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SŁOWO OD REDAKCJI

Szanowni Krewni, drodzy Subskrybenci naszego biuletynu informacyjnego! 
W numerze 17 przesyłamy miesięczne zestawienie wydarzeń rodzinnych oraz działalności 

Klubu i Działu Genealogii, m.in. relację z pogrzebu Ś.P. Antoniny z Netczuków Jakubowiczowej, 
linki do galerii zdjęć z pogrzebu, informację o śmierci Ś.P. Stefana Netczuka, wspomnienie o ks. 
Nikodemie  Netczuku  w  50  rocznicę  śmierci  oraz  ogłoszenie  o  planowanym  spotkaniu 
przedzjazdowym w 2015 r.

Przypominamy, że biuletyn dostępny jest tylko dla subskrybentów, z którymi mamy kontakt 
i  którzy  podali  nam  swoje  adresy  mailowe.  Uprzejmie  prosimy  Wszystkich  o  przekazywanie 
biuletynu dalej krewnym, zwłaszcza zaś osobom starszym, które nie korzystają z Internetu i nie 
mają dostępu do wersji elektronicznej.

Przesyłamy  także  w  załączeniu  najnowszą  wersję  tablic  genealogicznych.  Prosimy  o 
uzupełnienie brakujących, ewentualnie błędnych informacji drogą mailową. Nie mamy aktualnych 
informacji  o  gałązce  Jakubowiczów,  jak  również  o  ostatnich  małżeństwach  i  najmłodszych 
członkach rodziny u Netczuków i Jakubowiczów.
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PRZEDZJAZDOWE SPOTKANIE W 2015 ROKU
http://netczuk.org/01news01news.html#2015_01_31_02

31 stycznia 2015, Autor Łukasz Netczuk

W wyniku refleksji po pogrzebie Ś.P. Antoniny z Netczuków Jakubowiczowej, propozycji 
zgłoszonych  przez  przedstawicieli  wszystkich  linii  Netczuków,  jak  również  dzięki  inspiracji 
Mirosława Netczuka, w ramach przygotowań do II/IV Zjazdu Rodu Netczuków w sierpniu 2016 r., 
już latem br. w dniu św. Rocha (kiedy wielu z nas odwiedza w Międzyrzecu groby bliskich z okazji 
odpustu), zaplanowaliśmy specjalne przedzjazdowe organizacyjne spotkanie.

Będzie ono poświęcone powołaniu Komitetu Organizacyjnego II/IV Zjazdu, opracowaniu 
programu  obchodów  (propozycja  jest  na  plakacie  pod  adresem: 
http://netczuk.org/images/09zjazdy02planowane_II_IV_Zjazd_RN.pdf),  ustaleniu  listy  gości, 
podziałowi obowiązków organizacyjnych oraz przygotowaniu materiałów na zjazd. 

Jednym z  celów organizacyjnych będzie  powołanie  do  życia  pierwszego stowarzyszenia 
rodowego w Międzyrzecu Podlaskim, czyli sformalizowanie działalności dotychczasowego Klubu 
Rodu  Netczuków,  który  w  2016  r.  będzie  obchodził  swoje  10-lecie.  Spotkanie  przedzjazdowe 
odbędzie się w dniu św. Rocha po południu. Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie zostaną 
podane wszystkim telefonicznie i mailowo za pośrednictwem biuletynu klubowego. 

Już  teraz  zachęcamy wszystkich  Netczuków,  jak  również  potomków Netczukówien,  do 
udziału i włączenia się w organizację tego przedsięwzięcia. Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń 
imiennych wraz danymi kontaktowymi (tel., e-mail) w celu określenia liczby gości oraz wyboru 
miejsca.  Zgłoszenia prosimy kierować na adres  klub@netczuk.org lub telefonicznie pod nr  

.
Oprócz tego w planach jest:

- dyskusja nad formą organizacyjną (stowarzyszenie zwykłe czy rejestrowe), celowość powołania 
stowarzyszenia i fundacji wspierającej to stowarzyszenie, podstawy są określone w idei Klubu RN, 
do dalszej dyskusji i dookreślenia:

-  dotychczasowa  nieformalna  organizacja,  która  nie  daje  już  możliwości  zarządzania  
zebranymi materiałami, prowadzenia szerszych poszukiwań, jak również współfinansowania 
kwerend,  publikacji  wyników  i  formalnego  podejmowania  działań  zmierzających  do  
ochrony  miejsc  pamięci  i  pochówku  -m.in.  sprostowanie  nazwiska  pochowanego  na  
Powązkach  Wojskowych  Franciszka  Leszczuka  -  właściwie  Netczuka,  syna  Józefa  i  
Petronelli z Mankiewiczów itp. (http://klub.netczuk.org/01klub.html)
- cele działalności http://klub.netczuk.org/01klub01cele.html
- historia relacji rodzinnych i idei stowarzyszeniowej 
http://klub.netczuk.org/01klub02historia.html
- dotychczasowy regulamin nieformalnego Klubu 
http://klub.netczuk.org/01klub03regulamin.html
- pierwszy projekt statutu dla stowarzyszenia Klub Rodu Netczuków z 2007 r. 
http://klub.netczuk.org/01klub04statut.html

- opracowanie dokumentów rejestracyjnych stowarzyszenia i powołanie komitetu założycielskiego, 
wybór władz przejściowych i ewentualnie powołanie do życia fundacji.
Informację o II/IV Zjeździe podaliśmy do wiadomości 19.04.2014 r.: 
http://netczuk.org/01news02_2014_04_19_01.html

RELACJA Z POGRZEBU ANTONINY Z NETCZUKÓW JAKUBOWICZOWEJ 
http://netczuk.org/01news01news.html#2015_01_31_01

31 stycznia 2015, Autor Łukasz Netczuk 

W dniach 27-28 stycznia uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych Antoniny z 
Netczuków Jakubowiczowej - ostatniej z dzieci Mikołaja i Antoniny z Mankiewiczów. Antonina 
miała starszych braci: Stanisława, Mariana i  Henryka oraz młodszych: Eugeniusza i Zygmunta. Z 
pokolenia  tego  nestorką  naszej  gałęzi  została  ostatnia  jego  reprezentantka  -  Aleksandra  z 
Trojanowskich Netczukowa, wdowa po Zygmuncie Netczuku.
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Plakat ze wstępnym programem II/IV Zjazdu Rodu Netczuków w Międzyrzecu w 2016 r.
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Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 27 o godz. 17:00 w domu rodziny Jakubowiczów 
nabożeństwem różańcowym za zmarłą Antoninę i zmarłych z najbliższych rodzin. Gospodarzem 
pogrzebu był wnuk Leszek z małżonką Ulą. Po różańcu mieliśmy okazję spotkać się z potomkami 
Antoniny - Jakubowiczami. Wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.

