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Alicja Filochowska-Pietrzyk1 

 

Co mamy po naszych przodkach? 

Tajemnica pewnej skrzyneczki 

 

 

 

To, że powyżej prezentowany dokument wiele przeszedł, widać już na pierwszy rzut 

oka: nadkruszone rogi, pożółkła powierzchnia, wyblakłe litery. Nic dziwnego pochodzi z 

1849 roku. Jest w naszej rodzinie już 171 rok. I jest to jedyna rzecz, która przetrwała II wojnę 

światową.  

 
1 Ur. w Milewie Wielkim, pow. ostrołęcki, gm. Troszyn; dziennikarka; autorka książek: Wspomnień słodko-

cierpki smak i Odyseja Józef, które są oparte na dziejach rodziny i jej znamienitych członków.  
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Ten pożółkły dokument nakłada się na pewien obraz z mojego dzieciństwa. Są lata 

sześćdziesiąte. My dzieciaki siedzimy wokół stołu w kuchni, skupieni, bo oto tata wyłożył na 

nim metalową skrzyneczkę, która umieszczona zwykle wysoko na szafie od zawsze budziła 

naszą, dzieci, ciekawość.  

 

 

Teraz widzimy ją z bliska, przez nie do końca zamkniętą przykrywę wyzierają zwoje 

papierów, wśród których tata szuka nerwowo jakiegoś kwitu. Starannie odkłada na bok jeden 

z dokumentów, a kiedy ten zainteresuje małego Bogusia, ofuknie braciszka gwałtownie:  

– To stare, synku, nie ruszaj! Ten obrazek mam przed oczami do dzisiaj. 

Skąd ta metalowa skrzynka w naszym domu? Skąd ów dokument, skoro po 

zbombardowanym w czasie wojny modrzewiowym domu dziadków nie pozostał nawet ślad? 

W wywołanym przez wybuch bomby pożarze spłonęło wszystko: meble, odzież, pamiątki, 

zdjęcia. Rodziny na miejscu nie było, bo 21 czerwca 1941 roku zesłana została na Sybir. 

Dziadek i mój tato, wtedy młody chłopiec, uniknęli wywózki tylko dlatego, że wcześniej 

zostali aresztowani i osadzeni przez sowietów w łomżyńskim więzieniu. Jako kułacy i 
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sabotażyści. Kiedy zmieni się front i sowietów zastąpią Niemcy, dziadek i tato, którym udało 

się w zamieszaniu uciec z więzienia, wrócą na wyszabrowane, ogołocone ze sprzętu 

gospodarstwo. Ulokują się w ocalałym spichlerzu. Jednak wkrótce spadnie kolejne 

nieszczęście. Dziadek zesłany zostanie do Obozu Koncentracyjnego w Majdanku pod 

Lublinem, gdzie wkrótce zginie. Jego przewiną było to, że zatrudnił i przechowywał 

zbiegłego z wschodniego frontu jeńca, na dodatek Żyda. Wydał dziadka – osaczony 

przypadkowo przez patrol niemiecki – uciekinier z Warszawy, który zatrzymał się u 

sąsiadów. Dociskany dlaczego nie zatrzymał się na okrzyk ”halt”, tłumaczył, że to nie on 

uciekał a tylko ten Rusek od tamtych tam... I wskazał zabudowania dziadka. Wystarczyło! 

Tragedia się dopełniła. 

A co z metalową skrzyneczką? I co z jej zawartością? Gdy burze i nieszczęścia przetaczały 

się nad zgliszczami domu Filochowskich, ta leżała sobie spokojnie metr pod ziemią w 

drewutni. To był pomysł dziadka. Gdy 17 września 1939 roku zagrabili tę część Polski 

sowieci, nie miał złudzeń, co się będzie działo. Najważniejsze dla rodziny dokumenty i 

papiery ukrył w metalowej skrzynce po nabojach i zakopał ją w drewutni. I trzeba 

powiedzieć, nie mylił się! Skrzyneczka przetrwała. Nie tylko wojnę. Istnieje do dzisiaj! 

