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MAGNUSyon OCHAP.Jan, podpulkownik
wojskkrdrewskich,orrzymal L6r4 r. dwa solectwa we wsiachwrocz'wo
i stracze,w starost*iu

janowskiem (Sigil.).

MAGNUSKIh._A.BDANK.W wojew..sieradzkiem,jednego
pochodzeniaz Koiubskimi.Kacper,Jan,Kazimieizi Lukasz,
synowieJana,totB r.
Jan,Loza,podstarosta
i sgdzia grodzki plocki roaor. stelan r6ez r. i
Jan
1648r. podpisalielekcygz wojew.sieradzkien.Marcin,
.yn piotr^, r6b0r.
Aleksander,dziedzicJ_emielina,.
kanonik gniezniefskii L.ur.o*"r.i
kujawski i lowicki 1665r., nominatarcybilkupstwagnieznieri.kir;o16s9r.,
16?8r.
um. 1694r.
Jan, wojski gostyriski166?r., elektor_1669
r. z ziemi gostyfskiej,
z ho\y Doroty Kuciriskiejmiarc6rki: Anng i Konstanoy!,-xta.yJtTto-"i"tie,
Jadwigqza Janem Nakwaskim,Teresq za Aleksanil"rJo'-rrriliiu;"rn
sr"rmierskimi syn6w:Franoiszka,
dziedzicadobr Narty, kanonikawtoltawstiego
i poznaiskiegorz00 r., Karola,Kazintierza,
wojskiegog".tynrti"g, 1699r.,
i Aleksandra,elektora1669-r.
z ziemigostyriskiei,sqizi;go,iu..r.f,go, tto.y
sprzedall7r5 r. wies smolsko Franciszk-owi
Magnuski";";;;-;i;ksandrze
z Maryannywodziriskiej.c6rka Magdalenaza Anlrzejem
z#"Jut i,o, poapisarzem
grodzkimbrzesko-kujawskim
i synowie,Jan i Franciszek,erektor
17ti4r. z

zienti sieradzkiej.
Po Marcinie syn Wojciech zaSlubil Katarzynq Krosnowsk4
.
i z niej
pozostawil
Annq, Dorninikankg w sochaczewie; i- synow:
alit*una.u,
Franciszka i Ludwika, czesnika gostyrlskiego l?g4roku,
z kt.rych Ale,
ksander'sqdziagrodzki 12r5.r.,,j.-.rii gostynski rzsa
.., ,nr"t-a?iu zorry,
Jlzefatg Moli[sk4 i !]anciszkq zakrzewikq,- z kt6rej synorvie,tr,r"nc;szet<

zo\alr z Justyu4Rosciszews-k4,
-Andrzejnabyrrz4z.. aortu xujto.y i
SciOstrowce;
Zonatyz RozaliqGadomsk4.
"rg-

