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MAGNUS yon OCHAP.
mal L6r4 r. dwa solectwa we
janowskiem (Sigil.).

Jan, podpulkownik wojsk krdrewskich, orrzy-
wsiach wrocz'wo i stracze, w starost*iu

MAGNUSKI h._A.BDANK. W wojew.. sieradzkiem, jednego pocho-dzenia z Koiubskimi. Kacper, Jan, Kazimieiz i Lukasz, synowie Jana, totB r.Jan, Loza, podstarosta i sgdzia grodzki plocki roao r. stelan r6ez r. i Jan1648 r. podpisali elekcyg z wojew. sieradzkien. Marcin, .yn piotr^, r6b0 r.Aleksander, dziedzic J_emielina,. kanonik gniezniefski i L.ur.o*"r.i 16s9 r.,kujawski i lowicki 1665 r., nominat arcybilkupstwa gnieznieri.kir;o 16?8 r.um. 1694 r.
Jan, wojski gostyriski 166? r., elektor_1669 r. z ziemi gostyfskiej,z ho\y Doroty Kuciriskiej miar c6rki: Anng i Konstanoy!,-xta.yJtTto-"i"tie,

Jadwigq za Janem Nakwaskim, Teresq za Aleksanil"rJo'-rrriliiu;"rn sr"r-mierskim i syn6w: Franoiszka, dziedzica dobr Narty, kanonika wtoltawstiegoi poznaiskiego rz00 r., Karola, Kazintierza, wojskiego g".tynrti"g, 1699 r.,i Aleksandra, elektora 1669-r. z ziemi gostyriskiei, sqizi;go ,iu..r.f,go, tto.ysprzedal l7r5 r. wies smolsko Franciszk-owi Magnuski";";;;-;i;ksandrze
z Maryanny wodziriskiej. c6rka Magdalena za Anlrzejem z#"Jut i,o, poa-pisarzem grodzkim brzesko-kujawskim i synowie, Jan i Franciszek, erektor17ti4 r. z zienti sieradzkiej.

. Po Marcinie syn Wojciech zaSlubil Katarzynq Krosnowsk4 i z niejpozostawil Annq, Dorninikankg w sochaczewie; i- synow: alit*una.u,Franciszka i Ludwika, czesnika gostyrlskiego l?g4 roku, z kt.rych Ale,ksander' sqdzia grodzki 12r5.r., , j.-.ri i gostynski rzsa .., ,nr"t-a?iu zorry,Jlzefatg Moli[sk4 i !]anciszkq zakrzewikq,- z kt6rej synorvie,- tr,r"nc;szet<zo\alr z Justyu4 Rosciszews-k4, -Andrzej nabyr rz4z .. aortu xujto.y i 
"rg-Sci Ostrowce; Zonaty z Rozaliq Gadomsk4.

- Andrzej w fZZt r. sprzedal Cladomskim wies Kaptury, w ziemi so_chaczewskiej; jego syn-Jar z Jlzefy.Wyrzykowskiej ,niut "rynu 
J'zetata,patrona Trybunaru w warszawie, wylegitymowanego w Krdrestwie l84a r.z synem Tadeuszem, urodzonym z Tekli Nowickiej.

Adam, Jan, Maryan, Stanislaw i Swigtoslaw podpisali elekcyq 1669 r.z wojew sieradzkiem; po stanisrawie syn ihzimieiz Looaty z-i^tarzyn4
Piwo. Katarzyna, za Mikorajem wodzifskim, miecznikiem gortyn.kin, 1701 r.Franciszek, podczaszy trembowerski, nastqpnie tz+or. puikownit< t<rot.*sti,
i.stanislaw, chor42y pancerny' z wojew-'wolyirskien, a rnrionur ) wojew.sieradzkiem podpisari elekcyq l?sB r. Michal, to*""y tiwsti ri ie-r. nozalia,
Zona Franciszka Kurdwanowskiego, chor42ego czerniechowskiego 1740roku.
Jadwiga za Joachimem Krgskim rzb0 r. J6zef, wojski piot.t<oisti LTbz r.,2onaty z I(unegund4 L_ubierisk4, wojewodziank4 

-poznariskq.,Iozet-entoni

z wojew. kaliskiego, Kazimierz i romasz z wo.jew. sieraazt<iego-i ro*u."z wojew' plockiego erektorowie lz64 r. Karol wylegity*o*"n'y w Galicyi1782 r. Joachim, chor4zy wieluriski tzSB r.
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Tomasz sprzedal majqtek
styny tr achockiej jego syn Jan,
gitymowany w I(r6lestwie 1Bg9 r"
1830 roku.

