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Jak powstawał Wywód przodków Ignacego Radoszewskiego 

 

Rodem Zajączków zainteresowałem się kilka miesięcy 
temu. Jak głosiła bowiem rodzinna legenda, rodzina mojej, 
nieżyjącej już babci miała być blisko spokrewniona z ks. gen. 
Józefem Zajączkiem. Miał on być bratem bezpośredniego 
przodka mojej babci i jako taki został nawet uwieczniony w 
drzewie rodzinnym utworzonym przez jej brata, który przed 
wielu laty zajmował się badaniami genealogicznymi naszej 
rodziny.  

Jakiś czas temu odkurzyłem rodzinny album, w którym 
pośród starych fotografii z końca XIX i początku XX wieku 
znajdowało się wspomniane drzewo. Niestety, nie zgadzało 
się w nim kilka drobiazgów, a im dalej wstecz sięgałem, 
informacje były coraz mniej precyzyjne. I właśnie wtedy postanowiłem 
sprawdzić, czy uda mi się znaleźć w Internecie cokolwiek na temat życia i 
rodzinnych korzeni Generała. W końcu, abstrahując od jego politycznych 
zapatrywań i oceny historyków, gen. Zajączek był postacią znaną i z całą 
pewnością jego pochodzenie musiało zostać gdzieś opisane. Pomyślałem, że być 
może uda mi się uzupełnić "wujowe" drzewo rodzinne o nowe informacje, a przy 
okazji skorygować istniejące nieścisłości.  

Poszukiwania zacząłem od wyszukiwarki google.pl, gdzie nalazłem wiele 
odnośników dotyczących życiorysu Generała; wtedy też dowiedziałem się, że był 
właścicielem Opatówka. Niestety, nigdzie nie mogłem znaleźć informacji o 
pochodzeniu Józefa Zajączka, o jego rodzicach ani dalszych krewnych. Dopiero 
na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 
(www.biblioteka.opatowek.pl) znalazłem nieco więcej informacji. Natrafiłem tam 
na pierwszych krewnych Generała - potomków jego brata Ignacego, który 
według "wujowego" drzewa rodzinnego miał być również moim przodkiem. Tak 
dotarłem do rodziny Radoszewskich: Józefa, który przez małżeństwo z Gabrielą 
Zajączkówną został właścicielem dóbr opatowskich oraz jego synów Ignacego i 
Aleksandra, dziedziców majątku. Dalej ślad się urywał, a ja nie mogłem znaleźć 
w Internecie żadnych dodatkowych informacji na temat potomków Ignacego 
Radoszewskiego.  

Postanowiłem zatem kontynuować poszukiwania przodków gen. Józefa 
Zajączka. Ze stron Biblioteki w Opatówku dowiedziałem się, że byli nimi Antoni i 
Marianna. Postanowiłem skontaktować się z panią Jadwigą Miluśką z Biblioteki w 



Opatówku. Od niej dowiedziałem się o książce biograficznej autorstwa Jadwigi 
Nadziei ("Generał Józef Zajączek 1752-1826", Wydawnictwo MON, Warszawa 
1975), w której to udało mi się znaleźć kompletny, poparty wieloletnimi 
badaniami autorki, wywód przodków Generała sięgający kasztelana sieradzkiego 
Adama Świnki z XIV wieku. Gałąź Zajączków z "Wywodu przodków Ignacego 
Radoszewskiego" jest w większości oparta na badaniach pani Nadziei.  

