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MOTTO:
Me

ma przyszłości

bez przesz.bści..."

JAK POWSTAŁA MYŚL 0 ŁĄCZNIKU
Celem naszym było wznowienie po czter- ści drzewo geneaJogicz.ne. I to\ zain.terescwanie
dziestu blisko lat.ach „Łącznika Rodz.innego", młodych hisitorią ich rodu utrwaliło w nas
którego trzy numery ukazały się w latach przekonanie, że należałoby jednak przybliżyć
1937-1939 i dużą rolę w zespoleniu rodziny następnemu pokoleniu te nasze rodzinne spraOdegrały.

Wy.

Droga do osiągnięcia tego celu nie była
I tu właśnie pojawiła się myśJ, aby teraz,
łatwa i prosta. A jiednak... cel teii, którym
po blisko półwieczu wydać nowy numer
jest ten, lepiej czy gorzej skons,truowany, nowy - czwarty numer „Łącznik.a", który dziś
w ręoe Wasze oddajemy - został osiągnięty.
Moźe

ktoś zapytać:

w jaki

sposób,

gdzie

i kiedy powstał projekt wydania „Łącznika".
Myśl ta narodziła się w Lonidynie. Mieszkając
stale poza krajem nie ode"aliśmy od nieigo
duszy. Nie przestała być nam bliska rodzina,
z którą kontakty zerwały s.ię lub osłabiły i
o której tak bardzo mało wiedzi,eliśmy po
wie)1u rinionych latach. Częs,[o przeglądaliśmy
s[are, pcżółkłe już karty przeidwojennych

„Łączników". Mając jesz&e dobrze w pamięci przedwoj.enne lata i znając wielu krewnych
z tego okresu - opowiadałem Źonie i synom
o tych czy innych osobach z rodziny, których
imioina przerwijały się na tak bardzo wyczytanyoh już sitronicach. Słuchali tego z cieka-

wością. ~ Żonę moją wywieziono z Polski
w okresie o.ikupacji, gdy była. kilkunastoletnią
dziewczyną, - wszystko` więc byżo dla niej
nowe i ciekawe. Obaj nasi synowi€ uroT
dz,ili s:.ę w Londynie, uczyli się w sz'koł`ach
angielskich, przebywali wśród angielskiej młodz].eźy, wychowywali się w zupelnie oidmiennych warunkach. M.ogłoby się wydawać, że

Jan 'Janota Bzowśki

zamierzchłe dla nich dzieje rodziny z dalekiej
Pcdski, nie mogą wzbudzić ich zainteresowa-

„Łącznika Rodzinnego". Zdawaliśmy sobie
nia. Okazało się je.dnak, Źe się tym intereso- ^sprawę z trudności odnalezieria wszystkich,
wali. Widoczrie - prócz znajomości języka rozsianyoh po całym świecie członków mszej

rodziny i uzyskania o nich informacji. Wchodziły też w grę względy finansowe.
Nawiązaliśmy na razie kontakt z Janoitami
ciągnie do tego co swo`je i bliskie. Ci młoidzi
chłopqr szperali w pożółkłych kartkach „ŁączL Bzowskimi miesżkającymi...w. Londynie - Tyników", starając się oidnaleźć swych dziadów tusem, synem Jana z Borussowej i Józefem,
i pradziadów. Starszego syna, Jerzego, zasta- synem Kazi`mie.rża - sędziego. W naszym
liśmy kiedyś klęczącego na dywanie i składa- mał]m londyńskim domu rozwa'żaliśmy możswych ojców, zaohowali również spory kawałek polskiej duszy, która żawsze ciągnęła i

jącego z małych karitek parometrowej długo4.

iiwości Zreaiizowaria Tt.ęgqT Projektu. obaj Za-

pal:li się do tej idti i - co ważne - zadeklarowali swój

ewentualny udział finansowy.

numer czwarty nie ujrzałby higdy światła
dziennego. Od przeszło roiku dnie. jej i wie-

czory zapełnione były „Łącznikiem". Więksżą
Nas.zemu starszemu synowi, Jerzemu, który znaj.omością spraw i koligacji rodzinnych nie
ostatnjo przeniósł się do Afryki Południowej, mógłby się też chyba pochwalić dziś Źaden
pmłaliśmy kopie trzech numerów ,,Łącznika", z J. Bzows,kich, i - to chyba riożna .stwierpcwiadamiając go jednocześnie o nieskrysta- dzić - jej to wyłączną je§t zasługą, źe wszysćy' -'
1izowanym jeszcze projekcie wydania obecnie J. B.zowscy żyjąqr czy to w kraju czy za
numeru czwartego. ` C%rzymaliśmy telegram : granicą - zcBtal,i odnalezieni i znaleźli siebie
„Piszcie Łącznik",- a później listowną dekla- i swych krewnyah na szpaltach tego numeru.
rację udzialu w kosztach i apel: „Póiki jeTak Więc ~ po wielu, wielu riesiącad
steście, możecie i pamiętacie - piszcie! Zo- żmudmj, wspólnej pracy, przy udziale wszyststa'wcie nam młodym tę pam,iątkę!".
kich, którzy tak chętnie nadsyłali nam imorTo chyba właśnie przewaźyło szalę i skru- macje o sobie i rodzinie - powstał niniej§zy

szyło resztę wahań. Ziamo rzucone - zakiełkowało. Postanowiliśmy ,,mierzyć sib na za-

miary". Rea]nie patiząc - zamiary były
jednak niewspóhierne do n.aszych si ł. I mu-

numer „Łączniika".
O\by był on rzeczywistym, trwałym łącmikiem, n:.e tylko między poszcżeigólnymi człon-

kari mdz,iny, 1ecz także między naszą „PoL

szę w tym miejscu sitwierdzić, że gdyby nie lonią zagraniczną" a krajemi, który - choć
en.:u.zjazm, z k.tórym żona moja, Kazimiera, daleki - j€St nam zarwsze bliski i drogi.
wz,ięla na swoje barki ciężar wszystkich prac

Jan ]anot,a Bz;owski

przygotorwawczych i redakcyjnych, „Łącznika" ,

JESTEM KAZIMIERA, ŻONA JANA...
Narodził się w Londynie projekt wydania
„Łączrika Rodzinnego". Zapaliłam się do tego - może jeszcze bardziej, niż trzech szpakcwatych panów: - Jan, Tytus i Józef Janotowie Bzowscy. Postanowienie podjęto, trzeba
teraz wziąć się do je'go realizacji. I to postanowiłam wziąć na siebie; mężczyźni są od
spraw wielikich, ale nie zawsz€ mogą te „wiedkie sFTawy" bez nas, kobiet sami zrealizować.

Józef Janota Bzoiwski, rodaktor ptrzedwojennyoh
num©rów naszego wydawrictwa.

Prócz „listy uzupełnień" - do Polski, do
Hiszpanii, czy Francji, do znanych czy nieznanych Bzo)wskich, leciały niezliczone l.isty

zaczyna].ące rię :

,Jestem

Karimiera

Janota

Bzows.ka, żona Jana..." Alea jaata est...
Kości zos[ały rzucone ... Ale - czy uda się
nam przeskoczyć Rubikont? ...
Zaczężo się od sporządzenia - na podstaPierwsze o»dpowiedzi na listy zaczęły nadwie sitarycth „Łączrików", listtów mq.ej teścioL chodzić. Każda koperita otwierana była w gowej, Marii z Duniewiczów Janoty Bzowskiej, rączkciwym poópiechu: od ko.go nadeszła od-

b?dącej żywą kroniką rodzinną, oraz infoma- powiedź i jaka jest jej zawartość?
cji własnych - t.zw. ,Jisty uzupełnień". SześPierwsza odpowiedź -od Tadeu§za J. B.
ciostronicowa lista uświa.domiła nam dopiero
jak bardzo skąpe są nasze wiajdomości o rodzinie. Odbita na powielaczu ankieta powędrowala w świat z dołączonym przez nas a`pe1em do wszystkich znanych nam Bzowskich o
nadisyłanie infomacji o sobie czy innych członkach .'midziny, k.tóre . to wiadomości zostaną

wytkorzystane w projektowanym ,,Łączniku".
Ap©1 nasz nawiązywał do; tradycji rodzinnych, których tak gorącym ..rzecznikiem..był

z Tamowa: "...u młodzieży obserwuje się pęd
do pomania przeszłości własnej rodziny". Powiadomił nas on teź o tym, że Zdzisżaw z
Warszawy pisze Kronikę naszej rodziny i wie1e posiada uźyteczmych

dla nas

wiadomości.

