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Jerzy Użyczak  

Kto ty jesteś? 

 Niedawno urodził się mój prawnuk. Jest moim pierwszym zstępnym z przedrostkiem pra. 

Chłopak rośnie jak na drożdżach i dlatego przezornie już dzisiaj przygotowuję się do obowiązku 

nauczenia go kilku podstawowych zasad, które moim zdaniem, każde dziecko powinno znać. Taki 

katechizm małego dziecka. Mam tu na myśli podstawową wiedzę, taką jak znajomość imion – swo-

jego i rodziców, znajomość nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Taka mała genealogia. Rodowód 

w pigułce. 

W edukacji mojego prawnuka chcę pójść jeszcze dalej. Rozszerzyć jego wiedzę o przod-

ków. Już dziś siadłem do pracy by udowodnić, że może być dumny z nazwiska przekazanego mu 

z dziada pradziada. Ups! Chciałem i mam. Natknąłem się na zagwozdkę. 
 Etymologia jest działem językoznawstwa badającym pochodzenie wyrazów, oraz zmianę 
ich znaczenia i formy z chwilą upływu czasu. Wąski zakres tej nauki poświecony jest pochodzeniu 

nazwisk. W tym przypadku funkcjonuje jej drugie określenie – źródłosłów nazwiska. 

Co przed rozpoczęciem genealogicznych poszukiwań wiedziałem o etymologii mojego na-

zwiska. Tyle samo, co o moich korzeniach po mieczu, tzn. – nic. Jak każdy początkujący genealog, 

w etymologii upatrywałem odpowiedzi na dręczące mnie – nowicjusza pytania. 

Bezskutecznie chwytałem się różnych sposobów. Źródłosłowu mojego nazwiska nie był mi 

w stanie wyjaśnić nikt. Nie znalazłem choćby najmniejszej wzmianki o moim nazwisku w dostęp-

nych mi publikacjach. Przemilczał o nim Kazimierz Rymut w swoich „Nazwiskach Polaków”. Za-

brakło wyjaśnienia jego źródłosłowu w „Słowniku etymologicznym języka polskiego” Aleksandra 

Brucnera. Nawet mój ojciec też nie wiedział skąd wzięło się tak rzadkie, niepospolite nazwisko. 

Podczas jednej z nielicznych rozmów o naszych warszawskich korzeniach, dowiedziałem 

się od niego jedynie tyle, że „Dawniej chyba nazywaliśmy się inaczej”. O naszej rozmowie przypo-

mniałem sobie kilka lat po jego śmierci, gdy postanowiłem dowiedzieć się czegoś więcej o swoich 

przodkach po mieczu. To krótkie stwierdzenie ojca, powiększyło tylko listę pytań. Skąd to wie-

dział? Jak dawno temu zaszła ta zmiana, oraz jak wcześniej brzmiało nasze nazwisko? Niestety tej 

wiedzy ojciec mi już nie przekaże. Pozostało mi tylko cierpliwie czekać. A nóż ktoś, gdzieś, kie-

dyś? 

Taka okazja nadarzyła się, gdy odnalazłem osobę noszącą takie samo, co ja nazwisko. Skon-

taktowałem się z nią w nadziei, że być może od niej dowiem się czegoś więcej. Problemem mógł 

być tylko jeden mały szczegół. W zasadzie drobiazg, a mianowicie inna pisownia nazwiska. Pisow-

nia jego nazwiska była przez „rz”, moja przez „ż”. 

 Przypominam sobie naszą pierwszą rozmowę telefoniczną. Przedstawiłem się, powiedzia-

łem skąd i w jakim celu dzwonię. Okazało się, że dodzwoniłem się do Gdańska. Wyobrażam sobie 

zdziwienie mojego rozmówcy. Wyczułem to w jego głosie. Prawdopodobnie był wtedy nieźle za-

skoczony. Nie widząc żadnego związku z Kielcami rzucił krótko w słuchawkę – Ja jestem z War-

szawy! Przed wojną mieszkałem na Targówku. Wcześniej na Woli. Wtedy nie wytrzymałem i krzyk-

nąłem głośno – Bingo! Mój ojciec urodził się w Warszawie. Do Powstania Warszawskiego mieszkał 

na Woli! Od tej chwili w jego głosie wyczułem zaciekawienie. Z dalszej rozmowy dowiedziałem 

się, że mój rozmówca ma na imię Zbigniew i jest z pokolenia mojego ojca. Po wojnie osiadł w 

Gdańsku, gdzie założył rodzinę, pracuje i mieszka. 