W środę 28 o godz. 12:00 w domu odbył się drugi różaniec za zmarłą. Zebrała się na nim 
licznie  rodzina  Jakubowiczów,  przedstawiciele  wszystkich  linii  Netczuków  po  braciach  Ś.P. 
Antoniny, rodzina Sierhejów, jak również wielu bliższych i dalszych krewnych oraz sąsiedzi. O 
godz. 13.30 ciało zmarłej zostało odprowadzone do kościoła śś. Ap. Piotra i Pawła, gdzie o godz. 
14:00 odprawiona została msza pogrzebowa. O godz. 15:00 kondukt żałobny udał się na cmentarz 
przy  ul.  Brzeskiej,  gdzie  ciało  Ś.P.  Antoniny  złożono  do  grobu  rodzinnego.  Spoczęła  u  boku 
zmarłych wcześniej męża i syna. O godz. 17:00 wszyscy goście udali się na obiad, który był okazją 
do  spotkania  bliższej  i  dalszej  rodziny,  poznania  wielu  krewnych  oraz  wspomnienia  zmarłej 
Antoniny.

Rodzinie Jakubowiczów, zwłaszcza zaś gospodarzom pogrzebu, dziękujemy za zaproszenie 
i organizację pięknego i godnego pożegnania naszej drogiej krewnej, Ś.P. Antoniny. Wieczna jej 
pamięć! Niech spoczywa w pokoju wiecznym.

Zdjęcia  z  pogrzebu  zebrane  są  już  na  płycie.  Będą  przesłane  listownie  do  gospodarzy 
pogrzebu. Dla szerszego grona rodziny dostępne są za pośrednictwem linków:

Dziękujemy Mirkowi Netczukowi za użyczenie aparatu do wykonania zdjęć w kościele i na 
cmentarzu.

Pamiątkowe zdjęcie rodziny Jakubowiczów i Netczuków po nabożeństwie różańcowym 27.01.
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Zdjęcia z mszy pogrzebowej w Kościele śś. ap. Piotra i Pawła

Zdjęcia z mszy pogrzebowej w Kościele śś. ap. Piotra i Pawła

Odprowadzenie ciała na cmentarz i złożenie do grobu.

ODESZŁA OD NAS ANTONINA Z NETCZUKÓW JAKUBOWICZOWA (07.07.1919 - 26.01.2015)
http://netczuk.org/01news01news.html#2015_01_26_01

26 stycznia 2015, Autor Tadeusz Netczuk

Z żalem informujemy,  że  w szpitalu  w Białej  Podlaskiej  w wieku blisko  96 lat  zmarła 
Antonina z Netczuków Jakubowiczowa, wdowa po Ś.P. Konstantym Jakubowiczu (21.01.19121 - 
04.03.1996),  nestorka gałęzi Netczuk-Mankiewicz,  od urodzenia mieszkanka Międzyrzeca.  Była 
córką Mikołaja (1879 - 30.08.1938) i Antoniny z Mankiewiczów (1881 - 18.09.1938) małżonków 
Netczuków, wnuczką Józefa Jana i Petroneli z Mankiewiczów, prawnuczką Jana i Heleny z Jurków, 
praprawnuczką Maryanny z Kieruczenków i Teodora Netczuków, syna Józefa i Pauliny.
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Krewnym Antoniny - synowej oraz wnukom wraz z rodzinami w imieniu Klubu Rodu Netczuków 
składam wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpocznie różaniec za duszę Ś.P. Antoniny Jakubowiczowiej w 
środę 28 stycznia, msza święta o godz. 14:00 w kościele śś. ap. Piotra i Pawła w Międzyrzecu 
Podlaskim. Doczesne  ciało naszej  krewnej  zostanie złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Brzeskiej.

ODSZEDŁ OD NAS STEFAN NETCZUK (05.04.1933 - 01.2015)
http://netczuk.org/01news01news.html#2015_01_08_01

08 stycznia 2015, Autor Tadeusz Netczuk

Z żalem informujemy,  że  w szpitalu  w Białej  Podlaskiej  w wieku  81  lat  zmarł  Stefan 
Netczuk,  lekarz  weterynarii  i  senior  pierworodnej  linii  w subgałęzi  Mikołaja  -  najliczniej  dziś 
reprezentującej  gałąź  Netczuk-Mankiewicz.  Był  synem Stanisława  (08.05.1903  -  23.10.1970)  i 
Nadziei z Oleszczuków (1904 - 18.09.1980) małżonków Netczuków, wnukiem Mikołaja (1879 - 
30.08.1938) i Antoniny z Mankiewiczów (1881 - 18.09.1938) Netczuków, prawnukiem Józefa Jana 
i Petroneli z Mankiewiczów, praprawnukiem Jana i Heleny z Jurków, prapraprawnukiem Maryanny 
z  Kieruczenków i  Teodora Netczuków, syna  Józefa i  Pauliny.  Żonie,  synowi i  wnukom wraz z 
rodzinami w imieniu Klubu Rodu Netczuków składam wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpocznie różaniec za duszę Ś.P. Stefana Netczuka w piątek 9 
stycznia o godz. 11:00, msza święta o godz. 12:00 w kościele św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim. 
Doczesne ciało naszego krewnego zostanie złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Brzeskiej.