Następny list nosił hiszpański znaczek pmhodził od Jerzego, syna Władystajwa, pułkownika: „...Kmhani moi, brak mi słów i nie
umiem wyrazić swoich myśli i uczuć jakie
wywołały Wasze piękne i . wzruszają;GG listy'i..'2,` .;,
5 ?!,`

Do ,listu dołączył wiele wiadomości o sobie
i r,odzinie. Adresy uzyskane z pierwszych od-

niezby.t tęgiie zdrowie i niewspółrierny do
niego wysiłek... nie chodzi tu przecież tylko

powiedzi' zositały natychmiast przeze mrie
wykorzystane. ,
Na mój list do Teresy z J.B. Konarskiej,
zaczynający się od słów: „Szanowna Pani",

o podróż do Warszawy czy Krakowa - to

oraz sahamentahej fomułki „jestem Kazimiera, żona Jana..."

otrzymałam szybką odpo-

miała być wędrówka po wielu polskich miastach, będących obecnymi siedzibami J. Bzowskich. Zaopatrzony w szczegółowy, przygotowany przeze mrie z dużą starannością wykaz, 12 sierpnia 1977 roku wyruszył Janek w

wiedź: „..wzruszyła mnie wiadomość, że i na

sześciotygodniową podróż. Pierwsze _ lis,ty i te-

obczyźnie sprawy naszej rodziny nie przestały
być is,totne i Źe „Łączrik Rodzinny" znajdujJe
swoją kointynuację. Tym więcej wzrusza mnie
to ze względu na pamięć mego Ojca, kitóry
wkładał tyle starań i wysiłku w to nasze rodzinne pismo i przykładał tark wielką wagę

lefony były pehe młodzieńczego zapału - od-

do utrzymania więzi rodzinnej..."

Zdzisław J. 8. z Warsz,awy napisał, że chyba fluidy telepatyczne isitnieją skoro jednocze-

śnie md sprawami rodzimymi pracujemy on n.ad kroniką, my nad ,,Łącznikiem".
Hania J.B. z Francji wzruszyła nas słowami:

„...doibrze jest, żie znalazż się ktoś taki,

kto ze€hciał i postawił sobie za cel skonkretyzowanie tego poczucia więzi rodzinnej, które we wszystkich nas istnieje. choć dotychczas
nie wszyscy byliśmy tego świadomi".

Marek J. 8. z Krakowa napisał o naszej
„celowej i poitrzebnej inicjatywie": ,,... Łącznik
pomoże nam odnaleźć się jakoś w tłumie innych ludzi, zacieśnić więzy z dalszą rodziną
i spojrzeć na .tych, którzy byli naszymi wspólnymi przodkami...".
Wiele, wie`le podobnych wypowiedzi można
Kazimćera ]anola Bzowska
byłoby zacytować. Byliśmy podniesieni na dużona Jana
chu - widać już było wyraźnie, źe nasz rodzinny apel nie przeszedł bez echa. Niewiele n,alazł nici prowadzące do wielu Bzowskich,
widocznie trzeba było, aby przytłumione cza- był w wielu domach członków naszej rodziny.

sem, warunkami, czy po prostu brakiem myśli, poczucie wspólnoty rodzinnej obudziło się.

Udało się nam więc odegrać tu rolę stymulatora... Nie można jednak było spocząć na laurach -- na wie`le listów nie mieliśmy jeszcze
odpowiedzi. Brakowało nam nadal jakichkolwiek infomacji o całej kieleckiej li.nii Janotów Bzowsikich. Nie wiedział o nich nikt. Niektóre pozycje w naszej ,,liście uzupełnień"
ciągle były puiste.
Zapadła więc decyzja wyjazdu Janka w spra-

wach „Lącznika" - do Polski. Nie obeszło
się bez
6

wahań - sześćdziesiąt

siedem

la,t.

Kraków - Warszawa - Tarnów - Kraków. - Sosnowiec - Gliwice - Opole Wrocław - Wołów - Brzeg Dolny - Wrocław - Szczecin - Goleniów - Warszawa

- Brodnica - Warszawa - Kraków - nie

wielu ludzi zdobyłoiby się na taki wyczyn,
i to w dodatku przy fatalnej, zimnej i deszczoiwej pogodzie. W miarę upływających tygodni i przejechanych kilometrów, listy i telefony od podróżnika zaczęły zdradzać wyraźne zmęczerie i chęć powrotu do domu. Wytrwał jednak do końca i nie zrezygnował z
żadnego z punktów wyznaczonego sobie planu.

Wrócił zmęaony, wymizerowany, ale zadowo- nami skromny zeszyt z widniejącym na okładlony, z wyników swej podróży. Na ,Jiście kowej stmnje herbem „Nowina" - uwierzyć
uzupełnień" widniało coraz mniej. * nqstych wprmt trudno ile w nim tkwi pracy, starań,
mie3SC. W dodatku -w czasie kied5rłJanek i-h>--'było w toku łych prac wzlotów, a ,także
prze.bywał w Polsce - odnalazła się nagle i upadków, kiedy to wydawało się nam, Źe
linia kielecka, przyszły na jej temat dość szcze- nie uda się przekroczyć wyrastających na nagółowe infoimacje. Tak więc listy moje - szej drodze przeszkód.
wysyłane z uporem, rozpoczynające się od
słów: „Jestem Kazimiera, żona Jam z LonWiele może znaleźć czytelnik w tym Zeszy-

dynu", z"tab uwieńczone pełnym powodze- cie błędów, czy niedociągnięć
niem.

Dziś,

w rozdziale zatytułowanym

tak

jaik w dawnych „Łącznikach": POLICZYMY
SIĘ" figumją już wszysqr Źyjący obecnie Janotowie Bzowscy. I to chyba jest największą
naszą nagrodą za wszystkie trudy i starania.
Do prac przy ostatecznym szlifie „Łącznika" przed jego oddaniem do druku włączyła
się - przybyła na na§ze zaproszemie z Wairszawy - Teresa z Janotów Bzowskich, KOL
narska, córka Józefa z Bobrowrik, redakitora
trz€ch numerów „Lącznika" wyidanycih przed
wojną. I to też ma swoją szczegó]ną wymowę.
Tkiś, kiedy marzenie o wydaniu ,,Łącznika"

redakcyj.nych,
może też ktoś uznać podane w nim wiadomości za niekompletne, bądź nied.ostatecznie
naświetlające sprawy, osoby czy wydarzenia.
Proisimy łtu jedmk o wyrozumiałość. Wykorzysi:aliśmy wszystkie d®tępne nam źródła i
w miarę możliwości staraliśmy się je wykorzystać jak najlepiej, przykładając szczególną

wagę do tego, aby poprzez wyda,nie „Łącznika" dać wszyst.kim Janctom Bzowskim możliwość wzmcKmienia więzów rodzimych w poczuciu, że „\ja i ty - jesteśmy jednej krwi".

Kaz:imiera Janota Bzowska

przekształciło stię w rzeczywistość i lęży przed

(„żoma Jama z Londynu")

GŁOS Z KRi"
Pierwsze wiadomości o podję.tej przez zamiesz.kałych stale w Londynie Janotów Bzoiwskich inięjatywie wydania, po czterdziestolet-

niej przerwie, nowego numeru „Lącznika Rodzinnego" dotarły do nas bodaj przed mkiem.

zaczął starannie wypełniać arkusze. I już chyba w tym właśnie momencie coiś tam się nam

w duszy poruszyło: obudziło się, przysypane

już ,troc`hę popiołem niepamięci, poczucie
wspólnoty rodzimej.
Ja może szczególnie byłam .tym wszystkim

Były to jedmak wiadomości zupełnie luźne i
nieskrystalizowane. Te pierwsze wieści, które
wydawały nam się trochę nierealne w n.aszych

pomszona - przedwojenny ,,Lączrik Rodzin-

warunkach - mztopiły się szybko w wirze

nej, był przecieź tym, czemu wiele lat swego

ny" mający na celu utrzymanie więzi rodzin-

naszego powszeidniego, praoowi.tego życi.a. Minął jakiś czas. Na wiomę 1977 roku sprawa

pracowitego życia poświęcił nasz ojciec, Józef
Janota. Bzowski. To zadanie, które wzięli na
odżyła i zaczęła przybierać real`ne formy - siebie Janowie Janotowie Bzowscy z Londynu,
zaczęb przy®hodzjć do nas koperty z angie'l- to przecież kontynuacj,a jego idei, jego dąźeń
skimi znaczkami, a w nich cieple śerdeczne, i celów. Ze szczególnym też ucZuciemL wybardzo ładną polszczyzną pisane listy, zawie- pełniałam dziesiątki pozycji w nadesłanej anrające apel o wypełnienie rodzńnnej` ankiety i kiecie, dółączając jednocześnie do niej pełen

stronicową „listą uzupełnień" i - oegrzebując

entuzjazmu list do Londynu. Rozdzwoniły się
telefony w Warszawie od wszystkich, którzy
otrzymali rodzinny apel. Poszł listy do innych Jainotów Bzowskich z prośbą o podanie
danych, których nie miało się w pamięci.