 Upłynęło sporo czasu i mnóstwo genealogicznych dociekań by stwierdzić, że był moim 

dalekim kuzynem. Dzielił nas odległy 8 stopień pokrewieństwa. Połączyły częste rozmowy telefo-

niczne i korespondencja. 
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 O fakcie ewentualnej zmiany nazwiska wspomniałem Zbyszkowi podczas jednej z pierw-

szych naszych rozmów telefonicznych. Zastanawiające jest, że on też wspomniał o zmianie nazwi-

ska w swojej rodzinie. Według niego wcześniej nazywaliśmy się Urzyca. Twierdził tak na podsta-

wie zmiany nazwiska jego stryjka Jerzego Urzyczaka syna Ludwika i Bronisławy, zamieszkałego 

po wojnie w Łodzi. Używał on dwuczłonowego nazwiska Urzyczak vel Urzyca. 

 Skąd się wzięło to vel? Nie wiem do dziś. Mogę tylko przypuszczać dlaczego przyjął taką 
formę pisowni nazwiska. 

 vel – to krótkie słowo łączące dwa nazwiska. Pochodzi z języka łacińskiego, oznacza „al-

bo”, „czyli”. Jeśli ten spójnik występuje z dwoma nazwiskami, oznacza zwykle to, że ktoś używał 

(lub używa) tych dwóch nazwisk. Jedno z nich zwykle jest fałszywe, albo celowo zmienione, by 

właściciel mógł ukryć swoją tożsamość. Tak więc vel nie kojarzy się zbyt dobrze. Nader często 

spotkać go można w komunikatach policyjnych i kronikach kryminalnych.  

 Czy o to chodziło stryjkowi Zbigniewa? Raczej nie. Ten spójnik może sugerować, że no-

szący dwuczłonowe nazwisko Jerzy Urzyczak vel Urzyca, mógł interesować się genealogią swojej 

rodziny i wiedział coś więcej niż my na temat etymologii naszego nazwiska. 

 Idąc tym śladem przyjrzałem się bliżej dotychczas znalezionym aktom. Sięgnąłem po akt 

małżeństwa mojego prapradziadka Jana Antoniego Urzyczaka syna Wojciecha i Agnieszki z domu 

Kurek. Zawarł on związek małżeński 29 stycznia 1860 roku w parafii Św. Krzyża w Warszawie 

z Elżbietą Rubaczyńską. W akcie nr 49 z 1860 r., udzielający sakramentu małżeństwa ksiądz zapi-

sał nazwisko Pana Młodego – Urzyca. 
 

Akt małżeństwa Jana Antoniego nr 49 z parafii Św. Krzyża w Warszawie 

 

Działo się w Warszawie w parafii Świętego Krzyża dnia dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc 

ośmset sześćdziesiątego roku o godzinie wpół do czwartej po południu. Wiadomo czynimy, że w 

przytomności świadków Szczepana Przygodzkiego lat trzydzieści trzy i Aleksandra Bieleckiego lat 

czterdzieści dziewięć mających w Warszawie zamieszkałych – Na dniu dzisiejszym zawarte zostało 

religijne małżeństwo między Janem Urzyca służącym w Warszawie pod numerem tysiąc trzysta 

pięćdziesiąt trzy przy ulicy Szpitalnej zamieszkałym, po Mariannie na dniu trzecim marca tysiąc 

osiemset pięćdziesiątego roku we wsi Raszynie zmarłej, pozostałym wdowcem, urodzonym we wsi 

Falentach Guberni Warszawskiej z Wojciecha i Agnieszki z Skórków małżonków Urzyca lat trzy-

dzieści ośm mającym – a Elżbietą Rubaczyńską panną służącą w Warszawie pod numerem tysiąc 

pięćset trzydzieści siedem przy ulicy Chmielnej zamieszkałą, urodzoną we wsi Skrobaczewie Gu-

berni Radomskiej z Jakuba i Marianny z Kowalów małżonków Rubaczyńskich lat trzydzieści trzy 

mającą – Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie tu w Warszawie w parafii Świętego Krzyża 

i parafii Świętego Andrzeja w dniu piętnastym, dwudziestym drugim i dwudziestym dziewiątym 

bieżącego roku. Nowi małżonkowie oświadczyli, iż umowy przedślubnej ze sobą nie zawarli. Akt 

ten przeczytany i przez Nas podpisany został. 
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 Nie był to jeden, odosobniony przypadek w mojej rodzinie. Kilka miesięcy później przy-

chodzące na świat dziecko Jana i Elżbiety – Magdalena Anna w akcie urodzenia nr 1593 z dnia 22 

lipca 1860 roku w parafii Św. Krzyża w Warszawie ma wpisane nazwisko ojca Urzyca. Oto ten akt. 