Pewne dodatkowe informacje uzyskałem także na stronie internetowej 
Biblioteki Historii Rodziny Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich 
(www.familysearch.org). Mormoni, bo to o nich mowa, prowadzą już od wielu lat 
zakrojoną na szeroką skalę akcję mikrofilmowania ksiąg parafialnych z krajów 
Europy, dzięki czemu wielu Amerykanów może odnaleźć swoich europejskich 
przodków. Część danych została opisana i zindeksowana, przez co można czasem 
uzyskać ciekawe informacje na temat przodków. Mnie na wspomnianej stronie 
Mormonów udało się odnaleźć informacje o generale Zajączku, jego bracie 
Ignacym a także kilku dalszych krewnych. W Bibliotece Historii Rodziny można 
także za niewielką opłatą zamówić mikrofilmy. Niestety - tylko do obejrzenia na 
miejscu (w Polsce tylko w siedzibie Mormonów w Warszawie).  

Kolejnym ciekawym źródłem informacji, na które natrafiłem w swoich 
poszukiwaniach, były tzw. Teki Dworzaczka. Prof. Włodzimierz Dworzaczek, 
wybitny badacz społeczeństwa szlacheckiego dawnej Rzeczypospolitej, genealog i 
historyk kultury, zebrał i opracował wiele inskrypcji oraz metrykaliów 
dotyczących wielkopolskiej szlachty. Obecnie jego dzieło dostępne jest w 
Internecie pod adresem teki.bkpan.poznan.pl.  

W Tekach Dworzaczka odnalazłem wiele informacji zarówno o 
wielkopolskich Zajączkach, jak i o rodzie Radoszewskich. Posuwając się małymi 
kroczkami udało mi się na podstawie Tek stworzyć kompletny (w prostej linii "po 
mieczu") wywód przodków Józefa Boxy Radoszewskiego, którego pierwszym 
wzmiankowanym antenatem jest Janusz Radoszewski, żyjący w I połowie XV 
wieku.  

W Tekach Dworzaczka znalazłem również rodzinę matki Józefa Boxy 
Radoszewskiego, Marianny z domu Umińskiej. Linia rodziny Umińskich łączy się z 
linią Modlibowskich, na których ślad, choć należałoby raczej powiedzieć - na 
kompletną genealogię, natrafiłem na stronie Biblioteki Kórnickiej 
(www.bkpan.poznan.pl/test.html). Znajdują się tam w pełni opracowane dane 
genealogiczne wielkich rodów Wielkopolski  

W trakcie moich, głównie internetowych, poszukiwań zgromadziłem dużą 
ilość ciekawych informacji na temat rodzin Zajączków i Radoszewskich, które 
postanowiłem opracować i przedstawić Państwu w formie "Wywodu przodków 
Ignacego Radoszewskiego". Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że 
przedstawione dane są jedynie pewnym przybliżeniem i, szczególnie daty, mogą 
się nieco różnić. Aby je zweryfikować, należałoby jednak poświęcić wiele miesięcy 
wytężonej pracy w archiwach i bibliotekach, a z pewnością i tak pewne rzeczy 
pozostałyby niesprawdzone.  



 

Chciałem jednak pokazać Państwu, jak wiele ciekawych, historycznych i 
genealogicznych informacji można uzyskać za pośrednictwem Internetu, 
praktycznie nie ruszając się z domu. Poza wspomnianymi wcześniej stronami, 
istnieje cała masa niezmiernie ciekawych stron o tematyce genealogicznej, jak 



chociażby www.genpol.com, który może być swoistą "kopalnią wiedzy" zarówno 
dla początkującego genealoga-amatora, takiego jak ja, jak i bardziej 
zaawansowanego poszukiwacza.  

Na koniec, tytułem wyjaśnienia, muszę jeszcze wspomnieć o tym, od czego 
zacząłem moją opowieść, a mianowicie o pokrewieństwie mojej rodziny z 
generałem Zajączkiem, a raczej braku tego pokrewieństwa. Cóż, po wielu dniach 
poszukiwań spędzonych w Archiwum Państwowym, jedyne co udało mi się ustalić 
to, iż generał Zajączek nie był raczej bliskim krewnym Zajączków, od których 
wywodzi się moja rodzina. Ale podobno w każdej legendzie jest ziarnko prawdy...  
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