zapcmnjane już nieco wiadomości o rodzinie,

Obudziło się zainteresowa,nje sprawami roidzin-

podanie jak najwięcej wiadomości o .sobie i
o rodzinie. Jakźe było moźna nie z,areagować

na taki apel? Każdy z nas - w Warszawie.
Krakowie, czy Wrocławiu Żasiadł nad Lsześcio

7

narmi, I to ęhyba był już pierwszy cenny efekt
:rqpiqięzgtej rirze-z

Janówr J. Bzowskich pracy.

i teraźniiejszości rodziny posiada wiele wiado
mości i wykorzystał je w swojej b. in.teresu-

Nńę, znałam ich osobiście przed wojną, a potśriL .mieszkaii Zagranicą i dzieiiły nas tysiące
kilome!trów. Stało się jedpak coś dziwnego nagle, ci nieznani.1udzi,e stali się bliscy, ożyło

jącej, napisanej ostatnio „Kronice rodzinnej"
- „staq/styczny" krajowy Bzowski o swych
krewnych, poza najbliższymi wie bardzo mało.
Paradoksem jest, że motorem, k.tóry poruszył
poczucie, Źć jesteśmy RODZINĄ. Takie same pogirążoną w inercji rodzinę s,tał się ten właz pewnością uczucia mieli imi, k.tórzy ten ro- śrie Janota Bzowski, który nie mieszka w
dzjnny aipel otrzymali. I to był już pierwszy kraju lecz poza jego granicami.
Jan J. 8.. w czasie swej podróży objechał
efekt wszczętej ,,łącznikowej akcji:'.
Raz nawiązan.a korespondencja nie ustała - cąłą Polskę „rzemiennym dyszlem" od jednych
zdobywaliśmy dane o ioidzinie: daty ślubów, por:omków Józefa Felicjana do drugich. W
nazwiska współmałżonków. imioina dzieci. Si- czasie swego pobytu nawiązał osobisty konłą rzcczy zagęszczały się konta`kty między takit z ni mniej ni więcej tylko... 63 o§obami.
krewnymi, rosła świadcmość rodzinna.
Wyjechał z Polsti w końcu września - zabierając do swego wygodnego i ciepł®go lonWreszcie, w sierpniu 1977 roku nastąpił dyńskiego „Domeczku" - prócz wielkiego
przyjazd Jana J. 8. z Londynu do Polski zmęczenia - zadowolenie ze swej uciążliwej
na sześciotygodniowy pobyt, z jednym wy- lecz owomej podróży oraz cały bagaź info.rłącznym celem : odwiedzmie wszystkich - macji umGżliwiaj,ących wydanie „Łącznika".
To było ,to, o czym wieidział. Nie wiedział
w riarę możliwości - Janotów Bzowskich,
zdobycie do „Lącznika" po,trzebnych materia- prawdopodobnie jednak o tym, że po roz,rzułów, bez których jego wydanie byłoby niemoż- conej po Polsce rodzirie powiał nowy wiatr,
liwe. Byliśmy - my „krajowi" Janotowie że jego bytność, w połączeniu z poprzednio
Bzowscy - pełni podziwu: jak mocna musi wysyłanymi przez jego żonę, Kazimierę, listabyć idea wydania „Łącznika", jeśli ktoś pcL mi, obudziła wśród wszystkich Janotów Bzowdejmuje tak wielki kcszt, tak ogromny wysi- skich zainteresowanie sprawami wywoidzącej
łek - odwieidzenie tylu miast, tylu ludzi roiz- się z jednego pnia r\odziny, zespalając ją w
sianych po całej Poilsce. niewygodnych nocle- jeden silny monoli.t.
Ni«h to poiczucie będzie dla inicjatorów
gów i podróży w czasie panujących wówczas
i
realizatorów teśo czwadtego numeru „Łączsłot, desz)czu i zimna. Wstyd się nam zrcbinika"
nagrodą za ten wielki nakład pracy i
ło... co my, miesżkający w kraju zrobiliśmy
kosztów,
który wzięli na swoje bamki.
dla utrzymania rodzinnej więzi ... Co wiemy
o swych krewnych poza najibliższymi?...
Poza Zdzisławem J. B.. który o przeszłości

T.8

Teresa z Janotów Bz;owskich Konarska

POLICZMY SIĘ DZIŚ

wvKAz czŁONKÓw RODzm`nr JANOTÓw BZowsKlcH
ŻYJĄCYCH W 1977 ROKU
Z LINII JÓZEFA FELICJANA JANOTY BZOWSKIEGO
1704 - 1770)
W poniższym wykazie podajemy wyłącznie osoby żyjące w chwili
oddania do druku Czwartego Zeszytu „Łą.cznika".
Istnie..e moźliwość, że w niniejszym wykazie znajd'ą się pewne
braki. W przy.padku takim pirosimy o zgł.oszenie ewentualnych uzupełhień Janowi Janocie Bzowskiemu w Londynie.

Szczegółowe dane odnośnie osób zmarłych przed

1938 r. zawairte

są w Łącznikach 1937-1939.

(1) LINIA ALEKSANDRA (1748 - 1803)
Gałęź Ambrożego-Zygmunta (1842 - 1897)
Nr:

Imię i nazwisko

rok

lmiona rodziców,

Zajęicie własne

Stan cywilny

ur.

wlasnych bądź

(męża /żony)

Obecny adres

maŁżonka (Bzowskich)

1.

'2.

He]ena z Jordanów J.B.
wdowa po PŁk.
Władysławie
Jerzy

1895

§s3:rŁjoa-(AĄT#aęĘnpg;oż|a;7
ł92°

Syn Poprz.

3.

Zygmunt i Helena Przy synu Jerzym
z Dowbór-Muśnickich

zW}%dryds:g* Hel€na Z Wielu zawodiów ostatnio
renowator z.abytków
w Hiszpanii

Elizabeth z von Rupp
J. 8. źona poprz.

Aftysta-grafik

ditto
ditto

1919

(11) LINIA HIACYNTA (1750 -1808)
GaĘęź Kazimierza z Drogini (1864 -1946)
4.

Bronisłarwa J. 8.

5.

Maria J. 8.
siostra poprz.

6.

Anna-Maria J.B.

1906

Kazimierz i Wanda w zakonie
z Romerów
1913
ditto
Emerytka biurowa

Kraków,

#g;lt3:p5EY3i#ek
Ul. Wieczorka 31-14
Td. 22-28-45

1935

Jacek i Maria

z C:echanowskich

Mgr. Inż.
Archiitekt

gg:si:?u##:tćlś 2,
73800 Mcmtmeli,an ,

France.

7.

Marek-Boguslaw
brat poprz.

1937

8.

Barbara z Malcherów

1946

diitto

Mgr. Geografii

Kraków 30"7
Et.i. S3Z6°9ę:32a 7 m. i ,

Mgr. Biolog

ditto

Przy rodzicach

ditóo

dit,to

difto

lnż. rolnik, `emeryt
Prac. Banku Rolnego

Wrocław 51101

J. 8. żona poiprz.

9.
10.

Jan-Michal
Syn Poprz.
Krzysztof-Maciei

1972

Marek i Barbara

z Malcherów
1976

ditto

brat poprz.
11.

Franciszek
bra ś.p. Jacka

1910

Kaziimerz i Wanda
tz Romierów

1936

Franciszek i Janina zootechnik dr. inź.
z Turskich _(pierwsza Mąż: Włodzimierz Zych
żona Franciszka)

E#hzg.°3Ę:giego 75 /2
12.

Barbara Maria (Ku]ka)

zó:kaBFrz::FsęE:
13.
14.

Julia z Kozlowskich
IEr&B=criEEkuagażon&

1914

KTystym z J. 8.
Michalak. córka poprz.

1949

Warszawa
Kochanowskiego 75/2
Tel. 49-06-71

Wr"law 51J0l
Franciszek i Julia

łlii:!#:a:,O;=fr,Zyki

Kochmowkiego75/2

Mgr. Uniw. Wrocł.

z Kozłowskich

Mąż, Wojciech Michalak,

Kochanowskiego 75 /2

Inż. meljorant

Tel. 48-32-88
Aleje NieDodległości
159 m. 40

hź. Sanitamy

Tel. 48-32-88

Wrocław 51-6zl

Nr?