 

Akt urodzenia nr 1593 z parafii Św. Krzyża w Warszawie Magdaleny Anny Urzyca 

córki Jana Antoniego i jego żony Elżbiety z domu Rubaczyńska 

 

Działo się w Warszawie w parafii Św. Krzyża dnia dwudziestego drugiego lipca tysiąc osiemset 

sześćdziesiątego roku o godzinie wpół do czwartej po południu. Stawił się Jan Urzyca wyrobnik lat 

trzydzieści osiem mający w Warszawie pod numerem tysiąc pięćset trzydzieści siedem przy ulicy 

Chmielnej zamieszkały, w obecności Stanisława Rzyskowskiego lakiernika lat trzydzieści i Seba-

stiana Kamińskiego służącego lat trzydzieści osiem mających w Warszawie zamieszkałych i okazał 

Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia dziesiątego bieżącego 

miesiąca i roku o godzinie trzeciej po południu z jego małżonki Elżbiety z Rubaczyńskich, lat trzy-

dzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Św. dziś odbytym nadano imiona Magdalena 

Anna  rodzicami jej chrzestnymi byli Stanisław Rzyskowski i Marianna Krzykawska. Akt ten prze-

czytany ojcu i świadkom, przez świadka i Nas podpisany został. 

  

 Dziewięć lat później 28 września 1869 roku w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych 

na świat przychodzi syn innych małżonków – Grzegorza Urzycy i Józefy Kowalskiej – Ludwik. 

Dziecko zapisane jest w księdze urodzonych z 1869 r. w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie 
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nr aktu 618. Ludwik był ojcem wcześniej wspomnianego Jerzego Urzyczaka vel Urzyca. Być może 

Ludwik, ojciec Jerzego przekazał mu wiedzę o pochodzeniu nazwiska? Myślę jednak, że zasygna-

lizował tylko synowi, że tak został zapisany w akcie urodzenia, a ten dopełnił urzędowej poprawki 

swojego nazwiska.  

 

Akt urodzenia Ludwika Urzyca nr 618 z 1869 roku 

z parafii Wszystkich Świętych w Warszawie 

 

Działo się w mieście Warszawie w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dwudziestego pierw-

szego września / trzeciego października / tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o go-

dzinie trzeciej po południu. Stawił się Grzegorz Urzyca stróż zamieszkały w Warszawie na ulicy 

Bagno pod numerem tysiąc sto osiemdziesiąt trzy lat trzydzieści trzy w obecności Jana Laus i Jó-

zefa Smagała obydwóch stróży zamieszkałych w Warszawie pełnoletnich i okazał Nam dziecko płci 

męskiej i oświadczył że jest urodzone w Warszawie w jego mieszkaniu piętnastego / dwudziestego 

siódmego / września tego roku o godzinie szóstej wieczorem z jego żony Józefy z domu Kowalska 

lat trzydzieści pięć. Dziecku na Chrzcie Świętym udzielonym dzisiaj dano imię Ludwik a jego ro-

dzicami chrzestnymi byli Jan Laus i Antonina Bartoszek. Akt ten stawającemu i świadkom niepi-

śmiennym przeczytany i przez Nas podpisany. ks. Bł. Jakubowicz 

  

 Wracając do aktu małżeństwa mojego prapradziadka Antoniego. Z powyższego aktu wy-

nika, że mój prapradziadek Jan nosił nazwisko Urzyca, ale... W chwili zawierania tego związku był 

wdowcem po Mariannie Kowalskiej z domu Stelmach. Pierwszy związek małżeński z Marianną 
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Kowalską zawarł w parafii Raszyn jako Jan Urzyczak. Akt nr 25 z 1844 r. Także z jego aktu uro-

dzenia z parafii Raszyn (zamieszczonego poniżej) wynika, że przejął, bo powinien przyjąć nazwi-

sko ojca – Urzyczak. Nazwisko Urzyczak występuje także w jego trzecim akcie małżeńskim zawar-

tym z Józefą Wróbel 5.06.1868 r. w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych. Akt nr 68 z 1868 r. 

Skąd więc w akcie jego drugiego małżeństwa znalazło się inne nazwisko? Prawdopodobnie była to 

z jego strony forma nobilitacji, uszlachcenia, lub podniesienia swojej rangi w nowym nieznanym 

miejscu w jakim znalazł się przenosząc się z Falent do Warszawy. 

 

Akt urodzenia Jana Antoniego nr 49 z 1823 roku z parafii Raszyn 

 

Roku tysięcznego osiemset dwudziestego trzeciego na dniu dziewiętnastego miesiąca czerwca 

o godzinie szóstej po południu. Przed Nami Proboszczem Raszyńskim Urzędnikiem Stanu Cywilne-

go Parafii Raszyńskiej Powiatu Warszawskiego Województwa Mazowieckiego stawił się Wojciech 

