45
Szuniewicz Konstanty, s. Piotra, 14
Szuniewicz Leon s. Jana, 43
Szuniewicz Leonard, s. Floriana, 20
Szuniewicz Leopold s. Ignacego, 24, 26
Szuniewicz Lucjan, s. Eugeniusza, 20
Szuniewicz Ludwik s. Franciszka, 46
Szuniewicz Mamert s. Antoniego, 43
Szuniewicz Marcin s. Michała, 28, 36
Szuniewicz Marian, s. Jana, 19
Szuniewicz Mateusz s. Michała, 39
Szuniewicz Michał s. Ignacego, 43
Szuniewicz Michał s. Józefa, 38
Szuniewicz Michał s. Juliana, 50
Szuniewicz Michał s. Konstantego, 45
Szuniewicz Michał s. Piotra, 28
Szuniewicz Michał s. Stefana, 37, 39
Szuniewicz Michał, s. Konstantego, 16
Szuniewicz Michał, s. Piotra, 14
Szuniewicz Mieczysław s. Adolfa, 46
Szuniewicz Mieczysław s. Juliana, 50
Szuniewicz Mikołaj, Izbiszcze, 65
Szuniewicz Napoleon s. Dionizego, 9
Szuniewicz Onufry s. Stanisława, 7
Szuniewicz Otton /jr/ s. Ottona, 47
Szuniewicz Otton s. Franciszka, 46
Szuniewicz Otton, s. Franciszka, 47
Szuniewicz Paweł s. Józefa, 46
Szuniewicz Paweł s. Michała, 28, 40
Szuniewicz Piotr /I/ s. Kazimierza, 21
Szuniewicz Piotr /II/ s. Kazimierza, 21
Szuniewicz Piotr s. Dymitra, 10
Szuniewicz Piotr s. Franciszka, 47
Szuniewicz Piotr s. Józefa, 51, 63, 64

Szuniewicz Piotr s. Konstantego, 45
Szuniewicz Piotr, s. Dymitra, 14
Szuniewicz Piotr, s. Feliksa, 65
Szuniewicz Piotr, s. Franciszka, 15
Szuniewicz Piotr, s. Wincentego, 64
Szuniewicz Rafał s. Juliana, 50
Szuniewicz Romuald s. Floriana, 22
Szuniewicz Romuald, s. Floriana, 21
Szuniewicz Stanisław s. Antoniego, 44
Szuniewicz Stanisław s. Edwarda, 21
Szuniewicz Stanisław s. Jakuba, 7
Szuniewicz Stanisław s. Jana, 27
Szuniewicz Stanisław s. Józefa, 64
Szuniewicz Stanisław s. Justyna, 50
Szuniewicz Stanisław, s. Józefa, 66
Szuniewicz Stefan s. Jana, 27
Szuniewicz Stefan s. Kazimierza, 28
Szuniewicz Stefan s. Konstantego, 45
Szuniewicz Stefan s. Michała, 28, 37
Szuniewicz Stefan, s. Piotra, 14
Szuniewicz Szymon s. Piotra, 12
Szuniewicz Szymon, s. Piotra, 14
Szuniewicz Tadeusz s. Alberta, 48
Szuniewicz Telesfor, s. Hieronima, 20
Szuniewicz Tomasz, 65
Szuniewicz Tomasz s. Waleriana, 27
Szuniewicz Tomasz, s. Bolesława, 47
Szuniewicz Trojan s. Kazimierza, 28
Szuniewicz Wacław s. Ignacego, 24, 25, 43
Szuniewicz Wacław s. Romualda, ks. dr, 22, 69
Szuniewicz Wacław, s. Wiktora, 18
Szuniewicz Walerian s. Franciszka, 27
Szuniewicz Walerian, s. Franciszka, 15
Szuniewicz Wiktor s. Ignacego, 43
Szuniewicz Wiktor, s. Antoniego, 17, 18
Szuniewicz Wilhelm s. Edwarda, 21
Szuniewicz Wincenty s. Edmunda, 48
Szuniewicz Wincenty s. Michała, 39
Szuniewicz Wincenty s. Stanisława, 64
Szuniewicz Wincenty, s. Dominika, 15
Szuniewicz Wincenty, s. Józefa, 65
Szuniewicz Wincenty, s. Stanisława, 17, 64
Szuniewicz Witold, s. Józefa, 17, 66
Szuniewicz Władysław s. Franciszka, agronom, 60
Szuniewicz Władysław, s. Jana, 19
SzuniewiczAntoni, s. Bolesława, 47
Szuniewiczowa Agata z Ulasewiczów ż. Pawła, 40
Szuniewiczowa Alberta z Polubińskich c. Karola, ż.
Juliana, 50
Szuniewiczowa Alojza z Onoszków ż. Adolfa, 46
Szuniewiczowa Aniela z Boczarskich ż. Fabiana, 46
Szuniewiczowa Aniela z d. Samujłło ż. Dominika, 40
Szuniewiczowa Anna z Gogolińskich ż. Jana, 27
Szuniewiczowa Anna ż. Stanisława, 64
Szuniewiczowa Anną z Wojtkiewiczów ż. Józefa, 40
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Szuniewiczowa Antonina z Samujłłów ż. Bolesława, 47
Szuniewiczowa Apolonia z Janowskich, 20
Szuniewiczowa Augustyna ze Snarskich c. Jana, ż.
