MUSZYŃSKA GAŁĄŹ RODU MEDWECKICH
Jonasz Medwecki, oprócz znanego nam założyciela Żegiestowa Ignacego, miał czworo dzieci:
córki Emilię i Joannę oraz synów Alojzego (ur. 1812 roku) i Karola.
Córka Alojzego Emma osiedliła się na Węgrzech, ale rodzinne i patriotyczne związki z
Polską były utrzymywane, skoro jeden z jej synów — Zygmunt Medveczky de Medvecze (ur. 1844
roku w Debrece) — wrócił do Polski, aby wziąć udział w powstaniu styczniowym, został zesłany na
Syberię, a po powrocie z niej w 1868 roku osiedlił się w Muszynie i tutaj zmarł w 1903 roku.
Dzieci Zygmunta to Stefania, Alicja i Margita. Potomkowie tej ostatniej mieszkają w
Warszawie (państwo Sobolewscy).
Trzeci syn Jonasza — Karol — miał córkę Albinę, która nie pozostawiła po sobie
potomków, oraz synów Adolfa, Józefa i Edwarda.
Adolf, który osiedlił się w Niżankowicach, miał synów: Karola, który mieszkał prawdopodobnie we Lwowie (jego córka Wanda i syn Witold zginęli podczas obrony Lwowa w 1920 roku i
pochowani zostali na cmentarzu Orląt Lwowskich), Emeryka, który wyjechał do Francji oraz
Władysława, którego potomkowie osiedlili się w Przemyślu, Bydgoszczy, a także w USA.
Drugi syn Karola, Edward (urodzony w 1840 lub 1843 roku), zostawił po sobie pamiątkę w
postaci ufundowanego dla kościoła parafialnego w Muszynie obrazu św. Teresy. Dziećmi
Edwarda byli: Stanisław, który zmarł w młodości, córka Maria (po mężu Hrebenda), oraz syn
Wiktor urodzony w roku 1903 (zm. 1992).
Wiktor Medwecki był postacią bardzo znaną w turystycznym środowisku Krakowa i Polski
południowej. Doktor praw Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1954 do 1975 roku pracownik i
działacz Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krakowie oraz Wojewódzkiej Komisji Opieki nad
Zabytkami. Był inicjatorem ogólnopolskiego ruchu społecznej ochrony zabytków, współorganizatorem budowy skansenu w Zubrzycy, znawcą polskiej turystyki i krajoznawstwa. Córka
Wiktora Anna Kornaś z dziećmi i wnukami mieszka w Krakowie.
Trzeci z synów Karola, Józef Medwecki, był burmistrzem z końcem XIX wieku. Po synu
Józefa, Antonim, i jego córce Wandzie w Muszynie pozostali potomkowie Medweckich —
Weberbauerowie.
Jeden z synów Antoniego, Witold, zginął w Warszawie w 1926 roku podczas przewrotu
majowego, drugi — Mieczysław — który był lotnikiem, zginął l września 1939 roku, zestrzelony przez
Niemców na lotnisku w Balicach.
Rodzinna legenda głosi, że był on pierwszym poległym lotnikiem polskim w II wojnie
światowej.
Stanisław Weberbauer
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