Imię i nazwisko

rok

Stan cywilny

lmiona rodziców,
w.łasnych ibądź
małżonka (Bzowskich)

Zajęcie własne
(męża/żony)

Obecny adres

(11) LINIA HIACYNTA (1750-1808)
Ga]ęź Wincentego ze Zwiemika (1867 -1943)
15.
16.

Irena Janota Bzowska

1904

Urszu]a z J. 8. Cyrus,

Wincenty i lda z
Janoitów Bzowskich
ditto

Emerytka
Kraków,
Ul. Ba:orego, 24
Przy mężu.
Mąż: Jan Cyrus-Sobolewski Tamów 33~101

Sobolewska, sioistra poiprz.

17.

Julia Janota Bzowska
Siostra poprz.

1910

ditto

Esrśc:alfo:ls;E!ikat:Fu

ĄŁ.T7ę#!°3Wa, 2
19, rue de Fosses

St. Jacques,
Paris 5, France.
Tel. 326-38-81

18.

Hildegarda z Gmyrków
J. 8. wdowa po Józefie
bracie poprz.
19. Urszula Janota Bzowska

Józef i Hi]degarda

Emerytka

Wdów 56-100

Technik Chemiczny

U1. Biała Góra 7/2
Woj. Wrocław
ditto

z Gmyrków
20.

21.

Elżbieta z J. 8.
Gruszczyńska
siostra poprz.

1953

Zy.gmunt

1955

Mgr. Historii

Dolny Brzeg,

Mąż: Gruszczyński
Leszek, dr. medycyny

U1. Nowotki 21 m. 3

lnż. Sanitamy

Lubiąż,

brat poprz.
22. Krystyna z Łukasików
J. 8. żona poprz.
23. Krystyna z Kaczorowskich

191]

J.,B. Wdowa po Wojciechu
24. Zofia z J. 8. Skrzypek

z Mikosiów
194 L zW&j::!%Eo;sĘfcyhstyna Dr. Inż. Chemii

Tel. Wroc:aw 44-32-11
wewnętrzny: 591

U1. Nadodrzańska 4

lnspektor Terapii

ditto

Zajęciowej

1954

Włodzimierz i Olga

oórka poprz.

Emerytka

Mąż: Jan Skrzypek

Kraków 30m79
18 Stycznia 82/78

Kraków 30-512
Ul. Imgosza 17/13

Mgr. Inż. Budowniotwa
Wodnego

25.

Barbara z J. 8.
Kowalczyk

1948

ditto

Mgr. Inż. Chemik-Ceramik

Kraków 30~334
Ul. Komandosów 14/27

siostra poprze.

#Oęń.a]%ry=kk:OjSssrłs:;nt
(11) LINIA HIACYNTA (1750 -1808)
Galęź Jana z Borussowej (1868 -1936)
26. Stefaria-Ewa z J. B.
Krzyżanowska

1897 Jan i Maria z Dunin-Emerytka
Brzezińskich

27.

1899

Kraków,
Ul. Łobzowska 27
Tel. 332-44

28.

29.

Maria z J. 8.
Przyborowska
siostra poprz.
Tytus Janota Bzowski

Eleonora z Toddów J. 8.

1911

ditto

Emerytka

Jan i Zofia

Prac. Wallace
Ccmection w Londynie

122, Emmanuel Road,
London SW12 0HS

Emerytowana

Tel. 674-5540
di{to

z Krzyźanowskich
(druga żona Jana)
1914

Kraków,
Ul. Łobzowska 27

nauczycielka

3o. Ł°HPśap#:.ta Bzowb

ł949 Fyiuosdćó:leonora

Prac. Gastrmomii

córka poprz.

3ł. cĘ=KH3b*wsBŁ
siostra Tytusa

1919

ditto

Jan i Zofia z

Sekretarka

Glirice

Krzyżanowskich

Mąż: Ludwik
Cyrusi}obolewski
lkc. Inż. Ele,ktryk

Ul. Ułańska 4
Tel. 31-55-08

ę
(11) `I,"IA HIACYNTA (1750 - 1808)
Galęź Micha'a Pułkownika (1870 - 1940)
Nr:

32.
33.

Imię i nazwisko
Stan cywilny

rok
ur.

Jan Antoni Miclm[

1910

Kazimiera z Mianów

34. !:r%.i°d:amp°Prz.

lmiona rodziców,
+włamych bądź

Michał i Marja
z Duniewiczów
1925 Framciszek i Wład.
z Czerniawskich
1950 Jan Antoni Michał i
Kazimiera z Miarów

Zajęcie własnc

Obecny adres

(męźa/żony)

3 1 , Grasmere Avenue

Ermz:?ntikBankowy

Tel. 992-1954

Sekretarka w

ditto

Loindon W3 6JT

firmie famac.
lnż. Urządzeń

PRETORIA,
P.O. Box 28323,

ifi::tfgfoyrc:fBś;?sńce)

Sunnyside
Post Cfffice,

35.

Jacqueline Bridget z
Doriglas G]encros.!ów

1949

John i Jess:ca z

Douglas Powell'ów

316. Jri:ć,k€iigksgnpdr:i

1951

37. %rhaŁJienr;eź°BidkaeTóaw

1949

Jan Antoni Michał i Architekt B.Sc.
Kazimiera z Miarów (Bachelor of Science)
John i Moya B-ake

żona poiprz.

ze Skołubów J. 8.

39.

grda%%aT,g:a.AAfRFju
Janusz Janota Bzowski

40.

Syn Poprz.
Anna z Szyszkoi
Andrzej Janota Bzowski
Syn Poprz.

42. Xg:r9nTaanJUTź;°ta BZOwska

Urzędniczka biuroiwa

1921

Sou'th Africa
ditto

35 St Margarets Gds
Lmdon, W.7.
ditto

Kra,ków,
Ul. Smolki, 12d.

1947

Bohuszów J. 8.
żona poprz.
41.

Kier. Boutique
w Prestorii

1975

Andrzei i Stanislawa Prac. Komputerowy
ze Skołubów
Prac. Ubezpieczeniowy

Janusz i Anna z

Przy rodzicach

1952 kyiłF#:i:#zgawa Mgr. Historii

ditto

ditto
ditto
ditto

(In) LINIA STANlsŁAWA (1756 - 1817)
Gałęź Józefa z Bobrownik (1874 - 1945)

43.

Rysmd

1940

syn Jana Bożydara

Jan Boźydar i lrena
z Czaplickich

Mgr. Inż. Zootechnik

Rymanów, w. Krosno
maj. Pastwiska,
D. Od.rzechowia.

44.

Maria z Cedrów J. 8.

45. Ło::aa|po:?:.Poprz.

]943

1969

Rysz.ard i Maria

Mgr. Inż. Zooteohrik

Tel. Rymanów 22
ditto

Przy rodzicach

ditto

z Cedrów

fj.. #Eeak s?:::rapo#3.rz.
48.

Jolamta z J. 8.
Piotrowska

1972

ditto

1973

diitto

1942

ditto
ditto
Jan Bożydar i lrena Nauczvciielka.

z Czaplickich

siostra Ryszardia

49.

r#ząż :R.E:Tkryk Płotrowskł

Janina z Biemackich

5o` E;:3#Eła=_Bożydarze

Emerytka
1904

syn Józx=fa

wdowiec
51.

Tomasz

Emeryt leśnik

Przew. turystyczny

Poklewskich
1943

52. Łnre#. Nalezjńskich

1941

J. 8. żona poprz.
53. Marcin

1974

Syn Pprz.

Józef i Wanda z
Koziełłóiw
Tadeusz i Janina z
Janotów Bzowsk:.ch

Technik Elektrotech.

ditto
ditto
87-300 Brodnica

Zakład Rolny

f#ę#r,odTf,ćaT4%rgTń
Warszawa-Mokotów
Tamów 33-100
Ul. Lelewela 3 m. 51
Tarnów 33-100
Ul. I+elewela 10 m. 2

Mgr. chemii

Tomasz i Alfreda z Przy rodzicach
Nalezińskich

ditto

ditto

Nr:

Imię i nazwisko
Stan cywilny

rok
ur.

lmiona rodziców,
własnych bądź

Za].ęcie własne
(męża/żony)

Obccny adres

Mgr. Prawnik U.J.
w Krakowie
Mąż: Inż. Wi,told

Chmzew koło
Gdańska

maŁżonika i(Bzowskich)

54.