Robert, syn tamtego Bogusia, przechowuje w niej różne metalowe drobiazgi, przydatne w 

garażu.  

A jej zawartość? Ów stary dokument? Oto odczytana, nie bez problemów, jego treść: 

Heroldya Królestwa Polskiego 

W mocy Artykułów 51 i 60 Prawa o Szlachectwie w Królestwie Polskim zapadłego w roku 

1836, rozpoznawszy dowody Pana Symforiana Milewskiego, syna Jana i uznawszy takowe za 

dostateczne, na zasadzie decyzji Ogólnego Zebrania Departamentów Warszawskich 

Rządzącego Senatu z dnia 12 listopada roku 1849 opinię Heroldyi Zatwierdzającej udziela 

niniejsze świadectwo jako pan Symforian Milewski jest szlachcicem Królestwa Polskiego oraz 

z potomstwem prawem płci obojga w kraju zamieszkałem lub z dozwolenia Rządu w Rosji albo 

za granicą przebywającym oraz że posiadanie tego stanu przez przodków od roku 1714 

udowodnił wskutek czego Pan Symforian Milewski wpisanym być może do Ksiąg Szlachty 

dziedzicznej, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem niżej wymienionego Prawa. Otem 

Deputacya Szlachecka Guberni Płockiej stosowne uwiadomienie otrzymała. Świadectwo 

niniejsze z podpisem Prezesa i Naczelnego Sekretarza Heraldyi opatrzone jej pieczęcią 

wydane zostaje Panu Symforianowi Milewskiemu. Działo się to w Warszawie na posiedzeniu 

2/14 maja 1849 roku.                   

 I jeszcze jedno uzupełnienie. Na górze dokumentu mamy numerację, po lewej: N 8581, 

Dziennik GN5792, po prawej: Księgi M, Numer kolejny 703  
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Czy ten dokument miał kiedykolwiek jakieś znaczenie, poza oczywistym – sentymentalnym? 

Tu warto sięgnąć, choćby tylko skrótowo, do czasów Kongresówki, państwa utworzonego w 

1815 roku decyzją kongresu wiedeńskiego. Królestwo Polskie Kongresowe, bo taka była 

oficjalna nazwa, połączone było unią personalną z Rosją – w istocie było od niej całkowicie 

uzależnione. Ogłoszone w 1836 roku prawo o szlachectwie miało owe prawo uporządkować 

na podobieństwo do tego rosyjskiego (w istocie skutki tej operacji były co najmniej 

kontrowersyjne, osłabiły i skonfliktowały brać szlachecką). 7 lipca 1836 roku powołano 

specjalny urząd: Heroldyę Królestwa Polskiego, do którego można było aplikować o wpisanie 

na listę szlachty polskiej. Oczywiście, nie było to proste, należało wykazać się konkretnymi 

dowodami w postaci dokumentów, odpisów nadań, zasług wojskowych. Dla dużej części 

braci szlacheckiej, zwłaszcza tej drobnej, było to zadanie niewykonalne. W sumie na liście 

znalazło się niespełna 18 tys. nazwisk.       

Co nowe prawo oferowało? Niektóre z przywilejów wydają się dziś mocno 

egzotyczne, ale wtedy miały swoje znaczenie. Zapewniały np. szlachcie wolność od kar 

cielesnych i… zakuwania w kajdany. Skracały służbę wojskową z 15 do 10 lat. Dom 

szlachcica zwolniony był od kwaterunku wojskowego. Młodzież zyskała dostęp do szkół 

szczebla średniego w Królestwie i wyższego na terenie Rosji oraz prawo uzyskiwania stopni 

oficerskich w awansach. Było o co zabiegać… 

Tak więc wśród szczęśliwców znalazł się i mój przodek. Na miejscu, we wsi Milewo 

Wielkie, gdzie przed 200 laty żył ów Symforian Milewski i gdzie spędziłam dzieciństwo, żyją 

do dziś i gospodarują jego potomkowie. Zmieniło się tylko – na początku XX wieku – 

nazwisko właścicieli majątku. Po prostu praprawnuczka Symforiana – Franciszka Milewska, 

jedyne dziecko Karola Milewskiego, wyszła w 1910 roku za mąż za Władysława 

Filochowskiego, również szlachcica, pochodzącego z sąsiednich Łosiów.  

