Gałaszewscy i Tokarewiczowie
Jakub Piotr Gałaszewski to mój wnuk wnuk, ma 6 lat i genealogia jest z pewnością ostatnią rzeczą,
która go obecnie interesuje. Z rozpędu zrobiłem jednak zarys wywodu przodków. Może kiedyś mu się
przyda. Pewnie już w podstawówce bo zdaje się podstawy genealogii bywają w szkolnych programach.
Wstyd gdyby zaniósł opasłe, wielopokoleniowe tomy o przodkach po kądzieli, o Sieniutach Jamiołkowskich
i Andruk Mogilewskich czy o Gwozdach i Dzieniszewskich (po babci Eli, której nie pamięta bo zmarła gdy
miał niespełna rok) a nie wiedział nic o przodkach ojca. Niby dlaczego o Gałaszewskich i Tokarewiczach
miałby być dyskryminująco krótki?

Nie podejrzewam, aby zięć Piotr czy moja córka Urszula ulegli

genealogicznemu szaleństwu. Zatem niech ma gotowca.
Pomijam tu opisywanie pokolenia rodziców i dziadków. Nie tylko dlatego, że w większości (oby jak
najdłużej) żyjących. I nie kieruje mną, broń Boże, obawa o konsekwencje wynikające z ustawy o ochronie
danych osobowych ale powody, nazwijmy to, pedagogiczne. Podstawy najbliższej genealogii powinno się
przyswajać samodzielnie.

Wywód przodków
Gałaszewscy
W opisywanym okresie zamieszkiwali w okolicach Suwałk i Augustowa.
Nazwisko Gałaszewski to najprawdopodobniej przekręcone nazwisko Gołaszewski (pisano także
Gałażewski). Bardzo prawdopodobne, że Gołaszewscy pojawili się na Suwalszczyźnie przybywając z Ziemi
Bielskiej, parafii Kulesze Kościelne gdzie jest okolica szlachecka Gołasze, zamieszkała przez
Gołaszewskich. Migracja nastapiła najpewniej w XVII lub pierwszej płowie XVIII wieku, po licznych
wieloletnich wojnach, które spustoszyły i wyludniły tereny Suwalszczyzny. Nawet w

trakcie mojej

ekspresowej kwerendy ksiąg parafii suwalskich rzucało się w oczy zatrzęsienie nazwisk drobnej podlaskiej
szlachty.
Jednak genealogiczne udowodnienie hipotezy o pochodzeniu z parafii kuleskiej jest niemożliwe.
Księgi metrykalne parafii Suwalszczyzny, jak też inne tamtejsze dokumenty są mocno fragmentaryczne;
przesądza jednak co innego - brak jakichkolwiek dokumentów metryklanych parafii Kulesze Kościelne
sprzed 1808 roku, co czyni sam zamysł bezcelowym.

Pradziadkowie
Jan Gałaszewski urodzony 16 lipca 1913 r., Wronowo parafia Janówka; ślub 15 października 1947
r. w Rajgrodzie z Lucyną Fadrowską, zmarł 19 lipca 1963 r., Białystok, szpital.
Lucyna Fadrowska ur 1924 r., zmarła 8 czerwca 2010 r. w Olecku.

2x pradziadkowie
Józef Gałaszewski ur. 28 marzec 1879 r., Leszczewo, zmarł w 1963 r. w Kroszewie. W 1909 roku
statkiem Kaiserin Auguste Victoria udał się z Hamburga do Nowego Jorku gdzie dopłynął 22 maja. Po I
wojnie i ślubie osiadł w Kroszewie gdzie Gałaszewscy kupili ziemię z (parcelacji?) majątku Mościckich.
Franciszka Karczewska ur ??, zm. 1972 r. Rajgród.