WSPOMNIENIE KS. NIKODEMA NETCZUKA (27.09.1896-04.01.1965) W 50 ROCZNICĘ ŚMIERCI
http://netczuk.org/01news01news.html#2015_01_07_01

07 stycznia 2015, Autor Łukasz Netczuk

Z  radością  informujemy,  że  dzięki  życzliwości  Prześwietnej  Kurii  Archidiecezjalnej 
Warszawskiej, za pośrednictwami jej Wicekanclerza ks. Piotra Odziemczyka, otrzymaliśmy kopię 
wspomnienia o  ks.  Nikodemie  napisanego  przez  ks.  A.  Kosińskiego  w  1965  r.  na  mowę 
pogrzebową naszego krewnego. Jest to bardzo cenny materiał, za który bardzo dziękujemy i który 
dołączyliśmy do zasobu bibliograficznego dokumentującego dzieje naszej rodziny.

O wspomnieniu  tym dowiedzieliśmy się  z  kolejnych  pozycji  bibliograficznych,  których 
zestawienie  opublikowaliśmy 3  stycznia.  Bogaty  zbiór  22  źródeł  wzbogacił  biogramy naszych 
krewnych, które zostały dziś zaktualizowane na stronie.

NIEMIECKIE KONOTACJE RDZENIA NETC- ORAZ HISTORYCZNE WZMIANKI 
NAZWY OSOBOWEJ NACZKO - ONACZKO NA POGRANICZU POLSKO-RUSKIM

http://netczuk.org/01news02_2015_01_03_02.html
03 stycznia 2015, Autor Łukasz Netczuk

Przedstawiamy  materiały  źródłowe  zebrane  w  2014  r.  jako  przyczynek  do  rozdziału 
Nazwisko i jako materiał uzupełniający zagadnienia etymologiczne i językowe nazwy osobowej 
Naczko - Onaczko, pokrewnej wobec Neczko - Netko, od której z kolei pochodzi nasze nazwisko 
Netczuk. Materiały znajdą się w rozległym studium poświęconym problematyce nazwiska,  jego 
etymologii oraz nazwisk pokrewnych. 

Nazwa osobowa Naczko w Wielkopolsce w k. XIV w.
Zabłocie,  Wielkopolska,  „w r.  1390 -  Janusz Zabłocki  w Gnieźnie  świadczy w sprawie 

Mikołaja z Olszyna przeciw Markuszowi z Mikołajowic. W r. 1396 Naczko z Mroczkowa skarży 
Zabłocką o zabicie  Stanisława,  swego brata  przyrodniego.  Małgorzata  Staśkowa z Mroczkowic 
Pozywa Janusza, matkę i siostry jego z Zabłocia o zabicie męża. Uzyskała 30 grzywien na Januszu i 
dziale jego” [1].

6 Biuletyn informacyjny Klubu Rodu Netczuków  Nr 1 (17)

http://netczuk.org/01news02_2015_01_03_02.html
http://netczuk.org/images/files/07badania03wyniki03bi_wiad_archdiec_war_Nikodem_01.pdf
http://netczuk.org/images/files/07badania03wyniki03bi_wiad_archdiec_war_Nikodem_01.pdf
http://netczuk.org/images/files/07badania03wyniki03bi_wiad_archdiec_war_Nikodem_01.pdf
http://netczuk.org/images/files/07badania03wyniki03bi_wiad_archdiec_war_Nikodem_01.pdf
http://netczuk.org/images/files/07badania03wyniki03bi_wiad_archdiec_war_Nikodem_01.pdf
http://netczuk.org/images/files/07badania03wyniki03bi_wiad_archdiec_war_Nikodem_01.pdf
http://netczuk.org/01news01news.html#2015_01_07_01
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Jozef_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Jozef_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Jozef_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Teodor_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Teodor_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Teodor_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Teodor_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Teodor_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Teodor_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Jan_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Jan_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci01protoplasci.html#Jan_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci02xixwiek.html#Jozef_Jan_Janowicz_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci02xixwiek.html#Jozef_Jan_Janowicz_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci02xixwiek.html#Jozef_Jan_Janowicz_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci02xixwiek.html#Jozef_Jan_Janowicz_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci02xixwiek.html#Jozef_Jan_Janowicz_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci02xixwiek.html#Jozef_Jan_Janowicz_Netczuk
http://netczuk.org/05gen01galezie.html#Netczuk_Mankiewicz
http://netczuk.org/05gen01galezie.html#Netczuk_Mankiewicz
http://netczuk.org/05gen01galezie.html#Netczuk_Mankiewicz
http://netczuk.org/01news01news.html#2015_01_08_01


1516 -  N.  Barbara  Skampska,  wdowa  po  Przecławie  Skampskim,  obecnie  żona  Jana  Naczka 
Skampskiego,  oraz Feliks  i  Maciej  synowie jej  płacą winę,  bo nie stanęli  z  pozwu Katarzyny 
Stawskiej, żony Jana Piotrowskiego, o wygnanie z cz. ojczystej wsi Staw p. Pyzdr. [2].
1513 - N. Paweł Jelitowski i Małg. ż. jego, c. ol. Naczka Jelit. całe cz. dziedz. wsi W. Jelitowo p. 
gn. za 20 grz. Janowi Zoleczskiemu sprzed [3].
1494 - N. Jan Zoleczski, zw. Thobola, na 1/2 dóbr dziedz. we wsi Zoleczp. gn. zap. 11 grz. pos. i t. 
w., ż. N. Barbarze, c. ol. N. Naczka Skampskiego [4].
1480 - G. Anna, ż. N. Stanisława Wargowskiego, ojc. i mac. w W. Siekierkach w p. pozn. za 40 grz. 
sprzed. Naszkowi z W. Siekierek (f. 195) a ów Naszko na 1/2 swych dd. ib. zap. 20 grz. pos. i t. w., 
żonie swej N. Agnieszce [5].

Naczka to przydomek Skampskich i Jelitów. Naszko to z kolei imię.
Bibliografia i przypisy:
[1]  Słownik  geograficzny  Królestwa  Polskiego  i  innych  krajów  słowiańskich,  Tom  XI,  str.  148,  źródło: 
http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/3 (11.2014);
[2] Teki Dworzaczka,Biblioteka Kórnicka PAN, Księgi grodzkie i ziemskie, Poznań, Inskrypcje, 2009 (Nr. 866), źródło: 
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27 (09.2013);
[3]  Teki  Dworzaczka,Biblioteka  Kórnicka  PAN,  Księgi  grodzkie  i  ziemskie,  Poznań,  Rezygnacje, 2260 (Nr.  786), 
źródło: http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27  (09.2013);
[4] Teki Dworzaczka,Biblioteka Kórnicka PAN, Księgi grodzkie i ziemskie, Poznań, Ziemskie, 9883 (Nr. 11 gr. 1388), 
źródło: http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27  (09.2013);
[5] Teki Dworzaczka,Biblioteka Kórnicka PAN, Księgi grodzkie i ziemskie, Poznań, Ziemskie, 9617 (Nr. 9 gr. 1386), 
źródło: http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27  (09.2013).