Marta z J. 8.
Włodarczykowa

1954

Tadeusz i Janina z
Jano'tów Bzowskich

Włodarczyk
55.

Alicja Renata z J.B.

1938

Jerzy (lotnik) i Zofi,a pielęgniarka dyp].

z Turczynów

Wojciechowska, córka
Jerzego lotnika
56.

Pelagia z Ramsów J. 8.
Wdow,a po Marku Górniku
synu Jerżego lotnika
57. Dariusz, syn poprz.
58.

59.

#8,Żc:±eęŁo# Zygfryd

Ul. Szeroka, 18 m. 7

Nauczycie]ka

1939

syn Józefa
Teresa z Niwjńskich J,B.

1927

Józef i lrena

żona poprz.
60.

Jacek
Syn Poprz.
61. Halim z Balftynów J.B.
żona poprz.
62. Jakub
Syn Poprz.
63. Malgorzata J. B.

Tel. Goleriów 2544
Katowice
U1. Mysłowicka, 18

1962 Marek (Górnik) i
Uczeń, przy matce
Pelagia z Ramsów
190is Jó=ef i Wanda z
lnż. Rolnik
Poklewskich Koziełłów

Antoni

Goleniów, woj.
Szczecińskie

ditto
Warszawa, 01-596
Wrzeciono, 54a, m 43

Sekretarka w Liceum

Tel. 35-06-42
ditto

głgś:nęE2;tnaiłecrąi:ym

Kielce,

Sianitamej

Panoramiczna 4 m 28

Prźy rodzicach

ditto

z Johamenów
1948

Antoni i Teresa
z Niwińskiich

1947

1972

Jacek i Halina

z Baltynów
1975

dit,to

ditto,

ditto

1955

An`oni i Teres.a

Student Pol. Warsz.
Wydz. Inż. Sarit.

Wrzeciono, 54 m. 3

siostra poprz.

64. ::FTacka

z Niwińskich

64a. Ewa Drożdż

1955

65. Z#na?riap_°Apnrnz; z ). 8. Fitkau

1910

córka JÓzeffa

66.

Teresa z J.B.
Jaxa~Konarska
siostra poprz.

Pielęgniarka dypl.
Józef i Wanda z
Poklewskich Koziełłów Mąż: Edward Fftkau
dr mtedycyny

1914 d]tto

#oĘn2aiyst#p5:z:i{ b5afi=%Oy?.

War5zawa 01-596

Warszawa-Mokotów
Ul. Etiudy Rewo:u

łyjfej44$6Ęó ł ł
Warszawa 00-658
U1. Lwowska 10 m 36
Tel. 29-07-59

(In) LINIA STANlsŁAWA (1756 - 1817)
Galęź S!anis[awa z Kalisza (1862 - 1937)

67.

Zofia ze Skrzyńskich
J.B. wdowa po Jerzym
z Kalisza
68. Magdalena J.B.
córka poprz.

1908 #rłendkółwAma

giEieiro#eEarka

Kraków 30-203
Św. Bronisławy 16 / 1
Tel. 223-39

1939

JerzyzKaliszai zofia Mgr lnż. Bud. Ląd.
ze Skrzyńskich

ditto

(111) LINIA STANISLAJWA (1756 - 1817)
Griłęź Kazimierza, Sędzicgo z Warszawy (1875 - 1958)
Nr:

69.

Imię i nazwisko
Stan cywilny

rok
ur.

lmiona rodzicóiw,
Zajęcie własne
własnych bądź
(męźa/żony)
mał.żonka i(Bzowskich)

Józ€f

1919 Fzę:tłamłeerzstłan#wę°-

Syn Kazimierza

Wlaśc.

skl. f ilat.

w Londynie

Obecny adres

28, Fernwood,
Albert Drive

hdon, S.W.19.
70.

Marguerite z Gaconów
J.B. źona pąprz.
71. Wanda z J.B. Hawkins

córka poprz.

72. :łaoĘyri8apoJjr3..

73.

Marek

brat poprz.
Pawel
Brat poprz.
'5. Maria J.B.
siostra poprz.
'4.

1919

Charles i Helene

Przy męźu

z Palmer'ów
1945 Józef i Marguerite Przy mężu
z Gaconów
Mąż: Michael Hawkjns
1946

ditto

Sekretarka w biurze
adwokackim w Sidney

ditto

5, Rushen Walk,
St. Heli€r Est.,
Carshaltcm, Surrey

2A2?SńiLłg;t.gy1%euyrt.
21, Manning Road,
Double Bay,
Sydney NSW 2028

1952

ditto

Rzemieś.nik

1955

ditto

B.S. (Mat) Uniwersytet
w Londynie

Józ,ef i Marguerite

Urzędn:.czka biur.

1957

Tel. 789-3734

z Gaconów

Albert Drive,
28, Fernwood,

hdon, S.W.19.
76.
77.

Anna J.B.
s:ostra poprz.
KÓzimiem

Tel. 789-3734
L959

1925

brat Józefa z Londynu
'8. TĘ:]8eł|Ęł-iFhen;. E.

ditto

administr.

Kazimierz i Małgo- Uczemica
Sped. w handlu zagr.

rzata ze Stanków

Urzędniczka biurowa

1929

ditto
Warszawa 02-904
Bernardyńska 17 m 58
Te]. 42-67-]2
ditto

żona poprz.

111 LINIA

srANISLAWA (1756-1817)

Galęź Włodzimierza z Cholewicz (1881-1942)

9.

Zdzislaw

1910

syn Włodziimerza

)0.

1.

Jacek
Syn POPH.

1939

Dorota z Kochanowskich
J. 8. żona poprz.

[95ł

WłodzimieH i Maria Mgr lnź. rolnik ze steckiewiczów
ekonomista. Emeryt.
Zdzislaw i Hanna
z Paszkow:czów

yłTaadnyfscłff%hł Marfa

Warszawa
Ul. Jas:e:ska 38/'42
m. 131
Tel. 22-68-65

Dr inź. Nauk Technicznych

Ul. Grzybowska

Mgr lnź. Mech.

ditto

Warszawa 00-131
16/22 m. 725

111 LINIA STANISLAWA (1756-1817)
Galęź Michala z Kie:c (18i67-1942 lub 1943)

Nr:

82.

Imję i nazwi§ko
Stan cywilny

Jadwjga z J.B.
Pobóg-Malinow ska

rok
ur.

1903

Wanda, z Nfemirków J. 8.

Rysmd Jamusz
Halina z Dogockich J.B.

86. Z#=ap0I?#..
córka popr,z.
87.

Andrzej

88 g:b:i:8n#żłrg:eĘnma
89.

Ul. KmhanowMgr inż. ogrodnik

Mgr jnż. Bud. Ląd.

°fiFtgx:ig5śRL

194ł zMżka°;:jdzłkFCE8enża

Mgr Filologii Po].

ditto

1968

Przy rodzicach

ditto

dit!o

ditto

1914
1939

Andrzej i Maria
z Sarjusz Wolskich
Tadeusz i Wanda

z Niemirków

Ryszard i Halina

1972 Zdi%8Ockich

1940

Barbara z Jakubców J.B.

Tadeusz i Wanda
z Niemirków

źona poDrz.

90.

nonaJ.B.

9i. #:kną;PfiFnza.ta z ł. 8.
Kujdowa, siostra
Ryszarda Tadeusza
92. Jm Andrzej
brat poprz.
93.

Maria z Ehrc/nk[eutzów

Ostrowiec

skiego 7/43
Kielce 25 020
Chęcińska 35/ 16

Syn Pqprz.

85.

12 m. 29

Mgr IĘź.atęe:]e°8stanków

Toruń 87-100

Mgr inż. rolnik

Ul. Baźyńskich 448/7
ditto

1967 ZE;Fbf:ra zT,aadkeuubsgó,wPrzy rodzicach
1943

Tadeusz i Wanda

Mgr inż. g,eolog

z Niemirków
1946

ditto

Pawel
Syn Poprz.
95. Anna Barbara J.B.
siostra poprz.

Mgr inź. Elektron;k

96.

Zygmmt Stanislaw
brat Ryszarda Janusza
97. I=ama Jadwńga J.B.

Jan i Maria z

1955

ditto
ditto

diitto

niemowlę przy
rodzicach

dit'to

Tadeusz i Wanda

Kielce 25020

z Niemirków
1955

ditto

siostra poiprz.

Chęcińska 35 m.16

Stud. Uniw. Curie

SgŁoadgtg|?ckzi:),, Yi:f.z.

98. tĘ* pZozhęi&hnó±:
Barbara J.B.