Bialogdrq IZ86 r. (Akta Lgczyckie); z Kry-
dzierzawce d6br w pow. lgczyckim, wyle-
Ferdynand honaLy z, Walentyna Kalkstein

MAGNUSZEWICZ. Krzysztof, namiestnik pancerny wojsk krdlew-
skich, pozwany 168.5 roku o najazd na wsie Wiliq i Juszkowce, byl zonaty
z Annq Il insk4, wojszczankq czerniechowskq. Eleonora, zoua Jak6ba Ko-
lqtaja 17i,5 r. (Wyr. Tryb. Lubel.).

MAGNUSZEWSI0 h. OGONCZYK. Znajonrym przodkienr tego domu
jest Swiqtoslaw, przydomku Rzeczywa, kt6ry w LBIT r. otrzymal od Ziemo-
wita ks. Srarszawskiego przywilei na prawo magdeburgskie, jarmarki i 16-
zne swobody dla swego miasta Magnuszewa, w ziemi czerskiej; jego syno-
tvie, N{ikolaj i Powata, dziedzic na Taczewie, otrzymali zatwierdzenie tego
przyu'ileju od Janusza ks lt{azowieckiego L4z+ r., a w LI,3T r. poprzednie
przywileje zatwierdzil ich potomkom: Stanislawowi, Marcinowi i Janowi,
dziedzicom tego miasta, krdl Zygmunt I. Mikolaj, syo Swiqtoslawa, potlko-
morzy sandomierski 1451 f'., mial syn6w, Pawla i Tomasz,a, dziedzicu na
Magnuszewie l4B0 r., po kt6rym z Katarzyny Jasienskiej, lowczanki s0-
chaczewskiej, synowie, Jak6b i Krystyn.

I(rystyn, dziedzic na tr'Iagnuszewie 1bB0 r., pozostawil syn6w: Fran-
ciszka, Jakoba. Jana, kt6ry nabyl ll+b r. TrzciankQ i Gielczq, Stanislawa,
Tomasza i Wojciecha; po Stanistawie syn Jan z Kataruyny Glinieckiej mial
syn6w, Franciszka i Pawla, a Wojciech, pisarz ziemski roiariski i makow-
ski Lr,44 I'., pozostawil syn6w: Andrzeja, Lonatego z Jadwig4 Kamiefisk4,
Jak6ba, I(rystyna, l<anottika lqczyckiego to0o r., i Macieja, instygatora ko-
ronnego, dziedzicdw na .Iemielinie i Zawadce.

Pawel, drugi syn It{ikolaja, dziedzic na lvfagnuszewie, mial syna An-
drzeja, po ktorym synowie: Stanislaw, i\{arcin i Jan otrzymali tb8z r. po-
twierdzenie dla dziedzicznego miirsta swego Magnuszew&, i po Stanislawie
zostali synowie, Jerzy i Mikolaj bezpotomni, a ltfarcin i Jan s?l protopla-
stanri dw6ch linij tego rodu.

Linia trfarcina. Marcin, dziedzic na lt{agnuszewie 1b40 r., pozostawil
syna ll ikolaja. po kt6rynr r, ElZbiety Lutos.lawskiej dwdch syn6w, Aleksan-
der i Andrzej, i z nich Aleksander, potlwojewodzy czerski tozo r., elektor
1632 r. z ziemi czerskiei,  miat dwie Zony, Agnieszkq Oczosalsk4, i  z niej
synowie: Prosper-Dominik, dziedzic na Warpqsach 1Gb4 r.,  Renrigian i  Woj-
ciech, i Maryanng Borowsk4, r, kt6rej syn Kazimi eru; po Remigianie, ele-
ktorze 1669 r. r, ziemi czerskiej, z Zofli Chmielewskiej syn Wawrzyniec,
elektor 169? r. z ziemi czerskiej.

Andrzej, mlodszy syn Mikolaja i Lutoslawskiej, dziedzic na lvfagnu-
szewie, elektor 1648 roku z ziemi czerskiej, zadlubil Agnieszkg trIokrackq
i z niej mial dwdch syn6w, Mikolaja i Samuela,