Rdzeń Netc- w niemieckich nazwach geograficznych na terenie Polski
Jako jeden z kilku przykładów, rdzeń Netc-, będący podstawą nazwiska Netczuk oraz nazwy 

osobowej Neczko, od której pochodzi, występuje także w źródłach niemieckich jako temat nazwy 
rzeki Noteć w Wielkopolsce. Nazwy polskie tej rzeki mają za Słownikiem poznańskim formy: 1243 
- Notes (CDB A 24 s. 3 nr 4), 1249 - Nothes (Wp. 4 nr 2055), 1270-1296 - rękopisy z XIV-XV w. 
Notesz (MPH n. 8, 125), 1312 - or. Notsza (Wp. 2 nr 959), 1422 - or. Nothessch (Wp. 8 nr 947-
949), 1461 - or. Nyotesch (Pol. 2 nr 415), 1565 - Nothesz, [narzędnik:] Nothessią (LWK 1 s. 169, 
210), 1571 - na Notesi (AktRew. 4, 301-309). Niemieckie imiona tej rzeki w odróżnieniu od nazw 
polskich mają głównie formę fonetyczną „Nec”: 1259 - or. Nezze (Wp. 1 nr 372),  1272 - Netce 
(CDB C 3 nr 2), 1327 - Netze (CDB B 2 s. 42 nr 641), 1317 trans. 1428 - Netcze, Necze (Wp. 2, 
990), 1332 - Necz (Wp. 2 nr 1121), 1338 - Netza (Wp. 2 nr 1187), 1409-1414 późniejsze rękopisy 
- Netcze, Neczce (SRP 3 s. 302, 344), 1251 - fals. z końca XV w. Neza, Netza (PU 1 nr 544; Wp. 1 
nr 297), [XV w.] - Netzie (KH 66, 673), 1944 - Netze. Rzeka Noteć, która ma źródła na Kujawach, 
a ujście do Warty pod Santokiem [1].

Formy nazw miejscowych z rdzeniem Netc-/Necz- oraz częściej Nacz- występują także od 
średniowiecza w Litwie i Białorusi, jest to kilkanaście wsi, przysiółków i folwarków oraz rzeka o 
nazwach  Nacza,  Naczka.  Są  to  potencjalnie  możliwe  źródłosłowy  dla  nazwy  osobowej 
Netko/Neczko  oraz  Natko/Naczko.  Więcej  na  ten  temat  w  kolejnych  artykułach.

W dyskusji o możliwym pochodzeniu językowym nazwy osobowej, która legła u powstania 
naszego nazwiska, ważne jest wyszukanie wszystkich możliwości. Jedną z nich są analogie między 
niemieckim rdzeniem Nett-, Netc- a Netko, Neczko oraz Netczuk. Etymologia nazwiska Netczuk 
zaproponowana  przez  prof.  Rymuta,  wskazuje  właśnie  na  formę Netko  lub  Nett,  choć  dla  nas 
bardziej oczywista jest patronimiczna forma Netcz-uk od Netko lub Neczko, gdzie obie formy Nett- 
i Netc- mogą być brane pod uwagę.

Bibliografia i przypisy:
[1] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. III, opr. K. Górska-Gołaska, T. 
Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 1997, str. 312, źródło: 
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=20984&q=NEtc*&d=0&t=0 (11.2014).

Nr 1 (17) Biuletyn informacyjny Klubu Rodu Netczuków   7

http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=20984&q=NEtc*&d=0&t=0
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=20984&q=NEtc*&d=0&t=0
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=20984&q=NEtc*&d=0&t=0
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=2&fileno=27
http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/3
http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/3
http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/3


Nazwa osobowa Onaczko w średniowieczu na pograniczu polsko-ruskim
Wzajemnego pokrewieństwa i przechodzenia Neczk- w Netk- dowodzi przykład rodu Piotra 

Naczki h. Doliwa, znanego także jako Naczka, Anaczko, Onaczko, Naczkun. Członkowie tego rodu 
swobodnie w kolejnych pokoleniach używają form nazwiska pochodnych od Nacz-/Naczko: Natko 
i  Neczko  i  dalszych:  Nacewicz,  Necewicz,  Neczewicz,  Netewicz,  Natkiewicz,  jak  również 
Nocewicz, niewykluczone, że również:  Nicewicz, Niecewicz, Netko, Netkiewicz i in. Występująca 
w źódłach forma Onaczko albo Anaczka dotyczyła urzedu Piotra w Brześciu i prawdopodobnie 
wynikła ze swobodnego przełożenia litewskiego nazwiska Piotra Naczki na znany na pograniczu 
polsko-ruskim  odpowiednik  nazwy  osobowej  w  formie  Onaczko  bądź  znany  z  pogranicza 
białorusko-rosyjskiego odpowiednik Anaczka. Zastosowanie takiej formy w odniesieniu do Piotra 
Naczki może sugerować że pisarzowi bliższe były te właśnie ruskie formy.

Nazwy osobowe z tematem Netk-, Netc- oraz Natk-, Natc-, jak również Nitk-, Nitc- oraz 
Anac-, Onac- występują od średniowiecza na Rusi, Litwie i na pograniczu polsko-ruskim, wśród 
ludności  wszystkich  stanów.  Formy te  można pogrupować  ze  względu  na  terytoria  i  podstawę 
tematyczną oraz typy sufiksów nazwisk.