3x pradziadkowie
Antoni Gałaszewski ur ok 1844 r., zm. 1909 r.?
Karolina Sitko (Sitkowska) ur ok 1846 r, zm. ??
Ślub w roku 1866 r. w Krasnopolu, z aktu ślubu wynika, że Antoni urodził się z ojca Jakuba i
Maryanny Sawulewicz.
Antoni mieszkał z rodzicami na gospodarstwie w Żubrówce. W akcie ślubu Antoni zapisany jest jako
Gołaszewski, natomiast dzieci zapisywano pod nazwiskiem Gałaszewski. Karolina wywodziła się ze wsi
Gremzdy, była córką Bartłomieja i Agnieszki.
Zamieszkali w Leszczewie, parafia Wigry.
Oprócz syna Józefa mieli następujące potomstwo (tyle udało mi się ustalić): Urszula ur ok 1867 r.,
zm. w 1872 r., Teofil ur.1869 r., Weronika ur.1871 r., Adam ur. w 1872 r., Elżbieta ur. w 1874 r., Maryanna
ur. w 1877 r., zm w 1879 r., Antoni ur.1881 r., Franciszek ur. 1883 r.

4x pradziadkowie
Jakub Gałaszewski ur ok 1805 r, zm??. Był prawdopodobnie dwukrotnie żonaty, pierwszą żoną był
Elżbieta Grużewska.
Maryanna Sawulewicz, ur??, nazwisko to było pisane przeważnie Sawul.
Sporo informacji uzyskałem od Pana Grzegorza Krupińskiego. Wielkie dzięki! Z dużym
prawdopodobieństwem ślad Jakuba znajduje się w dokumentach jego autorstwa Inwentarzy
guberni szczeberskiej z 1792 roku dotyczących awulsu Krzemianka. Jest tam zapisany we wsi
Krzemianka Antoni Giełażewski ziemianin (to określenie nie miało nic wspólnego z potocznym
dziś skojarzeniem z wielką własnością ziemską – przyp.jj), żona syn Jan 9 lat, Jakub – 6 i córka
Katarzyna – 4. We wcześniejszym spisie, z 1786 roku, znajduje się zapis Giełażewski Antoni
nowiak, ziemianin, żona. Z tym że wtedy mieszkał on w Turówce, w kluczu turowskim.
Niezbędne jest kilka słów objaśnienia. Nowiak oznaczał nowo osiadłego, korzystającego
z „wolnizny”, zwolnień podatkowych. Ziemianian to była jedna z kategorii włościan. Ziemian
zwano także bojarami; świadczenia opłacali oni pieniędzmi a nie robocizną, byli wolni od
pańszczyzny, tygodniowej, gwalty (tłoka), stróżownego, warty nocnej, darmszczyzny przędnej.
Zobowiązani byli jedynie do szarwarków na komunalne potrzeby, mogli je jednak opłacać
opłatami do kasy komunalnej. (na podstawie G Krupiński).

Kolejne pokolenia
Nie udało się mi ustalić kolejnych przodków.
Najstarsze znane zapisy dokumentalne z ich (prawdopodobnym, mimo odmiennego zapisu
nazwiska) udziałem dotyczą wsi Turówka w parafii suwalskiej:
1717 chrzest Agnieszka Gałażewska, córka Jana i Agnieszki akt 102
1722 w jednym z chrztów jako chrzestny występuje Andrzej Gałazowski akt 420