Urzyczak włościanin liczący lat trzydzieści dziewięć we wsi Jaworowej na gospodarstwie osiadły 

i okazał Nam dziecię płci męskiej które urodziło się w domu jego pod numerem dziesiątym na dniu 

jedynastym czerwca bieżącego roku o godzinie jedynastej przed południem, oświadczając,że jest 

spłodzone z niego i Agnieszki z Kurków trzydzieści dwa lat mającej jego małżonki i życzeniem jego 

jest nadanie imion Antoni Jan. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i po okazaniu dziecięcia w 

przytomności Wojciecha Użyczaka mającego lat trzydzieści siedem i Marcina Jaworskiego pięć-
dziesiąt i trzy lat liczący obydwóch włościan na gospodarstwie we wsi Jaworowej osiadłych. Akt 

niniejszy urodzenia został stawającym przeczytany i przez Nas podpisany gdyż osoby w akcie wy-

rażone pisać nie umieją. Ksiądz Antoni Zieleniewski Proboszcz Raszyński. 

 W akcie tym należy zwrócić uwagę na pisownię nazwiska ojca dziecka. Mój prapra-

pradziad Wojciech raz zapisany jest jako ojciec dziecka Wojciech Urzyczak lat 39, a drugi raz jako 

świadek Wojciech Użyczak lat 37. Na marginesie aktu zamieszczona jest także korekta imion 

dziecka. W akcie ksiądz wpisał Antoni Jan. Na marginesie dokonał poprawki na Jan Antoni. 



Nasze gene-historie – część druga 

27 

 Nazwisko Urzyca znalazłem także w oddalonej od Warszawy parafii Biała Rawska. Tu w 

1909 roku umiera dwuletnie dziecko o tym nazwisku. Ze względu na niemożliwość dopasowania w 

moim wywodzie przodków Józefy Urzyca (za mało danych) oraz jej córki Marianny, istnieje praw-

dopodobieństwo, że nie są one ze mną spokrewnione. Przyjmując jednak fakt, że przed II wojną w 

Białej Rawskiej mieszkała i pracowała jako nauczycielka w miejscowej szkole Honorata Urzyczak 

córka Józefa i Julianny z domu Bruszkiewicz, którzy z całą pewnością są moimi krewnymi, sprawa 

nabiera innego wymiaru.  

 

Akt zgonu Marianny Urzyca nr 40 z 1909 roku z parafii Biała Rawska 

 

Działo się w parafii Biała dwudziestego ósmego stycznia / dziesiątego lutego / tysiąc dziewięćset 

dziewiątego roku o godzinie jedenastej rano. Stawił się Franciszek Korzycki ziemianin ze wsi Ko-

nopnica lat trzydzieści jeden i Johann Zaręba ziemianin ze wsi Wola Chojnata lat czterdzieści 

osiem i oświadczyli, że dnia szóstego stycznia /ósmego lutego/ tego roku o godzinie ósmej wieczo-

rem umarła Marianna Urzyca lat dwa urodzona w Konopnicy parafii Rawa zabranej na wychowa-

nie przez rodzinę Zarębów ze wsi Wola Chojnata, córka Józefy Urzyca niezamężnej. Po naocznym 

przekonaniu się o śmierci Marianny Urzyca akt ten zgłaszającym niepiśmiennym przeczytany 

i przez Nas tylko podpisany.  

 Powyższe przykłady, jak widać, nie wyjaśniają faktu oraz przyczyny zmiany nazwiska. 

Nie wywołały też trwałego skutku w postaci kontynuacji tej zmiany. Zarówno Jan Urzyca jak 

i Grzegorz Urzyca, oraz ich dzieci, po kilku latach powrócili do dawnego nazwiska Urzyczak. Przy-

kłady te pozostały epizodami w kształtowaniu naszego nazwiska. Podobnie zresztą jak inne, poje-
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dyncze, omyłkowe jego zapisy – Urzycok, Urzycik, Urzyczek. Przyczyniły się jednak do licznych 

moich oraz Zbyszka spekulacji na temat miejsca pochodzenia naszych przodków. 

 Długo błądziłem po mapie w poszukiwaniu Urzycy. Nie wykluczałem odległych Bałka-

nów. Owszem. Tu i ówdzie znalazłem kilka nazw miejscowości o tej nazwie, ale nawet o krok nie 

przybliżyły mnie one do celu. Nieprzydatny okazał się też Słownik Geograficzny Królestwa Pol-

skiego. Dla wpisanego w jego wyszukiwarkę hasła Urzyca Słownik generował wynik – „Niestety 

nie znaleziono pasujących pozycji”. 

 W wyjaśnieniu etymologii, oraz zmiany nazwiska pomógł mi przypadek. Pora jednak za-

cząć od samego początku. Od nestora naszego rodu mojego 4xpradziadka Jędrzeja dającego nie 

tylko życie swojemu licznemu potomstwu, ale też obecne nazwisko.  