W tym miejscu przedstawię najdawniejsze przykłady występowania nazw osobowych na 
pograniczu polsko-ruskim o podstawie zawierającej temat Nack-, Nesk-, Nestk, Nysk-, Nusk- także 
z prefiksem o-:
1. Łubno, wieś szlachecka niedaleko Dynowa, 1450 - Onaczko z Łubna pozywa Wotolkę z Ulucza, 
1474 - Onaczko mieszkaniec Łubna [1, str. 130-131];
2. Nowosielce, wieś koło Sanoka,  1453 - Stanko Suchta, 1454 - Onaczko f. Suchczyn kmiecie, 
1478  -  Onaczko,  Schuchta kmiecie,  1481  -  Onaczko,  Schuchta kmiecie,  1487  -  Onaczk, 
Schuchta [1, str. 163-166];
3. Olchowce, wieś królewska koło Sanoka, dziś dzielnica,  1435 - Iwan Nyeszkowicz, Onyszyn 
Chodor,  Hryszow Onyszko, 1437 -  tywon Iwan Nieszkowicz  (Iwan Nyeschcouicz  thywon), 
1439 - Chodor Onuskouicz, Boris f. Sain,  Nescovicz Iwan, Fed Neskovicz, Honissi Neskovicz 
kmiecie, 1440 - Chodor Onuszkouicz, Syemon Naskouicz, Lukyan Onisko, Chodor f. Onusko, 
Iwan. f. Onusko, 1446 – Onaczko Hnyedkouicz, mieszkaniec wsi kmieć [2, str. 12-14];
4. Sanok, miasto, 1380 - Nestko Putgosky (Pustoski), 1439 - Onaczko, Sain, 1484 - Petrus Nycz 
(?), 1490 - Nykysz (?) [2, str. 99-107];
5. Siemuszowa, wieś koło Sanoka, 1474 - Onaczko kmieć mieszkaniec wsi [2, str. 130-132];
6. Srogów Wyżny, wieś koło Sanoka, 1490 - Onaczko kmieć mieszkaniec wsi [2, str. 147-149].

Przedstawione powyżej miejscowości położone są na terenach ruskiego osadnictwa rejonu 
Sanoka i Dynowa. Łubno leży niedaleko Dynowa, pozostałe osady wokół Sanoka. W Łubnie w 
latach 1450-1474 z pewnością mieszka jeden  Onaczko możliwe, że to krewny  Onaczków spod 
Sanoka.

Prawdopodobnie część osób wzmiankowanych powyżej można powiązać w rodziny.  Iwan 
Nieszkowicz (Nyeschcouicz) tywon [3] w Olchowcach, przedmieściu Sanoka, ustanowiony przez 
starostę [4], którego Hnat Lach z Trepczy skarży o 3 gr za zabitego wołu. Chodor i Iwan synowie 
Lukyana  Oniska (Onuska  v.  Onuszka),  to  odpowiednio:  Chodor  Onus(z)kouicz (Chodor 
Onyszyn) i  Iwan Neskowicz (Nescovicz) tywon.  Hryszow Onyszko to prawdopodobnie krewny 
lub  ojciec  Lukyana  Oniska.  Fed  i  Honissi  Neskovicz to  prawdopodobnie  synowie  Iwana. 
Symeon Naskouicz  to prawdopodobnie albo kolejny syn  Iwana lub  Chodora.  Możliwe też że 
Fedor Neskovicz (czyli Chwedor) oraz Chodor Onuskouicz to ta sama osoba inaczej zapisana w 
różnych dokumentach.

Wspomniany w 1446 r. w Olchowcu Onaczko Hnyedkouicz, to prawdopodobnie przybysz 
z  Sanoka,  gdzie występuje  pod imieniem Onaczko w 1439 r.  Związki  Olchowca,  przedmieścia 
Sanoka z samym Sanokiem są oczywiste, ale potwierdza to występujący w 1439 r. w Olchowcu 
Boris  syn  Saina.  To  rzadkie  imię  pojawia  się  razem z  Onaczką w  Sanoku  również  w  1439. 
Możliwe że  Onaczko z  Sanoka i  Olchowca to ten  sam  Onaczko Hnyedkouicz,  syn  Hnyedki 
(może Chwedki?).
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Prawdopodobnie nie ma związku rodzinnego między  Onuszkami a  Onaczką z  Sanoka. 
Możliwe  jest  zaś,  że  wspomniany  najpierw  w  Sanoku  (1439)  a  potem w  Olchowcu  (1446)  - 
Onaczko (Hnyedkouicz, a może Gniedkowicz?) - to ten sam, który pojawia się nieco później we 
wsiach Siemuszowa (1474) by w końcu dotrzeć do Srogowa Górnego (1490).  We wsiach tych 
wsytepują jako kmiecie -  może synowie  Hnyedkowicza lub  Schuchczyna? W Nowosielcach z 
kolei  występuje  Onaczko syn  Suchczyna (1454),  jak  również  Onaczko i  Schuchta  (Stanko 
Suchta a. Suchto - 1453, Stano a. Stanislaus - 1454) (1453, 1454, 1478, 1481, 1487). „Kmiecie z 
Nowosielc ręczą za sławienie przed starostę Stanka Suchto, 1454 Stanisław sołtys z Nowosielc z 7 
innymi z Nowosilc i z miasta (? de civitate) ręczy za stawienie przed starostę Stana z Nowosielc 
[Suchtę], który pobił sługi starosty pędzących maciory z lasu w Hłomczy”. Sanyo alias Sain to imię 
popa  z  Olszanicy  koło  Leska,  który  był  obwiniony wraz  z  kniaziem Stankiem (1467)  o  chęć 
zrabowania i spalenia zamku sanockiego, następnie uniewinniony.

Suchczyn to forma dzierżawcza od Schuchta (Suchta a. Szuchta). Możliwe że  Schuchta i 
Hnyedko (ojciec  Onaczki  z  Olchowca)  to  bracia  rodzeni  lub  bliska  rodzina  używająca  często 
imienia  lub  przezwiska  Onaczko,  którzy  przybyli  na  te  ziemie  ok.  1430.  Najprawdopodobniej 
Onaczkowie z odległego szlacheckiego Łubna (1450, 1474) i Sanoka to jedna rodzina.