Lublin 20-601
Ul. Zana, 11,

Do.m Studencki

wychow. Plastyczne
1922

A]eksander i Stefania

Kielce 25-729
Różana 19

Stefanie

99.

Warszawa 02-534

Przy rodzicach

Ehrenkreutzów
1977

Warszawa 03-535

TĄfazJ;°.gga.2ł5° m. 46

1948

1973

ditto
Gościeradow,ska 1 /30

J. 8. źona poprz.

94.

Obecny adres

ź7więżsgrzyski

#a°cTea#rTZT.adeuszu
84.

Michał i Maria

z żakowskich

oórka Michała
wdowa po Edmundzic
83.

lmiona rodziców,
Zajęcie własne
włas,nych bądź
(męża /żony)
maŁźonka (Bzoiwskich) Emeryt. Farmaceutka

Gdańsk, Dębowa 11\

ioo.zCóźrźŁa#PIZ.

1954 Jan stefan i Anastazja Stud. Stomatologii
ze znojków
w Gdańsku
1956

Stud. Polit. Święto-

Kielce 25-729

ioi. #:iap°żP#.B. Mamkowa

ł9°2 r]żhaka:wiskM]cąrta

krgr.S'hież=uc# Ląd.

0strowiec

wdowa po Wiesławie

ditto

Dcm Studencki 2
Róźana 19

S#i%o#ZłŁsah3 m. 15

Z PRZESZŁOŚCI W TERAŹNIEJSZOŚĆ
Opiemając się na pod'anych j,uz liriach rodu
Jamtów BZorw'skich, wywodzących się p® trz®h

wrócić do trzech przedwojennych Ztizytów, na

weidmg Driugiego Zeszytu Łączmika Roidzinnegio,
podajemy dadsze ńnfomiaąje o czlonkach Rodziny.
W obemym Zeszycie miustmy czę(§ciowo po

poiszczególmych człmscaich rodżiny uwrzigLędniamy
osoby dziś już nieżyjące, zmajrle po 1939 rqku.

picdmamrie kftóryd, dna rnriękstzeig. mien\taoji, obe€syna)ch JóiżBfa Fe]licjama i Teofiiu z Jomdamów:
ne dane musimy zazębić zK: statrymó, atby ZachoAlektsamdrze, Hiacymcie (Jadku) i Starisławrie, wać ihflaścirwą tiągłość historii mszej modziny.

Dhte/go teź podając w teT. czę&i informacje o

I LINIA ALEKSANDRA (1748-1803)
Ga]ąź Włodzirierzo Oatrz Łąc2nik 11
str. 10L11)

ERAZM

Szkołę Jazdy w Wiedniu. W 1912 r. po prze~

Syn Włodzimierza ~ wnuk Erazma i Kon- prowadzeniu wywodu szlachec'twa z 17 wieku,
stancji z Osi®kich h. Ihya, ur. na Węgrzech, zoistał szambelanem cesarskdm. (Certyfikat dodGkąd wyemigrował jego ojciec. Wiadomo, że wodu szlachectwa podajemy na stronie 52.
żył jeszcze w 1940 r. w Debreczynie. W czaWładysław brał udział w pierwszej wojnie
sie

drugiej

wojny

świa.toJwej,

Jan

Janota

światowej, ranny w 1914 i w 1915 r., odzna-

Bzowski, obecnie mieszkający, w Londynie
czony dwukrotnie za waleczność. W 1918 r.
udając się do formujących się. we Francji oddziałów Wojsk Polskiah, nawiązał z Erazmem
kon'takt oisobisty.

Oddzielne wspomnierie o tym spotkaniu
na str. 47.
Erazm był żonaty, 1ecz bezdziotny.

Ga]ąź Ambrożego Zygmunta (1842-1897)

TEREA EMILIA
Córka Ambirożego Zygmun.ta i Heleny z Dowbó.r-Muśnickich. Ur. we Lwowie (Kanoniczki

Warszawskie - Szymon Konarski).
19 lutego 1927 r. wyszła za mąż za Jana

Władysława Rozwadowskiego, płk. Wojsk Polskich.

W

1939,J40

przeibywała

w

Rosji,

w

Semipałatyńsku. Mąż jej, Jan Władysław, zgi-

nął na Brygidkach we Lwowie.
Teresa Emilia wróciła przez Egipt do Polski, gdzie spo®kała się ze swym synem, Pawłeim ur. 1930 r. Zmarła około 1960 roku

w Krakowie.

WŁADYSŁAW (1885-1945)
Syn Ambrożego Zygmunta i Heleny z Dowbór-Muśnickjd ur. 7 kwietnia we Lwowie.
W 1910 r ukończył Theresianum i Wyższą

Płk Władysław

Janota Bzowski

zos)tał wykładowcą w Módling pod Wiełdniem,
oraz w Kadeokiej Szkole w Mórish w Weisskirchen.
15

W 1916 r. ożienił się z Marią z Kossaków,

córką Wojciecha, (późniejszą Jasnorzewską Pawli,kowską). Po unieważnieniu tego małźeństwa

oiźenił się

w

1919 r. z Heleną

Jorda-

nówną h. Trzy Trąby, ur. 18 sierpnia 1895 r.
Ślub odbył się w Katedrze na Wawelu.
Władysław był wi€ilkim znawcą koni. Za
cirganizację hodcwli koni w Małopoilsce zosttał
dwukro\tnie` odznaczony Złotym Krzyżem Zaslugi.

W 1944 r. Władysżaw wraz z żoną Heleną
zcstali zaaresztowani przez Ges\tapo i oboje
wywiezieni doi obozów koncentracyjnych. Wła-

roku ożenił się w Santiago, Chile z Elizabeth
voń Rupp, ur. 27 listopada, 1919 r. w Pradze,
z rodziny pochodzenia austriackiegoi z Moraw,
zamieszkałej w Ameryce Południowej.
Żcma Jerzego jest utalentowanym artystą
grafikiem (10 lis,toipadia 1977 r. osiągnęŁa swoL

ją pracą wielki sukces gdy zaprojektowany
przez nią rysune`k na znaczku pócz:owym,
_prze4staJwiający
Wilhdria Hauffe

niemieckiiego
baj.kop:sarza,
w 150-1ecie jego śmierci,
zołsitał
zaakceptciwa.ny
przez
Mńnisterstiwo
Poczty w Ddsse,ldo.rfie). W 1971 r. Jerzy wraz

z Źoną i matką osiedlił się w Hiszpanii i zajmuje s,ię renowacją antykóiw, dekoiracją wnętrz
na tydzień przed końcem wojny. Helena, po i sztuką hiszpańską. Właida bi©glę kilkoma jęprzejściu trz/ech obozów w Niemczech, prze- zykami, zajmujie się sportem, wiele podróżuje
dostała się po wojnie do Meppen na teiren i po'siada odziedziczone po ojcu zamiłowamie
dysłaiw zginął w Gross Roisen w maju, 1945 r.

Pierwszej Dywizji Paincern`ej, dowodzonej przez
Gen. Maczka. Połączyża sję tam ze swym sy-

nem, Jerzym, z którym miieszka
w Hiszparii. Ma Gbecnie 82 1ata.

do koni. Uryweik wspcmnień Jerzego podaj.:-

my na str. 52.

dotychczas
HENRYK (1890-1943)

(Łącznik 11 str. 12)

Drugi syn Ambroźego Zygmunta i Heleny z

JERZY (1920Syn Władysława i Heleny z Jordanów, ur. 3
września w Krakowie. Tamźe pobierał nauki.
Are'szitowany prziez Niemców w czasiie wojny
ucieka z transportu kierowanego do Oś.więcimia. PrzedosŁajie się na Zachód. W 1945 r.

Dowbór -Muśnickich. Emerytoiwany rottmistrz
Wojsk Po'lsikich. Znany powszechnie jako
„Bzunio".

odnajduje w Meppen swoją matkę. Przebywał
kolejno w różinych krajaoh europejskich, a na-

W 1939 r. brał czynny udział w walkach
na ulicaoh Warszawy. Ranny, został wzięty do
niewo],i niemieickiej. Wedlug niesprawdzonych
relacji kolegów z obozu, w roiku 1943 wywieziony z obozu jenieckiegoi, zginął z rąk Ge-

stępnie w poludnioiwo-amerykańskich. W 1957

stapo.