  

Akt zgonu Jędrzeja Urzyczaka nr 38 z 1825 roku z parafii Raszyn 

 

Roku tysięcznego osiemset dwudziestego piątego dnia czternastego miesiąca czerwca o godzinie 

siódmej z rana. Przed Nami Proboszczem Raszyńskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego w Parafii 

Raszyńskiej Powiatu Warszawskiego Województwa Mazowieckiego stawili się Wojciech Urzyczak 

syn zmarłego ze wsi Jaworowa i Jacek Kuleszka ze wsi Puchały zięć zmarłego obydwaj włościanie 

na gospodarstwie osiadli i oświadczyli nam iż dnia dwunastego miesiąca Czerwca bieżącego roku 

o godzinie dziewiątej wieczór w domu pod numerem czwartym umarł Jędrzej Urzyczak włościanin, 

wdowiec lat osiemdziesiąt mający we wsi Puchałach przy zięciu swym wyżej wspomnianym za-

mieszkały. Po czym akt niniejszy zejścia został stawającym przeczytany i przez nas podpisany gdyż 
osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją. 

 Z aktu zgonu mojego bezpośredniego męskiego przodka 4xpradziadka Jędrzeja Urzyczaka 

wynika, że w chwili śmierci miał 80 lat, był wdowcem, mieszkał przy zięciu w Puchałach w domu 

pod numerem 4. Zięciem jego był jeden ze zgłaszających zgon – Jacek Kuleszka. Jest to na tyle 

istotna informacja, że skoro jest zięć to musi być też córka. Tu muszę przyznać się, że w dotychcza-

sowych poszukiwaniach nie odnalazłem żadnej kobiety o nazwisku Urzyczak, która wyszłaby za 
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mąż za Jacka Kuleszkę. Istniała więc możliwość, że wspomniany Jacek Kuleszka mógł być drugim 

mężem córki Jędrzeja Urzyczaka i że ta z racji ponownego zamążpójścia, na ślubnym kobiercu po-

sługiwała się nazwiskiem poprzedniego męża. Jakim? Aby to stwierdzić, ponownie zagłębiłem się 
w księgi parafialne Raszyna. Tym razem poszukiwania robiłem pod kątem aktu małżeństwa Jacka 

Kuleszki z nieznaną mi Panną Młodą. Zacząłem od początku i wkrótce natrafiłem na kilka aktów 

małżeństw. Jeden akt pasował do mojej układanki. Jednakże gdyby okazał się przysłowiowym 

strzałem w dziesiątkę, znaczyłoby to rewolucję w moim drzewie genealogicznym. Mianowicie – 

ZMIANĘ NAZWISKA. Panna Młoda była PANNĄ!  

 

Akt małżeństwa z parafii Raszyn 

 

Roku tysięcznego osiemsetnego czternastego dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca paździer-

nika o godzinie jedenastej z rana przed nami Proboszczem Raszyńskim sprawującym obowiązek 

Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Raszyńskiej Powiatu Warszawskiego w Departamencie tymże. 

Stawił się Jacek Kuleszka włościanin kawaler liczący lat dwadzieścia cztery według złożonego 

aktu znania złożonego na dniu piętnastym miesiąca października bieżącego roku przez zastępcę 
Wielmożnego Wójta Gminy Falęckiej w dniu zaś tymże miesiącu i roku przez Wielmożnego Jana 

Marczyńskiego Notariusza Publicznego do Prześwietnego Sądu Pokoju wydziału pierwszego Po-

wiatu i Miasta Warszawy wniesionego a na dniu dwudziestym pierwszym października tysiącznego 

osiemsetnego czternastego roku przez wspomniany Sąd Pokoju zatwierdzonego. Syn Marcina 

i Marianny Kuleszków na gospodarstwie we wsi Falentach Małych osiadłych przy rodzicach zo-

stający, tudzież panna Kołodziejczakówna Katarzyna włościanka dowodzącą złożoną przed Nami 

metryką wyjętą z Ksiąg Kościoła Parafialnego Raszyńskiego iż skończyła rok osiemnasty życia 

swego, córka Jędrzeja i Apolonii Kołodziejczaków we wsi Falentach Małych na gospodarstwie 

osiadłych, która w domu rodziców zostaje. Strony stawające żądają abyśmy przystąpili do ob-

chodu ułożonego między nimi małżeństwa którego zapowiedzi wyszły przed głównymi drzwiami 

domu gminnego to jest pierwsza dnia dziewiątego, druga szesnastego, obydwie miesiąca paździer-

nika bieżącego roku w niedzielę. Gdy o żadnym tamowaniu małżeństwa uwiadomieni nie zostali-

śmy a rodzice niniejszym na obchód małżeństwa zezwalają My chyląc się do namienionego rząda-

nia stron, nakazaliśmy Jackowi Kuleszce i aliż też Katarzynie Kołodziejczakównie obecnych ich 

rodziców złożyć uroczysty akt uszanowania po dopełnieniu którego i poprzez daniu stronom 

i świadkom wszystkim wyżej wspomnianych papierów z których okazuje się iż formalności jakie 

prawo wymaga zachowane zostały i jako też działu szóstego w Tytule Kodeksu Napoleona o mał-

żeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czyli chcą pobrać się ze sobą. 
Na co każde z nich oddzielnie odpowiedziało iż taka ich wola, ogłaszamy w imieniu prawa iż Jacek 

Kuleszka kawaler i panna Katarzyna Kołodziejczakówna połączeni są ze sobą węzłem małżeństwa 

świętego. Spisaliśmy akt w obecności Jędrzeja Kołodziejczaka liczącego lat sześćdziesiąt cztery 

ojca panny młodej i Mateusza Kołodziejczaka liczącego lat trzydzieści brata panny młodej, nie 

mniej Marcina Kuleszki liczącego lat sześćdziesiąt trzy ojca pana młodego i Antoniego Kuleszki li-

czącego lat dwadzieścia osiem brata pana młodego, wszystkich włościan we wsi Falentach Małych 

na gospodarstwie osiadłych. Akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez Nas podpisany 

gdyż osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją. Ks. Antoni Zieleniewski Proboszcz Raszyński spra-

wujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
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Czy natrafiłem na zmianę nazwiska? Pozostało ponowne, żmudne przekopywanie setek aktów, oraz 

drobiazgowe sprawdzanie i analizowanie ich pod kątem nazwiska Kołodziejczak.Pomocne okazały 

się też alegaty, w których odnalazłem kilka interesujących mnie aktów znania. 

Po szczegółowej analizie całej parafii okazało się, że przybyło mi rodziny. Mało tego. Praw-

dopodobnie natrafiłem też na migrację, czyli zmianę miejsca zamieszkania. Do takich wniosków 

doszedłem, gdy w alegatach natrafiłem na kilka aktów znania, w których czarno na białym napisane 

było, że „... Jędrzej Urzyczak rodem ze wsi Skolimowa...„ 

 Na potwierdzenie wywodzenia się Jędrzeja ze Skolimowa odnalazłem także akt małżeń-
stwa nr 10 z 1810 roku Wojciecha Byka z Marianną Bogutą. Z aktu tego wynika, że młodzian Woj-

ciech Byk urodzony był we wsi Skolimów, był synem zmarłych rodziców ze Skolimowa Wojciecha 

Byka i Jadwigi Kołodziejczak. Świadkiem ślubu był jego wuj Jędrzej Kołodziejczak gospodarz 

z Falent Małych.  

 Znowu Jędrzej Kołodziejczak – wuj Pana Młodego, – brat matki Młodego, – Skolimów. 

Układanka zaczęła się sama układać. Po krótkiej chwili euforii wróciłem jednak do punktu wyjścia. 

Kolejny trop, kolejne wyzwanie w innej parafii – w Słomczynie i kubeł zimnej wody na rozpaloną 
głowę. Tu podobnie jak w parafii raszyńskiej, wszystkie osiemnastowieczne akty z tej parafii uległy 

zniszczeniu podczas stacjonowania wojsk Pruskich w Kościele w 1794 roku w czasie wojny Pola-

ków z Moskalami i Prusakami. Przysłowiowej oliwy do ognia dolały nieco późniejsza kampania na-

poleońska na Rosję. Szukaj wiatru w polu? 

 Szczęście mnie jednak nie opuszczało. Mniej więcej w tym samym czasie natrafiłem na ar-

tykuł warszawskiego etnologa Maurycego Łukasza Stanaszka opisujący zapomniany podwarszaw-

ski mikroregion Urzecze. Autor artykułu charakteryzując ludowy męski strój wilanowski, podaje 

jego miejscową nazwę „modry Urzyczak”. Autor pisał: „W regionie kołbielskim znane było ponadto 

stare określenie modry urzyczak (urzycak), odnoszące się do charakterystycznego, granatowego 

stroju męskiego”. 

 Czyżby mój przodek przyodziewał modrą, z czerwonymi wyłogami sukmanę? Aby to wy-

jaśnić, napisałem do autora prosząc go o oświecenie w nurtującym mnie temacie, oraz przy okazji 

o egzemplarz książki i dedykację. Wkrótce dostałem odpowiedź, że prawdopodobnie nazwisko mo-

je powstało z przezwiska. Przypuszczalnie przodek mój po przeniesieniu się do Falent obnosił się 
tzn. ubierał się jak mieszkaniec Urzecza, chwalił przy nadarzającej okazji swym pochodzeniem 

z Urzecza i tak został nazwany. Przyjęło się, ponieważ okres, w którym się to działo sprzyjał for-

mowaniu się nowych chłopskich nazwisk. Przezwisko przylgnęło i odtąd tak był zapisywany w ko-
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ścielnych księgach. Reszta jego rodziny rozsiana na Urzeczu pozostała przy starym nazwisku. Prze-

jęli go stopniowo tylko jego synowie urodzeni w parafii raszyńskiej. Rodzeństwo osiadłe na Urze-

czu nie zmieniło starego nazwiska. Pozostali Kołodziejczakami. Zmieniając swoje nazwisko, mój 

4xpradziadek Jędrzej stał się dla mnie jak biblijny Adam,  założycielem rodu wszystkich noszących 

nazwisko Urzyczak. Jak dotąd, nie spotkałem się z innymi niespokrewnionymi rodami Urzyczaków.  