Andrzej w fZZt r. sprzedalCladomskimwies Kaptury, w ziemi
so_
chaczewskiej;jego syn-Jar z Jlzefy.Wyrzykowskiej ,niut "rynu
J'zetata,
patrona Trybunaru w warszawie, wylegitymowanegow
Krdrestwie l84a r.
z synemTadeuszem,
urodzonymz Tekli Nowickiej.
Adam, Jan, Maryan,Stanislaw i Swigtoslawpodpisalielekcyq
1669r.
z wojew sieradzkiem; po stanisrawie syn ihzimieiz Looaty
z-i^tarzyn4
Piwo. Katarzyna,za Mikorajemwodzifskim, miecznikiemgortyn.kin,
1701r.
Franciszek,podczaszytrembowerski,nastqpnietz+or. puikownit<
t<rot.*sti,
i.stanislaw, chor42y pancerny' z wojew-'wolyirskien,a rnrionur
) wojew.
sieradzkiempodpisarielekcyql?sB r. Michal,to*""y tiwsti riie-r.
nozalia,
ZonaFranciszkaKurdwanowskiego,
chor42egoczerniechowskiego
1740roku.
Jadwigaza JoachimemKrgskim rzb0 r. J6zef,wojski piot.t<oisti
LTbzr.,
-poznariskq.,Iozet-entoni
2onaty z I(unegund4L_ubierisk4,
wojewodziank4
z wojew. kaliskiego, Kazimierz i romasz z wo.jew.sieraazt<iego-i
ro*u."
z wojew' plockiego erektorowielz64 r. Karol wylegity*o*"n'y
w Galicyi
1782r. Joachim,chor4zywieluriski tzSBr.
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Tomaszsprzedalmajqtek BialogdrqIZ86r. (Akta Lgczyckie);z Krystyny trachockiejjego syn Jan, dzierzawced6br w pow. lgczyckim,wylegitymowanyw I(r6lestwie1Bg9r" Ferdynand honaLyz, Walentyna Kalkstein
1830roku.
MAGNUSZEWICZ.Krzysztof, namiestnik pancernywojsk krdlewskich, pozwany168.5roku o najazdna wsie Wiliq i Juszkowce,byl zonaty
z Annq Ilinsk4, wojszczankq
czerniechowskq.
Eleonora, zoua Jak6ba Kolqtaja 17i,5r. (Wyr. Tryb. Lubel.).
MAGNUSZEWSI0h. OGONCZYK.Znajonrymprzodkienrtego domu
jest Swiqtoslaw,przydomkuRzeczywa,
kt6ry w LBITr. otrzymalod Ziemowita ks. Srarszawskiego
przywilei na prawo magdeburgskie,
jarmarki i 16zne swobodydla swegomiastaMagnuszewa,
w ziemi czerskiej;jego synotvie, N{ikolaji Powata,dziedzicna Taczewie, otrzymali zatwierdzenietego
przyu'ileju od Janusza ks lt{azowieckiegoL4z+r., a w LI,3Tr. poprzednie
przywilejezatwierdzil ich potomkom:Stanislawowi,Marcinowii Janowi,
dziedzicomtego miasta,krdl Zygmunt I. Mikolaj, syo Swiqtoslawa,potlkomorzy sandomierski1451f'., mial syn6w, Pawla i Tomasz,a,dziedzicuna
Magnuszewiel4B0 r., po kt6rym z Katarzyny Jasienskiej,lowczanki s0chaczewskiej,
synowie,Jak6b i Krystyn.
I(rystyn, dziedzicna tr'Iagnuszewie
1bB0r., pozostawilsyn6w: Franciszka,Jakoba.Jana, kt6ry nabyl ll+b r. TrzciankQi Gielczq, Stanislawa,
Tomaszai Wojciecha;po Stanistawiesyn Jan z KataruynyGlinieckiejmial
syn6w,Franciszkai Pawla,a Wojciech, pisarz ziemskiroiariski i makowski Lr,44I'., pozostawilsyn6w: Andrzeja, Lonategoz Jadwig4 Kamiefisk4,
Jak6ba,I(rystyna, l<anottika
lqczyckiegoto0o r., i Macieja,instygatorako.Iemielinie
ronnego,dziedzicdwna
i Zawadce.
Pawel, drugi syn It{ikolaja,dziedzicna lvfagnuszewie,
mial syna Andrzeja,po ktorym synowie: Stanislaw, i\{arcini Jan otrzymali tb8z r. potwierdzeniedla dziedzicznego
miirsta swegoMagnuszew&,
i po Stanislawie
zostalisynowie,Jerzy i Mikolaj bezpotomni,a ltfarcin i Jan s?lprotoplastanri dw6ch linij tego rodu.
Linia trfarcina.Marcin,dziedzicna lt{agnuszewie
1b40r., pozostawil
syna llikolaja. po kt6rynr r, ElZbietyLutos.lawskiej
dwdch syn6w, Aleksander i Andrzej, i z nich Aleksander,potlwojewodzyczerski tozo r., elektor
1632r. z ziemi czerskiei,miat dwie Zony,AgnieszkqOczosalsk4,
i z niej
synowie:Prosper-Dominik,
dziedzicna Warpqsach
r., Renrigiani Woj1Gb4
ciech,i Maryanng Borowsk4,r, kt6rej syn Kazimieru; po Remigianie,elektorze 1669r. r, ziemi czerskiej, z Zofli Chmielewskiejsyn Wawrzyniec,
elektor169?r. z ziemi czerskiej.
Andrzej, mlodszysyn Mikolajai Lutoslawskiej,dziedzicna lvfagnuszewie, elektor 1648roku z ziemi czerskiej,zadlubilAgnieszkgtrIokrackq
i z niej mial dwdch syn6w,Mikolajai Samuela,