Tokarewiczowie
Przodkowie byli stale związani z Szudziałowem.
Początki Szudziałowa giną w mrokach zamierzchłych dziejów i trudno jest ustalić datę powstania
wsi. Z brzmienia nazwy można przypuszczać, że pochodzi ona z przed XIII w, z czasów przebywania na
tych ziemiach Jadźwingów (Jaćwingów). Najstarszym dokumentem mówiącym o Szudziałowie, jest akt
erekcyjny kościoła w Sokółce z roku 1592, a z nim razem i w Szudziałowie. Z dokumentu tego dowiadujemy
się, że w początkach XVII w. Wawrzyniec Jeleński szlachcic z Korzeniewa Surowego (?), miał w swej
administracji 14 włók ziemi królewskiej w tym i Szudziałów. Z kolei król Zygmunt III Waza, zmieniając
pierwotne nadanie funduszu dla kościoła w Sokółce, w r. 1601 mówi o Szudziałowie, jako o filii kościoła w
Sokółce; jako fundator zastrzega sobie prawa kolatorskie. Z postanowień, podjętych na Sejmie
Warszawskim, odbytym w roku 1611, dowiadujemy się, że rodzina Eysmontów /Eysymontów/ domaga się
aby im oddano ich dobra - Szudziałowo, zabrane podczas tzw. pomiaru włócznego Leśnictw Kryńskiego,
Kuźnickiego i Odelskiego i dołączone do gruntów królewskich. Można przypuszczać, że przed XVI w.
Szudziałowo było dziedzictwem Eysymontów zamienionym później na grunta królewskie, a później znów
wróciło na własność prywatną.
Sądząc z obecnego stanu wsi słusznie możemy przypuszczać, że ta własność prywatna została
rozparcelowana i w tej formie przetrwała do naszych czasów.
Podobnie jak powstanie wsi, tak samo i jej nazwa ginie w mrokach dawnych dziejów. W
najstarszych dokumentach kościelnych figuruje nazwa Szudziałów. Jeżeli chodzi o kościół to pierwszy został
zbudowany w roku 1601, na mocy fundacji króla Zygmunta.
Uwaga : w poniższym tekście wszystkie zdarzenia metrykalne, gdzie nie zaznaczono nazwy
innej miejscowości, dotyczą Szudziałowa.

Pradziadkowie
Zygmunt Tokarewicz ur 1 kwietnia 1921r., zm. 1989 r. Szudziałowo
Stanisława Wojtkowska ur. 1922 r.? zm. 2004 r. Szudziałowo

2x pradziadkowie
Paweł Tokarewicz ur.. 21 marca 1880 r., zm 28 października 1944 r., zmarł na astmę

Stefania Garbolińska ur. 5 lipiec 1885 r. Sokółka, zmarła 15 sierpnia 1965 r. w Szudziałowie.
Mieszkanka Sokółki (w dokumencie ślubu zapisano mieszczanka), córka Ignacego i Józefy z Czeczechów
(Czerechów?). Ślub 4 listopada 1914 r. Sokółka.
Poza Zygmuntem mieli jeszcze następujące dzieci:
Antoni ur. 16 sierpnia 1915, r. zm 1977 Anglia. Starszy brat Zygmunta, walczył pod Monte Cassino.
Został na Zachodzie (ożenił się z sanitariuszką z tej samej jednostki w której służył) i tam zmarł.
Janina ur ok 1918 r., zm. 6 listopada 1942 r.. Wyszła za mąż za Zygmunta Wysockiego z Sokółki,
tam bardzo wcześnie zmarła pozostawiając dwoje dzieci: trzy i półroczną (wtedy) Teresę i
dziesięciomiesięczną Irenę.
Michał 31 stycznia 1926 r., zm 10 sierpnia 1926 r.

3x pradziadkowie
Marcin Tokarewicz ur. 16 grudnia 1844 r., zmarł 16 listopada 1908 r.
Anastazya Makar ur. 31 października 1857 r. Szudziałowo, zm 1 marca 1937 r., córka Marka i
Joanny z Matulewiczów Makarów; w dokumencie jej zgonu zapisano, że pozostawiła dzieci: Pawła, Michała
oraz Brygidę. Ślub 12 lipca 1878 Krynki.
Uwaga od 1866 roku parafia w Szudziałowie została przez władze carskie zlikwidowana.
Do roku 1872 wierni chodzili do kościoła w Sokółce. Od 1873 roku kościołem parafialnym dla
Szudziałowa stały się Krynki. Ten stan trwał do 1906 roku kiedy to parafia szudziałowska
została reaktywowana. Pomiędzy 1866 a 1906 zdarzenia metrykalne były zapisywane w
księgach metrykalnych Sokółki i Krynek.