W mojej szufladzie z tego okresu pozostał wiersz „Z urzecze” 

Ciekawość człeka z czasem nachodzi, 

kim był jego przodek i skąd pochodzi? 

Gdy mnie dopadła chęć poznania 

zabrałem się do poszukiwania – 

Wygodnie siadłem do komputera 

i zabawiłem się w genehuntera. 
 

Wpisałem w Google swoją godność, 

wygooglowało mi jedną zgodność – 

„Modry Urzyczak” – Zwierciadło etnologiczne? 

– drobny druk, ryciny, odsyłacze liczne. 

Sto siedemdziesiąt cztery strony! 

Końca nie widać. Byłem przerażony. 
 

Czytałem wszystko. Nuda była. 

Ciekawość jednak zwyciężyła, 

(Nie mogłem czytać na odczepnego 

bym nie przegapił tego modrego). 

Szukałem ciekaw w elaboracie 

czy modry bo – po denaturacie? 
 

Wreszcie znalazłem to co szukałem 

o denaturat już się nie bałem. 

W tekście wyjaśniał dr Stanaszek, 

że jest to męski fatałaszek, 

innymi słowy – strój wilanowski 

nosiły go nad Wisłą wioski. 
 

Więc źródłosłowem mego nazwiska, 

(jak dajmy na to – koszula ciału bliska), 

był były, męski przyodziewek? 

Mam być ofiarą licznych prześmiewek? 

Kupiłem książkę. A co mi szkodzi. 

Z niej dowiedziałem się, o co chodzi. 
 

I nawiązałem kontakt z autorem 

wkrótce odpisał mi z humorem: 

„Ze Skolimowa przodek Twój 

Nosił w Falentach z Urzecza strój 

Jak go widzieli tak go nazwali 

Odtąd Urzyczak w aktach pisali”. 
 

Do dziś autora darzę sympatią 

trochę za książki dedycatio. 

„Temu, który nie mieszka na Urzeczu, 

lecz jego korzenie po mieczu 

świadczą, że jego dola człowiecza 

wzięła początek od przodka z Urzecze”. 

 

Tak więc dzięki łutowi szczęścia znalazłem stare nazwisko oraz długo poszukiwany etymon – 

rdzeń będący podstawą słowotwórczą mojego nazwiska. Pozostał jednak problem, która z tych rze-

czy jest tą właściwą, dającą początek nazwisku: zapomniany nadwiślański mikroregion Urzecze, 

czy ludowy strój wilanowski tzw. modry urzyczak. Obie pasują jak ulał na jego źródłosłów.  

• Urzecze – region, bo na zasadzie nazwisk odmiejscowych, powstałych od polskich regio-

nów powstawały takie nazwiska jak – Ślązak, Mazur, Kaszuba, Małopolski, Wielkopolski, 

Powiślak... 

• Urzecze – region, bo na zasadzie odległości od naturalnej granicy jaką jest rzeka, powstały 

takie nazwiska jak: Zarzeczny, Zawiślak, Zapotoczny... Skoro na mieszkańców mieszkają-
cych za rzeką wołano jak wyżej, z całą pewnością na mieszkańców osiadłych przy rzece 

wołano urzeccy, urzecoki, łurzycoki. 

• modry urzyczak – strój, bo w okresie powstawania nazwisk biorących swój początek od 

przezwisk, w różnych regionach naszego kraju powstawały nazwiska biorące swoją nazwę 
od części ubiorów; Kabat, Gunia, Kamizela, Krawat, Pasek itp.  

• Urzecze i modry urzyczak, bo być może mój przodek, jak sugerował dr Stanaszek, obnosił 

się swym pochodzeniem z Urzecza, nosił modry urzyczak i chwalił się przy każdej nada-

rzającej się okazji, że jest z krwi i kości łurzycokiem. 
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Co to jest Urzecze? Jak je opisuje dr Łukasz Stanaszek, jest to zapomniany podwarszawski 

mikroregion ciągnący się po obu stronach Wisły od ujścia Pilicy do Siekierek. Obejmuje on tereny 

zalewowe Doliny Środkowej Wisły.  