Franciszka, 29
Szuniewiczowa Aurelią z d. Jasiukiewicz ż. Juliana, 43
Szuniewiczowa Balbina ż. Waleriana, 27
Szuniewiczowa Bazylina ż. Tomasza, 27
Szuniewiczowa Benigną z Onoszków, c. Kazimierza, 20
Szuniewiczowa Bogumiła z Gregorowiczów ż. Joachima,
37
Szuniewiczowa Dominiką z Tomaszewskich c. Daniela,
ż. Juliana, 41
Szuniewiczowa Dorota z Karczewskich ż. Stefana, 37
Szuniewiczowa Eleonora z Jankowskich, 16, 45
Szuniewiczowa Eleonora, z Jankowskich, 16
Szuniewiczowa Elżbieta ż. Tomasza, 27
Szuniewiczowa Emilia Ryczkiewiczów ż. Antoniego, 43
Szuniewiczowa Emilia z Janowskich ż. Edmunda, 47
Szuniewiczowa Felicjana Franciszka z d. Samujłło c.
Wincentego, ż. Józefa, 45
Szuniewiczowa Floriana z Budrewiczów, c. Zygmunta,
18
Szuniewiczowa Franciszka Teresa z d. Samujłło ż.
Stefana, 37
Szuniewiczowa Franciszka z Górskich, 20
Szuniewiczowa Franciszka z Sosnowskich, ż. Wincentego,
15
Szuniewiczowa Franciszka z Ulasewiczów ż. Pawła, 40
Szuniewiczowa Helena z Jankowskich ż. Grzegorza, 10,
63
Szuniewiczowa Helena, ż. Dominika, 15
Szuniewiczowa Heleną z Korzeniowskich ż. Ignacego, 43
Szuniewiczowa Honorata ż. Józefa, 63
Szuniewiczowa Izabela z Mieleszkiewiczów ż. Justyna,
50
Szuniewiczowa Joanna z Szypiłłów ż. Piotra, 51
Szuniewiczowa Józefa Ewa, ż. Alfonsa, 21
Szuniewiczowa Józefa z Jacynów, ż. Kazimierza, 21
Szuniewiczowa Kamila z Porczyńskichm, c. Józefa, 18
Szuniewiczowa Kamila z Wojtkiewiczów, ż. Ludwika, 47
Szuniewiczowa Karolina z Wasilewskich c. Tomasza, ż.
Jakuba, 29
Szuniewiczowa Katarzyna z Ostrowskich ż. Franciszka,
46
Szuniewiczowa Kazimiera Ludwika z Bogdanowiczów ż.
Ignacego, 24
Szuniewiczowa Konstancja z Sielickich ż. Jana, 47
Szuniewiczowa Konstancja z Sokołowskich c. Ignacego,
ż. Filipa, 18
Szuniewiczowa Leonarda z Boratyńskich ż. Juliana, 43
Szuniewiczowa Łucja z d. Puszkin, 19
Szuniewiczowa Marcjanna z Ulasewiczów ż. Antoniego,
40
Szuniewiczowa Maria z Klimentowiczów
(Klementowiczów), ż. Edwarda, 21
Szuniewiczowa Maria z Ledachowskich ż. Antoniego, 43

Szuniewiczowa Maria z Lisowskich ż. Wacława, 26
Szuniewiczowa Maria z Paszkiewiczów c. Michała, ż.
Józefa, 38
Szuniewiczowa Maria z Zarębów, ż. Piotra, 64
Szuniewiczowa Marianna Magdalena z Szypiłłów, ż.
Dominika, 15
Szuniewiczowa Marianna z Łaniewskich ż. Józefa, 40, 43
Szuniewiczowa Marianna z Witkowskich ż. Marcina, 36
Szuniewiczowa Marianna ze Snarskich, 65
Szuniewiczowa Marianna ż. Antoniego, 64
Szuniewiczowa Marianna ż. Michała, 28
Szuniewiczowa Marianna, c. Kazimierza, ż. Szymona, 14
Szuniewiczowa Monika z Olechnowiczów, 18
Szuniewiczowa Olga z d. Kozioł, 20
Szuniewiczowa Pauliaa z Wojtkiewiczów, ż. Ottona, 47
Szuniewiczowa Paulina z Cybulskich, 22
Szuniewiczowa Rozalia, ż. Franciszka, 15
Szuniewiczowa Rozalią z Leszczyków ż. Ottona Jr, 47
Szuniewiczowa Stanisława (Anastazja) z d. Kwarcionek,
19
Szuniewiczowa Stanisława z Achramowiczów ż. Alberta,
48
Szuniewiczowa Stefania z Kozakiewiczów ż. Henryka,
31
Szuniewiczowa Stefania z Wojciechowiczów, ż. Feliksa,
65
Szuniewiczowa Tekla z Bielewiczów ż. Jana, 43
Szuniewiczowa Teofila z Ulasewiczów ż. Aleksandra, 28
Szuniewiczowa Teresa ż. Juliana, c. Andrzeja, 49
Szuniewiczowa Teresa ż. Konstantego, 45
Szuniewiczowa Walentyna z d. Dietz ż. Leopolda, 26
Szuniewiczowa Waleria z Bielewiczów c. Antoniego, ż.
Antoniego, 44
Szuniewiczowa Wilhelmina z Lenartowieczów, ż.
Stanisława, 17
Szuniewiczowa Zofia z Bujnickich ż. Florentyna, 55
Szuniewiczowa Zofia z Karczewskich ż. Michała, 39
Szuniewiczowa-Życka Marianna z Zabrodzkich, 10
Szuniewiczówna Adela c. Adolfa, 46
Szuniewiczówna Adela c. Franciszka, 47
Szuniewiczówna Adela c. Ignacego, 43
Szuniewiczówna Adela c. Juliana, 50
Szuniewiczówna Alberta c. Edmunda, 48
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