O Pawle opis wyżej. Pozostałe dzieci:
Michał ur.1885 r., żył w 1937 (wymieniony w dokumencie zgonu Anastazji) ale nic o nim nie
wiadomo, prawdopodobnie zamieszkał poza parafią szudziałowską.
Brygida ur.9.10.1888 r., żyła w 1937 (wymieniona w dokumencie zgonu Anastazji),
Ponadto było jeszcze dwoje dzieci, które wkrótce po urodzeniu zmarły.
Konstancja ur. 17.02.1892 r., zm. 26.07.1892 r.
Leon ur. 09.04.1894 r., zm. 25.03.1895 r.

4x pradziadkowie
Józef ur. 30. stycznia 1821 r., zm 22 kwietnia 1885 r.
Anna Sienkiewicz (pisano także z Gibów) córka Piotra i Agaty ur ok 1822 roku Ogrodniki, zm 24
grudnia 1859 r.
Ślub 25 lipca 1842 Szudziałowo.
Poza opisanym wcześniej Marcinem mieli także córkę Maryannę ur.6 grudnia 1851 r., zmarła po
1885 (jej losy nieznane)
oraz Jana ur. 1856 r., zmarł w 1933 r., w 1880 był żołnierzem), Jan ożenił się przed 1898 rokiem z
Zofią Wierzbicką; a ich dzieci to:

Dionizy ur 1882 r. (ożenił się z Agnieszką Bach, po nich m.in. syn Franciszek ur 1920); Dionizy
przejął praktycznie całą ziemię po ojcu Janie czyli ¼ części nadanej ziemi w 1864 roku.
Agata ur 1892 r.,
Kajetan ur w 1888 r., wyjechał w 1923 r. do Francji,
Aleksander ur 1896 r., w 1923 wyjechał do Brazylii.
Józef i Anna mieli również inne dzieci lecz te zmarły w dzieciństwie .
Po śmierci żony Anny, ożenił się powtórnie z Wiktoryą z Sołowiejów. Wynika to ze spisu z roku
1864. Zapisu samego ślubu w księgach metrykalnych parafii szudziałowskiej jednak nie ma.

5x pradziadkowie
Tomasz Tokarewicz ur. ok 1795 r., zm 20 marca 1848 r., Szudziałowo.
Katarzyna Baszko ur 10 października 1796 r. córka Józefa i Maryanny, zm 11 sierpnia 1839 r.
Ślub 11 listopada 1818 r w Szudziałowie
W księgach szudziałowskich nie ma zapisu urodzin Tomasza. Niewykluczone, że było to w roku
1798 (8 września) a został błędnie wpisany jako Mikołaj. Z dokumentu zgonu Tomasza wynika, że był już
wdowcem, który pozostawił synów Józefa (opis o nim wyżej) i Michała oraz córkę Annę ur 1829r. (dzieci
było więcej ale zmarły w dzieciństwie).