Wspomniany  w  Sanoku  Nestko  (Nystko) z  bratem  Tudorem  otrzymał  w  Wienkowie 
(folwark  w  Dąbrówce  Polskiej)  1380  r.  od  wójt  sanockiego  (Neko)  za  zasługi  "3  wolne  łany 
niemieckie  w  obrębie  swego  wójtostwa,  z  prawem  wybudowania  młyna,  z  zastrzeżeniem 
sądownictwa dla wójta, dawaniem im 4 łokci sukna rocznie, i obowiązkiem służby obu na koniach 
z łukiem lub kuszą" [2, str. 225]. Nie wiadomo czy wspomnieni bracia poza podobieństwem imienia 
pierwszego mogą mieć jakiś zwiazek z nazwą Netko.
 
Bibliografia i przypisy:
[1] Adam Fastnacht,  Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, do druku przygotowali Anna 
Fastnacht-Stupnicka,  Antoni  Gąsiorowski,  cz.  2,  Stowarzyszenie  Małopolski  Uniwersytet  we  Wzdowie,  Instytut 
Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów-
Wzdów-Rzeszów 1998, źródło:
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=Onaczko&d=0&t=0 
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=23690&q=Onaczko&d=0&t=0#m1 (11.2014);
[2] Adam Fastnacht,  Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, do druku przygotowali Anna 
Fastnacht-Stupnicka, Antoni Gąsiorowski, cz. 3, Societas Vistulana, Kraków 2002, źródło:
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=23703&q=Onaczko&d=0&t=0#m1 (11.2014);
[5] Tywon (też ciwun) to w lokacyjnym prawie ruskim urzędnik, nadzorca kmieci i prac polowych, naczelnik wsi, 
sołtys. Często pochodził od zasadźcy wsi i rekrutował się z mieszczan i szlachty.
[6] Olchowce, 1431 - Iwan służka z synami i Hrysch z O. skazani za pobicie tywona z O. ustanowionego przez starostę,  
na obcięcie ręki lub wykupienie 5 grzywnami. za [4, str. 12-14].

