
 

 

Z kredensu babci Lili (Ireny Zalewskiej-Egiejmanowej) 

(tabl. 96; 97 Albumu) 

 

 

 

 

 



 

 

Sprawa patery, pozornie błaha, jest dosyć interesująca, ponieważ - jak wia-

domo - przedmioty mówią, często stawiają pytania - tak jest w tym przy-

padku. 

Otóż w mojej Rodzinie przetrwały trzy identyczne patery – jedna z nich re-

produkowana jest powyżej.  

Do niedawna, po jednej paterze, posiadały moja mama Maria i moje dwie 

ciotki, Zofia i Janina. Patery te należały do większej zastawy, która stopniowo 

była wyprzedawana w czasach kryzysu.., itp. Z jedną z tych pater, w domu 

rodziców - że tak powiem - obcowałem od dziecka i od dawna próbowałem 

ustalić, skąd pochodzi i do kogo w przeszłości należała? 

Przed wojną owa zastawa (jeszcze nie całkiem zdekompletowana) znajdo-

wała się u mych dziadków Ireny-Lili Zalewskiej i Stanisława Egiejmana w Ra-

domiu.  

Pomimo tego moja babcia Lila, ani tym bardziej nikt z otoczenia, nie znał 

historii  zastawy/ocalałych pater.  

-------------------- 

- Herb na paterze z prawej strony to klasyczny “Lubicz” - nikt z mojej bliż-

szej rodziny herbu takiego nie posiadał. Jest gałąź Lubicz-Zalewskich, ale to 

inna rodzina. 

- Herb z lewej to odmiana (lub kombinacja): 

  “Kruk z pierścieniem w dziobie” to najpewniej “klejnot” z herbu "Ślepo-

wron” lub “Korwin”.   

   “Orzeł” odnosi się chyba do symboliki Konstytucja 3 Maja-1791, może też 

pochodzić z nieustalonego herbu, raczej obcej proweniencji.  

W herbie tym zwraca uwagę korona rangowa - hrabiowska. 

 

Zestawienie (elementów) herbu Ślepowron/Korwin i Orła na jednej tarczy 

herbowej może podkreślać związki dwóch rodów albo też “Orzeł” jest dodat-

kową alegorią patriotyczną. 

 

 Przedstawienie obok siebie herbu “Lubicz” i “Ślepowron/Korwin z dodat-

kiem Orła” świadczy najpewniej, że zastawa była wianem albo prezentem 

ślubnym z kręgu rodziny lub spoza niej. 

-------------------- 

 Na tym tle nie mogę stwierdzić, jak zastawa/patera trafiła do rodziny.  

 

Jeśli, Szanowny Gościu, zajrzałeś do “Kredensu mojej babci” i przyjrzałeś 

się paterze, może mógłbyś powiedzieć coś więcej na jej temat, może rozpozna-

jesz ją lub widziałeś gdzieś kiedyś na rodzinnym stole…?                                                        

 

(mb) 

 



 

Po konsultacjach z dr Markiem Minakowskim ustalono, że patera najpraw-

dopodobniej pochodzi od Sobiesława hr. Mieroszewskiego, ordynata mysłowic-

kiego h. Ślepowron, i jego żony Julii Gruszeckiej h. Lubicz, którzy - 

wg wielcy.pl - wzięli ślub w Warszawie w 1848 r.  

Korona dziewięciopałkowa związana jest z tytułem hrabiowskim, nadanym 

mu przez cesarza Austrii w 1869 r. Wówczas w tarczy herbowej do Ślepowrona 

dodano też orła.  

Nie wiadomo nadal,  jaką drogą te patery znalazły się w posiadaniu rodziny 

Egiejmanów.   

(pz) 
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