Boczne linie
Linia po Michale bracie Józefa
Michał (brat Józefa patrz 6 Pokolenie) ur 8 sierpnia 1823, zmarł 6 lipca 1893 r. W 1847 roku (4
maja) ożenił się z Zuzanną Łowczycką (ur ok 1820 roku, zm 17 stycznia 1889 r.) ze Słojki. Spośród ich
dzieci ( a urodziło się ich kilkoro: Wincenty ur. 1848 r., Maryanna ur. 1851 r., Marcin 1853 r., Jan 1858 r.,
Antoni 1861 r., Piotr 1866 r.) Dojrzałego wieku (spośród synów) dożyli.
Wincenty - przed 1876 rokiem ożenił się z Katarzyną Rećko; ich dzieci Jakub ur. 1890 r. (zm 1892
r.), chyba gdzieś wyjechali albo inny wariant że wziął ślub z Ewą Jurewicz. zmarł w 1913 r., dzieci: Ignacy,
Władysław, Jan, Lucjan, Sabina
Jan ożenił się w 1894 roku z Serafiną Gorbacewicz dzieci 1895 Antoni, 1901 Apolonia, 1903 Anna .
Po Janie dziedziczył Anton,i który kupił ziemię po Wincentym.
Piotr ożenił się w 1887 z Michaliną Czarnomysa; dzieci: 1890 Gabriel (zm 1896), 1891 Karolina (zm
1896), 1895 Henryk (zm 1895), 1896 Jan, 1899 Stefania, Józef 1902, 1905 Bronisław, 1909 Albin.
Linia po Ignacym, bracie Tomasza
Ignacy urodzony 8 października 1803 roku, zmarł w 1865 roku. Ignacy w 1830 roku ożenił się z
Anastazyą Matulewicz (ur.ok 1810 r. w Borateńszczyźnie, córką Pawła po Jerzym i Maryannie z
Witkowskich). W akcie ślubu zapisano „syn Michała po Michale”. Ich dzieci to Stefan ur 1832 r., Paulina1833
(wyszła za mąż za Marcina Żarela), Agrypina 1836 r., Serafina 1838 r., Antoni 1843 r., Ignacy po śmierci
Anastazji (w 1844 roku) ożenił się ponownie, w 1845 roku, z Ewą Jurczak. W 1847 roku urodziła się im
córka Anna. Ewa z Jurczaków zmarła w 1850 roku.

Dziedzicem po Ignacym (w akcie zgonu wymienione są ponadto dwie córki Anna i Paulina) został ur
15 października 1839 roku Piotr, zmarł 21 października 1895 r. Ten ożenił się w 1859 roku w Szudziałowie z
19 letnią Anastazją Gorbacewicz (może Garbolińską?), córką Jakuba i Judyty
Z aktu zgonu Piotra wynika, ze pozostały po nim same córki: Karolina, Leokadia . Magdalena,
Katarzyna, Wiktoria, Monika

6x pradziadkowie
Michał Tokarewicz ur.ok 1740 roku; (ta data wywiedziona z aktu jego zgonu 14 kwietnia 1821
roku, gdzie zapisano, że zmarł w wieku 80 lat); prawdopodobnie był synem Michała .
Katarzyna z Jaroszewiczów (w jednym z zapisów jej dzieci jest zapis „Katarzyna z Babaryków”,
pewnie przydomek) ur ok 1770 roku, zmarła 1 listopada 1838 roku. Dzieci: Ewa 8.10.1800 r., Ignacy
16.02.1803 r.
Katarzyna była prawdopodobnie drugą żoną Michała, pierwszą była Rozalia Sipowicz.

7x pradziadowie
Michał postać pół mityczna, wiadomo tyle, że urodził się ok 1705 roku zmarł w 1784 roku mógł być
synem albo Józefa albo Wawrzyńca (raczej niemożliwe aby był to Bazyli).
Dalsza genealogia jest niemożliwa a z pewnością niepewna. Zachowały się bowiem tylko okresowe
zapisy metrykalne. Niżej wymieniam niektóre, dotyczące Tokarewiczów
1639 chrz. Stefan s Szymona i Krystyny ?
1643 ślub Stefan i Anastazya Salówna
1647 śl Wawrzyniec i Maryanna
1655 śl Wawrzyniec i Regina
1692 chrz. Anna c Bazylego i Barbary
1694 chrz. Kazimierz s Bazylego i Barbary
1696 chrz Krystyna c Bazylego i Barbary
1699 chrz. Katarzyna c Józefa i Maryanny
1703 chrz. Jan s Józefa i Maryanny