NOWE MATERIAŁY BIBLIOGRAFICZNE
http://netczuk.org/01news02_2015_01_03_01.html

03 stycznia 2015, Autor Łukasz Netczuk

W  zakładce  Bibliografia  umieściliśmy  kolejne  pozycje  bibliograficzne  dotyczące 
Netczuków w latach 1862-1965. Informacje te zostały też wprowadzone do biogramów. Poniżej 
lista materiałów:
1.  Wiadomości  Archidiecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidiecezji  
Warszawskiej, R. 55, 1965 nr 8 (sierpień):
-  wspomnienie ks. A. Kosińskiego o  ks.  kanoniku Nikodemie Netczuku     (1896-1965)  ,  kapelanie 
szpitala św. Łazarza, str.192-193.
2.  Wiadomości  Archidiecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidiecezji  
Warszawskiej, R. 28, 1938 nr 7-8 (lipiec-sierpień):**
 - wzmianka o przeniesieniu ks. Nikodema Netczuka, kapelana szpitala św. Łazarza, na kap. szpitala 
Dzieciątka  Jezus  w  Warszawie,  str.  360,  źródło:  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/plain-
content?id=19267 (02.01.2015).
3. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie : miesięcznik Duchowieństwa Archidiecezji
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Warszawskiej, R. 28, 1938 nr 2 (luty):**
-  wzmiankowany  ks.  dr  J.  Netczuk,  członek  Zarządu  Koła  Księży  Prefektów,  skład  zarządu 
ukonstytuowany 30.11.1937 r., - dane w sprawozdaniu Koła za 1937 r., str. 94, źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=19257&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&
QI= (02.01.2015).
4.  Wiadomości  Archidiecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidiecezji  
Warszawskiej, R. 23, 1933 nr 2 (luty):**
- wzmianka o przeniesieniu  ks. Józefa Netczuka, doktora prawa kanonicznego, wikariusza parafii 
św. Antoniego na wikariusza parafii św. Jakuba w Warszawie, str. 67, źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=18949&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&
QI= (02.01.2015).
5.  Wiadomości  Archidiecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidiecezji  
Warszawskiej, R. 22, 1932 nr 10 (październik):**
- Konferencje dekanalne w 1931 i 1932 r., Duchowieństwo m. Warszawy zbierało się w kurii pod 
przewodnictwem  J.  Eminencji  na  tzw.  dysputy  teologiczne:  12.11.1931  r.  ks.  dr.  J.  Netczuk 
przedstawił temat pt.: De examine sponsorum, str. 387, źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=18477&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&
QI= (02.01.2015).
6.  Wiadomości  Archidiecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidiecezji  
Warszawskiej, R. 22, 1932 nr 2 (luty):**
-  wzmianka  o  przeniesieniu  ks.     dr     J.  Netczuka  ,  wikariusza  parafii  Wszystkich  Świętych  na 
wikariusza parafii św. Antoniego w Warszawie, str. 65, źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=18470&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&
QI= (02.01.2015).
7.  Wiadomości  Archidiecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidiecezji  
Warszawskiej, R. 20, 1930 nr 4 (kwiecień):**
- wzmianka o przeniesieniu ks. dr Józefa Netczuka, prefekta szkół powszechnych na prefekta szkół 
średnich w Skierniewicach, str. 156, źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=18461&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&
QI= (02.01.2015).
8.  Wiadomości  Archidiecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidiecezji  
Warszawskiej, R. 19, 1929 nr 5 (maj):**
- wzmianka o ks. Józefie Netczuku odznaczonym Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 za 
pełnienie  obowiązku  kapelana  wojskowego lub  branie  udziału  w niesieniu  opieki  duchownej  i 
sanitarnej  podczas  wojny  polsko-bolszewickiej,  prawo  do  tego  medalu  przyznał  księżom 
Archidiecezji  Warszawskiej  J.E.  ks.  Bp St.  Gall.  Lista  ogłoszona w Rozkazie Dziennym nr  35 
Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie, dnia 02.05.1929 r., str. 176, źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=18451&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&
QI= (02.01.2015).
9.  Wiadomości  Archidiecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidiecezji  
Warszawskiej, R. 19, 1929 nr 4 (kwiecień):**
- wzmiankowany ks.     J. Netczuk  , prefekt ze Skierniewic, który dnia 1 lipca w poniedziałek o godz. 6 
po poł. miał wraz z innymi księżmi Warszawy przybyć na rekolekcje do Seminarium św. Jana na 
rekolekcje, str. 140, źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=18450&from=&dirids=1&ver_id=&lp=10
&QI= (02.01.2015).
10.  Wiadomości  Archidiecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidiecezji  
Warszawskiej, R. 19, 1929 nr 2 (luty):**
- wzmianka o przeniesieniu ks.   Józefa Netczuka  , dr prawa kanonicznego, prefekta w Żyrardowie na 
prefekta szkół i kapelana szpitala w Skierniewicach, str. 54, źródło:
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http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=18448&from=&dirids=1&ver_id=&lp=9&
QI= (02.01.2015).
11.  Wiadomości  Archidiecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidiecezji  
Warszawskiej, R. 13, 1923 nr 11 (listopad):**
-  wzmianka  o  przeniesieniu  ks.  Nikodema Netczuka,  wikariusza  z  Sochaczewa  do  parafii  św. 
Augustyna w Warszawie, str. 172, źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=18445&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&
QI= (02.01.2015).
12.  Wiadomości  Archidjecezjalne  Warszawskie  :  miesięcznik  Duchowieństwa  Archidjecezji  
Warszawskiej, R. 12, 1922 nr 11 (listopad):**
- wzmiankowany Józef Netczuk, student Wydziału Teologicznego Warszawskiego z Archidiecezji 
Warszawskiej, str. 236, źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=18496&from=&dirids=1&ver_id=&lp=8&
QI= (02.01.2015).
13.  Warszawianka,  R.  4,  1927  nr  109  (22  IV),  red.  Marian  Grzegorczyk:**
- wzmianka o mianowaniu  ks. N. Netczuka na wikariusza parafii Krośniewice i prefekta szkół w 
Błoniu, str. 5, źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=24088&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&
QI= (02.01.2015).
14. Dariusz Magier, Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 
1975-1990 i ich spuścizna aktowa, w: Radzyński Rocznik Humanistyczny, tom 9, 2011, pod red. 
Dariusza Magiera:**
-  wzmiankowany  Stefan  Netczuk,  w  latach  1983-1986  członek  plenum  organów  władzy 
wykonawczej  Komitetu  Miejskiego  i  Komitetu  Miejsko-Gminnego  partii  komunistycznej  w 
Radzyniu Podlaskim, str. 131.
15. Zdzisław Bieleń, Od WiMBP do WiMBP, czyli dzieje Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego  
w latach 1955-2001. Część I: lata 1955-1975, w: Bibliotekarz Lubelski, R. 2008,  Rocznik LI, 
Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  im.  Hieronima  Łopacińskiego  w  Lublinie,  ISSN  0137-
9895:**
- Pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w latach 1955-
1975 (po nazwisku:  daty zatrudnienia w WiMBP, komórki organizacyjne,  w których pracowali, 
stanowisko służbowe – funkcja), wzmiankowana Netczuk Wanda: 1 VIII 1960 – 31 III 1961, filia; 
techn. prac. bibliot.,  str. 81, źródło:
http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/dmdocuments/biblub2008.pdf (02.01.2015).
16.  Catalogus  Archivii  Congregationis  a  Resurrectione  DNJC,  Wersja  robocza  /  Working 
version,  Rzym  /  Rome,  2013,  red.  Wojciech  Mleczko  CR,  Archiwum  Zgromadzenia 
Zmartwychwstańców  w  Rzymie  [ACRR],  Via  San  Sebastianello  11,  I-00187  Roma:**
- w rozdziale: Pars III Ex-sodales; Episcopi orbis, Episcopi Poloniae; Sacredotes, Laici, Mulieres, 
Sorores, Res Polonicae; Res Congregationis, wzmiankowany NETCZUK Adolphus, rev. ep. 1891 - 
1920, str. 248, źródło:
http://biz.xcr.pl/files/Catalogus-ACRR-2013.pdf (02.01.2015).
17.  Bibliografia Warszawy, T. 8, Wydawnictwa ciągłe 1955-1970, Muzeum Historyczne m. st. 
Warszawy, Warszwawa 2006:**
- na str. 1983 wzmiankowany Śp. ks. kanonik Netczuk Nikodem (1896-1965), kapelan szpitala św. 
Łazarza,  wspomnienie  o  nim  autorstwa  ks.  A.  Kosińskiego  znajduje  się  w  Wiadomościach 
archidiecezjalnych  warszawskich,  R.  1965  (55),  nr  8  (sierpień),  str.192-193,  źródło:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=25038&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&
QI= (02.01.2015).
18. Gazeta Polska (dawniej Codzienna), 1862, nr 283 (11 grudnia):**
- 15 (27) listopada 1862 r.  wybory do Rad miejskich - miasto Międzyrzec, na Członków Rady 
Miejskiej powołani: ks. Kazimierz Dobrowolski, Michał Wolf, Adam Janiszewski, Feliks Kłosow-
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ski,  Adler  Zyskind,  Tobiasz  Gintzberg,  Mordko  Rosenzweig,  Adam  Fiszbejn,  na  zastępców: 
Mikołaj  Oksinta  [Oksiuta?],  Bazyli  Kieruczenko,  Jan  Netczuk,  Tomasz  Jurko,  Łukasz 
Paluszkiewicz, Walenty Zubik, Zelik Ajzensztejn, Hil Jawerbaum, str. 1, źródło:
http://polona.pl/item/14772665/0/ (02.01.2015).
19. Kurjer Warszawski, R.115, nr 301 (2 listopada 1935) - wyd. Wieczorne:**
-  wzmiankowany  ks.  Józef  Netczuk,  dr  prawa  kanonicznego,  wikariusz  parafii  św.  Jakuba 
mianowany prefektem szkół w Warszawie, str. 5, http://polona.pl/item/19103056/6/ (02.01.2015). 
20.  Kurjer  Warszawski,  R.111,  nr  13  (13  stycznia  1931)  -  wyd.  wieczorne:**
-  "SIEDLCE:  Tragiczne  zajście.  Terenem  bójki  z  tragicznym  finałem  była  restauracja 
Krzeczyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim.  Wieczorem, w gronie kilkunastu gości,  znaleźli  się 
mieszczanie miejscowi, 50-letni Benedykt Netczuk i 35-letni Franciszek Szostakiewicz. Pierwszy, 
popijając  piwo,  odezwał  się  obrażająco  o  Szostakiewiczu,  siedzącym  przy  sąsiednim  stoliku. 
Wywiązała się ostra kłótnia, w której wzięli udział goście restauracji, dzieląc się na dwa obozy: za 
Netczukiem i  przeciwko niemu. Podrażniony jakiemś ostrem słowem, Szostakiewicz zerwał się 
nagle z miejsca, schwycił, stojącą na stole, butelkę po piwie i z całej siły uderzył przeciwnika w 
głowę, poczem, na widok padającego na ziemię Netczuka, zbiegł. Oszołomiony ciosem, Netczuk 
długo leżał na ziemi, lecz, zebrawszy siły, wstał i o własnych siach zawlókł się do domu, gdzie nad 
ranem zmarł. Szostakiewicza aresztowano; str. 5, źródło:
http://polona.pl/archive_prod?uid=19050258&cid=24210822 (02.01.2015).
21. Kurjer Poznański, R. 24 (1929), nr 474:**
-  wzmiankowany  ks.  dr J.  Netczuk, który wpłacił  składkę 10 zł  na pomnik Najśw. Serca Pana 
Jezusa w Poznaniu, str. 15
http://polona.pl/archive_prod?uid=17815238&cid=21553140 (02.01.2015).
22. Ziemia Lubelska, R. 15, nr 234 (28 maja 1920):**
- wzmianka o przeniesieniu proboszcza  ks. Adolfa Netczyńskiego z Mircza do Tyszowiec,  str. 2, 
źródło: http://polona.pl/archive_prod?uid=17538077&cid=20699274 (02.01.2015). 