Ale wracam do Symforiana, bo to on jest bohaterem tego eseiku. Co o nim wiemy? Z 

zachowanych metryk dowiadujemy się, że jego dziadkami byli Ludwik i Kunegunda 

Milewscy, zwani Buczkami(?), a rodzicami Jan i Agata. Sam Symforian urodził się w 1804 

roku. Nosił bardzo rzadkie, nawet jak na tamte czasy, imię. Skąd przyszło do głowy Janowi 

ochrzcić syna imieniem francuskiego świętego z Auten? Bóg raczy wiedzieć. Co prawda 

szlachta lubiła snobować się na spadkobierców kultury łacińskiej, ale to akurat imię jest 

pochodzenia greckiego. Jak go zwał, tak go zwał – istotne, że Symforian swoim życiem 

sprostał ambicjom rodziców. W zachowanych metrykach parafii Piski występuje często w 
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różnych rolach, przeważnie świadka przy chrztach, ale także ślubach. Zaświadczy też wraz ze 

swoim bratem Józefem o śmierci ojca, Jana, w 1837 roku. Żonę – Jadwigę z Milewskich – 

wybrał po kuzynostwie, sądząc po tym samym nazwisku. To, że stosunkowo szybko udało 

mu się przejść całą skomplikowaną procedurę dowodzenia szlachectwa, też świadczy 

korzystnie o temperamencie i obrotności Symforiana. Na pewno nie był kimś przeciętnym…  

Ile dzieci pozostawił po sobie? Tego, niestety, nie wiemy. Wiemy, że Milewski majątek 

przekazał synowi Adamowi, który poślubił Zofię z… Filochowskich. Ten z kolei swoim 

spadkobiercą uczynił syna Ignacego, ożenionego dwukrotnie, raz z Marianną Choromańską, a 

po jej śmierci z Marianną Mieczkowską. Ignacy swoim następcą uczynił syna – Karola 

Milewskiego, ojca mojej babci jedynaczki – Franciszki, która wyjdzie za mąż za Władysława. 

Właśnie w tym miejscu w gnieździe Milewskich z Milewa Wielkiego (kiedyś pisanego 

Milewo Magna) pojawia się nazwisko Filochowskich. Po tragicznie zabitym w czasie wojny 

Władysławie, nastąpi czas jego syna a mojego taty – Czesława Filochowskiego, który 

przekaże odbudowany ze zniszczeń wojennych majątek Bogusiowi Stanisławowi, mojemu 

bratu. Ten przeistoczy gospodarstwo w prawdziwą farmę.  

Reasumując, dzięki zapisom metrykalnym wiemy o 11 pokoleniach gospodarzy 

milewskiego majątku, wliczając w to małego Tomka, syna obecnych właścicieli – Roberta i 

Agnieszki Filochowskich. Sądząc po obecnym kwitnącym stanie Milewa, Symforian 

powinien być zadowolony ze swoich potomków… 

Tu warto wspomnieć, że po raz pierwszy nazwisko Milewskich pojawia się w akcie 

nadania -przez Janusza I, księcia Mazowieckiego – 30 włók ziemi (jedna włóka to 16.8 

hektara) Michałowi. To był nasz praprzodek. Tak przynajmniej twierdził Kapica – Milewski, 

XVIII-wieczny archiwista z Pułtuska, który badał losy szlachty Północnego Mazowsza.  

Niezależnie od wszystkiego, za nami 11 udokumentowanych pokoleń, III wieki. 

Pomimo dwóch powstań, dwóch wojen światowych, komuny, prześladowań za kułacki status 

przetrwali jako RODZINA. Są. Na swoim miejscu. Jak ta metalowa skrzynka.  

 

 

 

 