11 LINIA HIACYNTA (JACKA)
(1750-1808)
Galąź Kazimierza (1792-1862)
ALEKSANDRA (1860-1939)
Córka StGfana Bogusława i Leonii z hr. Stad-

KAZIMIERZ (1864-1946)

nickich (Łącznik 11 str. 15). Wyszła za mąż
za Adama Żuk -Skarszewskiego, właśc. m.aj.
Przyszowa, potw. Limanowskiego. Zmarła w
]939 r. Z małżeństwa tego był syn, A1©ksan-

gusława i lłeonii z hr. Stadnickich. Ożeniony
był z Wandą z Romerów h. Jelita z Zabełcza

Urodzony w Pieniążkowicach. Syn Stefana BOL

(1877-1938). Z tego małźeństwa było ośmio-

ro dzieci:

Helena,

Jacek,

Teflesa,

Ludwina3

der, lekarz, który zginął w Katyniu, i córka, Anna, Bronisława, Maria i Franciszek.
Kazimierz był właś,cicielem majątków DroAnna Dydyńska; zmarła w okresie okupacji.
ginia i Lipni.k, pow. Myślenicki. Obecnie, na

ZOFIA (1877-1944)
Córka Stefana Bogu§ława i Leo.nii z hr. Stadnickich. Niezamężna. Nauczycielka. Mieszkała w Krakowie.
16

skut.ek budowy tamy na rzece Rabie, rodzinny majątek Kazimierza, Droiginia, znajdzie s.ę

pod wodą.

Dwór w

Kazimierz z Drogini i jego potomstwo

(1864-1946)
HELENA (1897-1970)
Córka Kazimierza i Wandy z Romerów ur.

Drogini

dcwództwem gen. Wł. Andersa, w skład którego weszła S.B..SżK:- W związku z reorganizacją Armńi Poils,kiej na Śr. Wschodzie, na
wiiosnę

1942 roku

uruchomionie

zoistały

w

Egipcie i Palestynie szkoły podchorążych re-

w Drogini. W 1922 r. wyszła za mąż za zerwy. Do nich zostadi poiwo.lani głównie ŻołAndrzeja Kunachowicza, szwoleżera, kaw. or- nierze S.B.S.K. i oficerowie (LO), wychowanderu Virituti Miliitari, syna Stanisława i Helieny Suskiej. Miała syna, Krzysztoifa ur. w
1927 r. w Toruniu mgr inż. elekrtronika, ożenionego z dr inź. Hanną Słatwińską. Z mal.żeństwa 'tego jest dwog.e dzieci Joanna, ur.

1967 i Paweł - 1970 r. Córka Heleny, Teresia urodzona w 1925 r. mgr inź. 1eśnik, wy-

koiwie przedwojiennych szkół oficw3.rskich. Roz-

kazem z kwietnia 1942 r. Jacek w stopniu

podpomcznika zo6tał przydzięlony do obsady
„K'arpackiej" Szikoły \ Podchorążyc'h Rezerwy
Piechoty (SPSR) na funkcje tłumacza.
Na poidstawie ,Podchorążówki Karpackiej"
mjr. dypl. W. M. Drzewienieckiego obecnie

szła za mąź za Jerzego Skarżyńskiego. Z małżeństwa tego jiest troje dzieci: Piotr, Zofia

prof. hdstorii w Stanach Zjednoiczcmych. („Go-

i J.an.

Nr. 299) Kampamię Włoską przesizedł w do-

JACEK (1899-1966)
Ur. 8 siierpnia w Dro'gini. Syn Kazimierza
i Wandy Romerów. Dcktcr Pra.w. Podczas

wództwie parków materiałowych. Po zakończeniu wojny, przez Andię powrócił do

drudej wojny świajtorwej przedostał się doi or-

niec Kairpacki" - Rck XXXVI Londyn 1977

Polski w 1947 roku. Posi'adał odznaczenia:
Złoty Krzyź Zasługi w ckresie międzywojennym, Sreibmy Krzyż z Mieczami w czasie woj-

ganizującej się Samodz.ielnej Brygady Strzelccw Karpackioh (S,BSK), pizydział Legia Ofi- ny, oraz medale - Gwiazda Afryki i Gwiazda
cerska (LO). Po ewakuacji Pols,kich Sił Zbroj- ltalii.
nych z ZSRR na Śroidkowy Wschód rozkaPo wojnie poidjął pracę w Powszechnym
zem Naczelnego Wodza, gen. Wł. Sikorskie- Zakładzie Ubezpieczeń w Krakowie, gdzie zogo, zoistał powołany do życia 11 Koirprus pod s'tał odznaczon.v Złotym Krzyżem Zasługi.
17

W 1932 r. ożenił się z Marią Ciechanow- BRONISŁAWA (1906ską, córką Stanisława, prof. U. J. w K.rakowie Córka Kazimierza i Wandy z Romerów. W
i Janiiny z Wańkowiczów (1905-29.4.1977).
1928 r. wstąpiła do klasztom PP Wizytek w
Wspomnienie o Marii na str. 48.
Kirakcwie, gdzie dotychczas przebywa. DługoJacek zmarł 22. 7. 1966 w Krakowie. Z leitnia przełożona klasztoru.
małźeństwa Jacka i Heleny pozostało diwoje
dzieci: Ma\rek-Bogusław i Anna-Maria.
MARIA (1913-

ANNA MARIA (1935~
Ur. w Krajkowie 13 czerwca. W 1959 r. ukoń-

czyła wydział archiitektuy Pomech. Krakowsmej. Po sześciu latach pracy zawoidoiwej w

Córka Kazimierza i Wamdy z Romerów.
Ukończyła W.S.H. w Krakowie i przez szereg

lat pracowała w Zarządzie

lnóg Wodnych

„Odra". Miesizka we Wr\oicłaJwiu, obemie na
emerytu.rze.

Krakowie i Noiwym Sączu wyjechała do Francji, gdzie pracuje w dziedzinie biudoiwniatwa.
Poiza pracą zawodową interesuje się alpiniz- FRANCISZEK (1910mem, ,turystyką n`aroiarską i yoga. Mieszka Syn Kazimierza i Wandy z Romerów. Ur.
25 marca w Drogini. Inż. rolnik. Studioiwał
w Montmóldan pod Grenoble.

w Kr,akcwie naj U.J. 16 czerwca 1935 r. ożerił

się w Tymbarku z Janiiną Turską (1913-1936).
Ur. 2 maja w Krakowie. Mgr geografii. Oże- W rcku 1936 owdowi,ał straciwszy żonę w traniony z Barbarą z Malcherów, mgr bichogii, gicznych okolicznościach (patrz Łącz. I str. 27).
ur. 28. 11. 1946. Marek i Barbara mają dwóch Gospodarował przed wojną w mająitku ojca.
W czasie wojny, przez Rumunię, Jugosławię
synów:
i Włochy przedostał się dio Fra.ncji na przeszkoilenie do Coćtquidan, po czym brał udział
JAN MICHAŁ (1972Ur. 6, listopaida, sitałrszy syn Mai`ka i Barbary w wal',kach Wojsk Polskich we Francji, dostając się do niewoli niemieakiej w 1940 r.
z Malcherów.
W 1946 r. wrócił do Polski. 0żenił się drugi
raz z Julią Ktiłowską, (ur. 1914) córką lekaKRZYSZTOF MACIEJ.-(41.976Ur. 11 lipca, młodszy syn Marka i Barbary rza z Dcwczy, z którą ma córkę, Krystynę;
mieszka we Wrocławiu.
z Malcherów.

MAREK B0GUSŁAW (1937-

TERESA (1900-1957)
Córka Kazimierza i Wandy z Romerów. Zakonnica klasz,toni PP Wizytek w Wilnie.
Zmarła w 1957 roku.

LUDWINA (1902-1962)
Córka Kazimierza i Wandy z Rmeróiw. W
1927 r. wyszła zamąż za Wo)jciecha Nekandę

BARBARA MARIA (Kulka) (1936Cóika Franciszka i Janiny z Turfflkioh ur. 19
kwieitnia 1936 r. w Krakowie. W okre§ie
1965 r. studiowała w Szwajcarii zootechnikę.

Była pierwszą kobistą, która się dokto.ryzowała w Zurichu, Wyszła za mąż za doc. dr
haib. fizyki, Włodzimierza Zycha, (u. 1929 r.).
Mie.sżkają w Waffszawie. Mają syna, Piotra

Trepkę, porucznika 9 pułku ułanów. Zma.rła
(ur. 7. 1. 1967 r.).
we Wrocławiu w 1962 r. Poz"tawiła dwóch
synów: Macieja mgr inż. mech. i Stanisława
KRYSTYNA (1949mgr geologii. Mąż Ludwiny, Wojcieoh zmarł
Córka Frandsżka i Julii z KozłowSkich. Ur.
w 1974 roku.
24 lipca w Krak.owie. Ukończyła fizykę na
uniw. Wroicławskim. Wyszła za mąż za WojANNA (1904-1942)
Córka Kazimierza i Wandy z Romerów. W oiecha Michalaka, ur. 1949 r. mgr inż. sanit.
1934 r. wstąpiła do klasztoru SS Sakramóntek Mają sy.na Krzysztofa ur. 21 marca 1977 r.
w Krakowie. Zmarła w 1942 r. w Warszawiie.
18

Miieiszkają we Wrocławiu.

