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Zupeùnie nas zaskakuje fakt wybrania na chrzestnà oso-
by tak sædziwej. Spotykamy siæ z przypadkami proszenia 
na chrzestnych dziadków dziecka, ale to teý nie czæsto. Co 
zatem o tym zadecydowaùo. Przecieý nie mogùa ona w sytu-
acji wyjàtkowej otoczyã opiekà dziecko. Nie chodziùo teý 
zapewne o sprawy materialne. Najprawdopodobniej najis-
totniejsze tu byùo zakodowanie na zawsze u urodzonego po 
upadku powstania listopadowego dziecka zwiàzków z da-
wnà jeszcze przedrozbiorowà Rzeczpospolità, o której 
pamiæã stawaùa siæ coraz bar-dziej odlegùà, a zatem i ulotnà.

Tedy przybliýmy postaci rodziców i chrzestnych dziec-
ka, a potem jego samego. Zacznijmy od seniorki.

Józefa Jeýewska pochodziùa ze Zboiñskich herbu Ogoñ-
czyk, znamienitej rodziny z ziemi dobrzyñskiej, bioràcej 
swoje nazwisko od gniazda rodzinnego – wymienionego 
wyýej Zbójna. Byùa córkà Ignacego Zboiñskiego, kasztelana 
dobrzyñskiego w latach 1758-1775, i Eleonory (bàdê 
Heleny) z Dziewanowskich kasztelanki pùockiej. Zostaùa 
ýonà Benedykta Józefa Jeýewskiego (ur. 22 III 1731 w Roúci-
szewie – zm. 24 XI 1806 tamýe), syna Józefa i Katarzyny z 
Roúciszewskich. Warto napisaã o nich po kilka sùów, wszak 
byli niepospolitymi ludêmi, a i przodkami Artura Sumiñ-
skiego. Józef Jeýewski herbu Jastrzæbiec (zm. 1756) pocho-
dziù z rodziny, której gniazdem byùo Jeýewo. 18 lipca 1728 
roku poúlubiù w Roúciszewie spadkobierczyniæ czæúci dóbr 
roúciszewskich, Katarzynæ z domu Roúciszewskà herbu 
Junosza (ur. 11 XI 1692 – zm. 26 VII 1760), córkæ Jana i Krys-
tyny z Goùyñskich, która juý czterokrotnie byùa mæýatkà. 
Zgromadziwszy w swym ræku inne czæúci Roúciszewa

Ten nieco zaskakujàcy tytuù zostaù niejako wymuszony 
przez treúã niniejszego tekstu. Gùównym jego bohaterem 
jest Artur Józef Gabriel Sumiñski, ale równieý jego 
niektórzy przodkowie i krewni.

W aktach metrykalnych parafii roúciszewskiej w 1834  
roku spotykamy nietypowy akt urodzenia (numer 78). 
Otóý dnia 21 grudnia w Roúciszewie ochrzczono dziecko 
urodzone z dala od parafii roúciszewskiej – coú w tamtych 
czasach niebywaùego. Dzieckiem tym byù Artur Józef Gab-
riel Sumiñski, który przyszedù na úwiat 19 lipca w Zbójnie 
(wówczas w obwodzie lipnowskim, dzisiaj w powiecie go-
lubsko-dobrzyñskim). Chùopiec byù synem „Jaúnie Wiel-
moýnego Antoniego Hrabi Sumiñskiego Radcy Stanu 
Czùonka Rzàdu Królestwa Polskiego, Kawalera Orderu 
Úwiætego Stanisùawa pierwszey Klasy i Orderu Úwiætego 
Wùodzimierza trzeciey Klasy i innych, dziedzica dóbr 
Zbóieñskich z przylegùoúciami liczàcego lat piæãdziesiàt 
piæã w Warszawie z obowiàzku Urzædowania zamieszkaùe-
go”. Matkà dziecka byùa Zofia z Piwnickich, liczàca wów-
czas 23 lata.

Cóý skùoniùo rodzinæ, by ochrzciã to dziecko z dala od 
miejsca urodzenia i zamieszkania. Wyjaúnia nam to dalsza 
treúã aktu. Rodzicami chrzestnymi chùopca zostali „Jaúnie 
Wielmoýny Gabryel Podoski Dziadek Dziecka i Jaúnie 
Wielmoýna Józefa Jeýewska Jeneraùowa doýywotnia Pani 
dóbr Roúciszewa Pra Pra Babka dziecka”. Zatem widzimy, 
iý ùatwiej byùo familiantom przybyã z niemowlæciem na 
chrzciny do dóbr roúciszewskich, aniýeli forsowaã leciwà 
seniorkæ podróýà do Zbójna.


