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Z rodzinnego sztambucha
 Prawdziwość powiedzenia - aby wiedzieć dokąd idziemy, musimy wiedzieć skąd przyszliśmy - werykuje 
samo życie. Stosujemy je częściej aniżeli wydaje się to nawet tym, którzy są zapatrzeni jedynie w przyszłość 
i świadomie nie chcą obciążać się przeszłością. Wielka i daleka przeszłość minionych pokoleń,  genetycznie 
zakodowana w każdym z nas,   w sposób świadomy lub podświadomy, ingeruje w nasze życie, nakazując 
podejmowanie wielu ważnych decyzji. W ten sposób przeszłość wpływa na przyszłość, stając się ważnym 
elementem motywacji naszych działań. 

Warto, zatem poznawać swoją przeszłość poprzez poznawanie historii naszych przodków. Nie jest to łatwe, 
gdyż opierając się na przekazach rodzinnych możemy zbudować wiedzę o naszych poprzednikach, sięgającą 
trzech, najdalej czterech pokoleń. Aby sięgnąć głębiej w przeszłość potrzebna jest pomoc wielu specjalistów          
i odrobina szczęścia, że traą oni na stosowne dokumenty i zapisy. Jeżeli nadal szczęście będzie nam dopisywać, 
wtedy otworzą się przed nami bramy przeszłości i w ogrodzie zapomnienia odnajdziemy cienie tych, dzięki którym 
jesteśmy dzisiaj obecni na świecie.

W swoim wystąpieniu chciałbym przedstawić trzy linie pokoleniowe, które prowadzą do wielu, obecnych 
na dzisiejszym spotkaniu, osób z rodziny Kossowskich-Maciejewskich, do której, poprzez moją matkę, również 
należę. Poznana, dzięki profesjonalnej pracy dr A. Wawryniuka, historia rodziny Kossowskich, rozpoczyna się od 
Józefa Stanisława Kossowskiego, porucznika 3 pułku piechoty wojsk I Rzeczypospolitej, szlachcica herbu Ciołek, 
zamieszkałego w Czernicy na Podolu i uczestnika wyprawy napoleońskiej na Moskwę. Jego syn Józef Kossowski 
urodzony w Czernicy w 1793 roku, pojawia się na Lubelszczyźnie w 1813 roku, gdzie obejmując funkcję 
burmistrza Rejowca, a potem Żółkiewki i pełni je do końca życia. 

Wśród jego siedmiorga dzieci jest Adam, który pozostaje na majątku rodziców w Żółkiewce. Jeden z jego 
synów Józef Kossowski przenosi się do Gór pod Kraśnikiem, gdzie, oprócz zakupionego niewielkiego majątku, 
dzierżawi od Zamojskich folwark Kwiatkowice. Jego najstarsza córka Franciszka wychodzi w roku 1900 za 
Wincentego Maciejewskiego i przenosi się do Polichny, gdzie znajduje się majątek męża, pozostały po matce 
Wincentego Jadwidze z Cygańskich. Dają oni początek, rozległej dzisiaj, rodziny Maciejewskich.

Znacznie mniej poznana jest druga linia rodzinna, która, o dziwo, wywodzi się  z Podkamienia na Podolu, 
usytuowanego w sąsiedztwie Czernicy, a mianowicie Kownaccy, herbu Ślepowron. Byli oni, jeszcze w latach 
1840-1850, właścicielami majątku o powierzchni ok. 18 tyś. hektarów i pięknego pałacu w Podkamieniu, którego 
resztki można jeszcze dzisiaj oglądać. Jeden o ostatnich Kownackich, urodzony w Podkarmieniu, Albin, żeni się   
w 1903 roku, na emigracji w Stanach Zjednoczonych, z Otylią Zając, siostrą mojej babci Marianny, których matka 
pochodzi z … Maciejewskich. Ogromna wygrana w amerykańskim toto-lotku pozwoliła obydwojgu na zakup 
pięknej posiadłości z prawdziwie pałacowym domem, a także na dostatnie życie. Miałem przyjemność mieszkać 
tam, jako rezydent-członek rodziny, przez okres jednego roku. Wiele z domowych obyczajów było, niewątpliwie, 
prosto z Podkamienia! Ich liczni potomkowie żyją dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, zajmując wiele 
eksponowanych stanowisk w wojsku i administracji.
Maciejewscy pojawili się na Lubelszczyźnie w 1864 roku, uciekając z Warszawy przed mającym nastąpić 
aresztowaniem i wywiezieniem na Syberię, za pomoc powstańcom. W ciągu jednej nocy dojechali, na kilka 
wozów, do Puław, a później do Huty-Józefów, miejscowości wchodzącej w skład majątku Cygańskich, którzy 
zostali wywiezieni na Syberię, za wyjątkiem jednej z dwóch córek, pozostałej z powodu ciężkiej choroby. 
Choć do granicy galicyjskiej było już blisko, to jednak Maciejewscy pozostali tutaj na dłużej, a za miesiąc… 

odbył się ślub jednego z synów uciekinierów Macieje -
wskich, Jana z Jadwigą Cygańską. Wydarzenie to jest 
kanwą wielu rodzinnych dociekań i opowiadań. Jednym 
z ośmiorga dzieci Jana i Jadwigi był Wincenty, który po 
odbyciu służby wojskowej w carskiej armii i udowod -
nieniu swojego statusu społecznego przed sądem           
w Kraśniku, pojął w 1900 roku, za żonę, najstarszą, 
choć nie mającą jeszcze 18 lat, córkę Józefa Kossow -
skiego, Franciszkę. Żyli razem ponad 50 lat. Z powodu 
częstych wizyt, jakie, w niedzielne popołudnia, składali            
u dziadków Maciejewskich moi rodzice wraz ze mną       
i moją siostrą, zapamiętałem ich doskonale pamięcią 
pięcioletniego dziecka, jako ludzi niezwykłych i mówią -



cych dawną, piękną polszczyzną. 

W czasie wojny udzielili schronienia dwóm rodzinom żydowskim, dzięki czemu ocalili życie 12 osobom, 
członkom tych rodzin. Otrzymali za to medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, przyznany również 
jednemu z ich synów Adolfowi. Funkcję zaopatrzeniowca dla tego przedsięwzięcia pełniła moja mama, która 
przebywała wtedy u ciotki mającej obywatelstwa amerykańskie, a więc mniej narażonej na represje hitlerowców. 
Jedną z niezwykłych pamiątek, jakie pozostawili po sobie Franciszka i Wincenty są … drzewa, przyniesione od 
stryja Franciszki, Teola Kossowskiego z Rzeczycy, w prezencie dla bogatej siostry Wincentego, Marianny, 
która po powrocie z wieloletniego pobytu w Stanach Zjednoczonych, urządzała, w latach trzydziestych, 
otoczenie swojego, pięknie położonego na wysokim wzniesieniu, domu. Kilka z tych drzew, pomimo bardzo 
sędziwego wieku, rośnie nadal i znakomicie owocuje w sadzie, który odziedziczyłem wraz z owym 
niezwykłym domem, zabudowaniami i niewielką cząstką ziemi po babci Mariannie. Dwa lata temu pojawili się 
specjaliści od sadownictwa i byli bardzo zdziwieni, że istnieją jeszcze i owocują drzewa uznane za gatunki już 
nie istniejące. Pobrano setki gałązek na szczepienie, które  znakomicie się przyjęły. Jeżeli potwierdzi się ich 
oryginalność, to jabłka z nich będą nosić nazwę … kossówki.               
                                                                                                                                  Prof. dr hab. Józef Zając
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