12 Biuletyn informacyjny Klubu Rodu Netczuków  Nr 1 (17)

http://polona.pl/archive_prod?uid=17538077&cid=20699274
http://polona.pl/archive_prod?uid=17538077&cid=20699274
http://polona.pl/archive_prod?uid=17538077&cid=20699274
http://netczuk.org/04postaci05duchowni.html#Adolf_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci05duchowni.html#Adolf_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci05duchowni.html#Adolf_Netczuk
http://polona.pl/archive_prod?uid=17815238&cid=21553140
http://polona.pl/archive_prod?uid=17815238&cid=21553140
http://polona.pl/archive_prod?uid=17815238&cid=21553140
http://netczuk.org/04postaci05duchowni.html#Jozef_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci05duchowni.html#Jozef_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci05duchowni.html#Jozef_Netczuk
http://polona.pl/archive_prod?uid=19050258&cid=24210822
http://polona.pl/archive_prod?uid=19050258&cid=24210822
http://polona.pl/archive_prod?uid=19050258&cid=24210822
http://polona.pl/item/19103056/6/
http://polona.pl/item/19103056/6/
http://polona.pl/item/19103056/6/
http://netczuk.org/04postaci05duchowni.html#Jozef_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci05duchowni.html#Jozef_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci05duchowni.html#Jozef_Netczuk
http://polona.pl/item/14772665/0/
http://polona.pl/item/14772665/0/
http://polona.pl/item/14772665/0/
http://netczuk.org/04postaci02xixwiek.html#Jan_Wiktorowicz_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci02xixwiek.html#Jan_Wiktorowicz_Netczuk
http://netczuk.org/04postaci02xixwiek.html#Jan_Wiktorowicz_Netczuk


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Biuletyn  informacyjny  KRN  jest  periodykiem  (rocznik,  półrocznik  lub  miesięcznik) 

wydawanym  nieregularnie  od  2006  r.  w  formie  elektronicznego  newslettera,  który  jest  jego 
podstawową  wersją.  Jego  celem  jest  publikacja  półrocznych  lub  miesięcznych  zestawień 
działalności klubu oraz wyników badań genealogicznych, które w wersji skróconej dostępne są na 
stronach  serwisu  genealogicznego  Netczuk.org.  Jako  załącznik  do  biuletynu  dwa  razy  w  roku 
publikowane  są  aktualne  pełne  wersje  tablic  genealogicznych  Netczuków,  Wolskich  i 
Mankiewiczów.

W biuletynie publikowane są także pełne i nie zawsze jawne publicznie treści o charakterze 
rodzinnym, zwłaszcza zaś:
- ogłoszenia rodzinne, listy gratulacyjne z okazji ślubów i narodzin, kondolencje, zawiadomienia o 
ślubach i pogrzebach, ważnych rocznicach i jubileuszach,
- ogłoszenia o ważnych wydarzeniach z udziałem Netczuków oraz ich sukcesach,
- biogramy poszczególnych członków rodu Netczuków, jak również rodzin spokrewnionych,
- historie i tradycje rodzinne, pasje i kultywowane zwyczaje mające źródło w Międzyrzecu i na 
Międzyrzecczyźnie,
- materiały dotyczące Międzyrzeca i gniazd rodzinnych, 
- materiały bibliograficzne, zdjęcia, pamiątki i materiały do badań historii rodu,
- twórczość własna naszych krewnych (proza, poezja rysunek, malarstwo, fotografia itp.),
- reklamy przedsiębiorstw i firm należących do Netczuków i ich rodzin,
- wszelkie ogłoszenia i informacje zgłaszane przez członków klubu.

Odbiorcami biuletynu są wyłącznie członkowie Klubu Rodu Netczuków, którzy otrzymują 
jego  wersję  elektroniczną.  Każdy  subskrybent  może  w  dowolnym  czasie  zrezygnować  z 
otrzymywania  biuletynu.  Osoby zainteresowane jego otrzymywaniem mogą zostać  dopisane  do 
newslettera poprzez zgłoszenie drogą mailową na adres klub@netczuk.org.

Redakcja biuletynu przyjmuje do publikacji teksty oraz zdjęcia dotyczące historii rodziny 
Netczuków i rodzin spokrewnionych, także rodzin małżonków członków naszego rodu. Materiały 
przyjmowane są  droga  elektroniczną  w formie  plików tekstowych.  Publikacja  jest  nieodpłatna. 
Przesłane  materiały  podlegają  opracowaniu  redakcyjnemu  w  konsultacji  z  autorami.  Reklamy 
publikowane są na końcu każdego numeru.
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