ZZaassiięęgg  ppooddwwaarrsszzaawwsskkiieeggoo  mmiikkrroorreeggiioonnuu  UUrrzzeecczzee  
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 Co wyróżnia Urzecze od innych regionów kraju? Na ukształtowanie odrębnej tożsamości 

Urzecza wpłynął szereg czynników. Na pierwszym miejscu jest Wisła, która wymusiła związki za-

mieszkujących tu ludzi z rzeką, z orylami i handlem rzecznym. Unikatowej wspólnocie regionalnej 

sprzyjały; określony typ osadnictwa, względna izolacja geograficzna, a także nieograniczona do-

stępność do warszawskiego rynku zbytu. Były to też przede wszystkim bogatsze ziemie nanoszone 

przez Wisłę z południowych regionów kraju. W porównaniu z ubogimi, piaszczystymi ziemiami 

Mazowsza stanowiły miejscowe Eldorado przynoszące większe i obfitsze plony. Hodowla zwierząt 
na tych terenach dawała też lepsze niż w sąsiedzkich regionach wyniki. Dodając do tego obfitość; 
ryb, ptactwa i dzikiej zwierzyny, oraz szybki transport do Warszawy pozyskanych płodów rolnych, 

region ten zdecydowanie wyróżniał się pośród biednych ziem Mazowsza. 

Strój wilanowski 
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SSaaddyy  uupprraawwnnee……  cczzyyllii  ttyyppoowwee  UUrrzzeecczzee  

 

SSkklleepp  UUrrzzeecczzee  zz  rreekkllaammyy  ggaazzeettoowweejj  zz  11992277  rr..  
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Towary pochodzące z Urzecza nie potrzebowały reklamy. Reklamowały się same. Chłonny 

rynek Warszawy pochłaniał je w całości. Tyle jasnych stron mikroregionu. Z racji cyklicznych 

i nieokresowych wylewów rzeki, zmiany jej koryta, mieszkanie i gospodarowanie na Urzeczu nie 

należało do zbyt bezpiecznych. Regulacją i utrzymywaniem zmiennej rzeki zajmowali się wyspe-

cjalizowani w tym mieszkańcy. Przeważnie osadnicy z terenów Niderlandii. Pierwsza fala ich kolo-

nizacji nastąpiła na początku XVII wieku. Nazywano ich Olędrami, a ludzi żyjących poniżej skarp 

wiślanych – Urzyckimi. Z chwilą rozrastania się Warszawy regionalne różnice zacierały się a sam 

mikroregion popadał w zapomnienie. Pamięć o nim przywrócił mu na początku XIX wieku dr Łu-

kasz Maurycy Stanaszek wydając naukowe, poparte licznymi dowodami opracowania etnograficzne 

o nadwiślańskim Urzeczu. 

Uf! Napracowałem się. Odnoszę jednak wrażenie, że zamiast rozjaśnić prawnukowi kim on 

jest, sprawię, że chłopak zadręczy mnie mnóstwem pytań – dlaczego? Nic dziwnego. Mnie samemu 

ciśnie się ich cały szereg. Ot choćby takie – Czy nazwisko Kołodziejczak powstało od wykonywa-

nego zawodu przodka? Co robił kołodziej na zalewowych terenach wiślanych? To mogę zrozumieć. 
Tu był też potrzebny, bo tereny Urzecza to nie tylko Wisła i jej rozlewy. Woda to domena szkutni-

ków. Rzemieślników od wszelkich rodzajów łodzi: bat, galarek, galarów, szkut, dubasów, łodyg, 

promów. Ponad lustrem wody, lub podmokłych pól, sadów i łąk, górowały usypywane przez tutej-

szych mieszkańców trytwy, czyli groble, nasypy na których znajdowały się drogi. Z racji ich wą-
skich nawierzchni, tutejsi kołodzieje budowali wozy o węższym rozstawie kół, tak by można było 

swobodnie minąć się z nadjeżdżającymi z naprzeciwka wozami. Nurtuje mnie jeszcze jedno pyta-

nie. Czy nie przyjdzie mi kiedyś szukać po całej Polsce, moich Kołodziejczaków, Stelmaszczaków 

budujących wozy o normalnych rozstawach kół? 

A niech tam. Wiem po sobie, że póki pytam – żyję jeszcze i myślę. 
 

Źródła: 

Archiwum Państwowe w Warszawie, 

Ł. M. Stanaszek: Nadwiślańskie Urzecze, 

zdjęcia ze strony: Nadwiślańskie Urzecze. 

 

 

Jerzy Wnukbauma  

 

Po pradziadku Kołodziejczak,  

po dziadku Urzyczak,  

po ojcu Użyczak.  

 

Po pradziadach całą duszą z Urzecza, 

po dziadach całym sercem z Warszawy, 

za sprawą ojca – całym sobą z Kielc 