Potomstwo Wincentego ze Zwiemika

(1867-1943)

w Dretomie pow. Trenczyńskiego, na Węgrzech. Ukończył Wyższą Szko4ę Rolniczą w

WINCENTY (1867-1943)

Cieszynie.

(Patrz Łącznik 11 str. 15)
Syn Stefana Bogusława i Leonii z hr. Stad-

Krys.tyną Kaczcmowską, córką szambelana Włodzimierza i Olgi Mikoś z Przeczycy, koło Jasła, właśc. maj. Przeczyca, woj. Krosno. Uro-

nicłkich.

dzona 11 sierpnia 1911 r. w Krakowie. Kry-

Ur.

w Drogini

15

września. Właśc.

0żemił się 18

czerwca

1938

r.

z

maj. Zwiemik w woj. tamowskim. Ożeniony

styna, ukończyła gimnazjum Sacrć Coeu w
z ldą Janotą Bzowską, córką Jana z Prze- Zbylitowskiej Górze, a nastgpnie Akad®mię
męczan i Natalii z Wielogłowskich. Wincenty Rolniczą na wydz. ogrodniczym. Wojciech
zmarł w 1943 r. w Zwiemiku. Żona jego, Ida, zmarł w paździemiku 1967 na skutek wypadzmarła 11 grudnia 1961 r. w Tamowie, prze- ku, pochowany jest na cmentarzu Rakowickim
żywszy .tragiczną śmierć swego syna Józefa w Krakowie.
Z

(Str. 20).

małżeństwa tego

poizcM}tały dwie córki:

Z tego małżeństwa było siedmioro dzieci: Zbfia i Barbara.
Alin.a, Irena, Urszula, Wojciech, Julia, Józef
i Aniela.

ZOFIA (1941-

Starsza córka Wojciecha i Krystyny z KaczoL
rowskich, ur. 19 kwieitnia w Krakowie. Ukończyła Aikademię Gómiczo-Hu.tniczą jakoi dr
inż. ahemik. Jest adiunktem na tejże Akadetoni€go Paliszewski®go, ur. 1900 r., właścicie- mii. Zamęźna za mg,r inź. Budownictwa Wodla maj. Skrzyszów, woj. rzeszowskie. Zmarła nego, Janem Skrzypkiem (ur. 19 stycznia,
w listopadzie 1967 r.
1940). Skończył studia na Polit€chnice KraZ tego małżeństwa było troje dzieci: Adam, kowsikiej. Mają dwoje dzieti: Magdalena ur.

ALINA (1903-1967)
Córka Wincenteigo i ldy z J. 8. ur. 30 sierpnia
w lgołomi. W 1930 r. wyszła za mąż za An-

ur. 1931, zmarł w 1939 r., Sitanistaw ur. 1941

roku, ożenił stę z Jadwigą Stańczyk; córka
Teresa ur. 193`2 r. wyszła za mąż za.inż. msth.

Kaziriełza Pagacza. Ślub odbył stę na Jasnej
Górze w 1955 r. Z tego małżeństwa jest diwóch
synórw: Janusz i Bogdan.

IRENA (1904Córka Wincentego i ldy z J 8. ur. w lgołoL
mi. Niezamężna. Emerytka. Mieszka w Krakowie.

URSZULA (1906Córka Wincentego i ldy z J. 8. ur. 11 kwietnia
w lgołonri. W 1939 r. wyszła za mąż za Jana
Cyrus-Soibolewskiego, inż. elektryka ur. w 1901
roku. Mieszkają w Tamowie. Mają syna An-

3.

11.

1972

i Andrzej

ur.

14. 6.

1975.

BARBARA (1948mga córka Wojciecha i Krystyny z Kaczorcws.kich ur.

13 lutego w Krakowie. Ukoń-

czyła studia m Akademii Gómiczo-Hutniczej
w Krakowie j,ako mgr inź. chemik-ceramik.
Wyszła za mąż za Macieja Kowalczyka ur.
29.

1.

1939

w Krakowiie, mgr inź. ostaftnio

wykładowca na Politechnice Krakoiwskiej. Mają jednego syna Piotia, ur. 31. 8. 1973.

JULIA (1910Córka Wincentego i ldy z Janotów iBzowstich
ur. 16. 2. w Krakowie. W czasie 11 wojny
świaftowej brała czynny udział we Francusikim

Ruchu Oporu (Maquis). Przyczyriła się do odnalezienia miejsca uwięzienia przez Niemców
n©goi z Mariolą Pogoda ur. 1944 r. Mieszkają Prymasa Polski, Kardynała Hlonda w Paryźu.
w Katowicach; oraz córkę, Anidę, mgr in,ż.
Poniźej podajemy wyciąg z „Republique
ceramik, ur. 8 sierpniia 1944 r. Mieszka w
Franęaise Mini'stćre des Amćes" zaświadczenie
Gliwicach.
(attestation) na podstawie k.tórego podane są
drzeja, ur. 28 maja, 1941 r. inż. elekt. ożenio-

WOJCIECH (1908-1967)
Syn Wincentego i ldy z J.B. ur. 20 czerwca

na`stępująoe dane odnośnie zasług Julii:
Pł!k. Edwin zaświadpza, że panma Jiima Bzow-

śka służyła w Wydziade F2 - F.F.C.I.

jako
]9

ur. 18. 8. 1931 r. zamężna za Adamem Do-

browolskim, prawnikiem. Mieszkają w Warszawie.

Stefainia mieszka w Krakowie

i jest

prawdziwym łącznikiem w rodzinie.

MARIA (1899Młodsza córka Jana i Marii z Dunin-Brzezińskich ur. 23 marca w Radwanie koło Tarnoiwa. Ksztiałciła się w liQum SS Urszulanek
w .Kołomyi, później w konserwatorium mu-

mgr fil., Szkotką, nauczycielką (ur. 1914).
Osiedli na stałe w Londynie. Tytus pracoL
wał najpierw w biurach podróźy, prowadząc
dział podróży zagranicznych, następnie w państwoiwym muzeum wal]ace Colleotion. Za pracę społeczną dla Polonii odzn.aczoiny został
Sre'bmym Krzyżem Zaslugi. Obecnie na eme-

rytuze.
Tytus i Ele'oinora z Todd mają jedną córkę
Ellisę ur.

1949 r.

zycznym w Krakowiie. 29. 4. 1922 wyszła za

mąż za Henryka Sulimę-Przyborowsikiego (ur.
1897),

właśc.

maj.

Pożajewo

w

poznańskim,

literata, roizwiedzionego z Marią, mieszkającego pod Loindyn.em, w dom,u d]a Zasłużonych Poliaków w Antokoilu. Hemryk zmarł
3.

3.

1978

w wieku lat

81.

Maria

mieszka

w Krakowie. Z tegio małżeństwa były trzy
cómki: Anna, Barbara i Aleksandra. Alieks'andra ur. w 1933 r. zmarła `w czasie okupacji
niemieckie'j, Anna ur. 1924 r. wyszła z.a mąż
zai Stefa,na Kurowskiegoi i ma. dwoje dzieci:
Leszka i Magd.alenę i Barbara ur. 1926 r.,
wyszła za mąż za Bogusława Peirkowskiego

- loitrika cywilnego. Mają syna Krzysztof,a
ur. 4.

3.

1964 r.

TYTUS (1911-

Syn Jana i Zofii z Krzyżanowskich - drugiej
jego żony, ur. 20 listopada w Borussowej, par.
Gręboszów. Gimnazjum ukończył w Zakopa-

nem, uprzednio był uczniem szkoły w Chyrowie. Wspiomniienia o niej i o ks. Teofilu J.

Bzowskim - wuju Tytusa, zachowały się żyTytus ]anota Bzowski
wo w pamięci. Wyższie Kurs,a Ziemiańskie
por.
Armii
Polskiej na Zachodzie
ukończył we ljwowi,e, a następnie we Francj,i,
w Lille ukończył nauki ekonomiczne. Po śmierci ojca w 1936 r. objął zarząd majątku Bo- ELISSA (1949~
russowa. Podczas drugiej wojny świattoiwej, ja- Córka Tytusa i Eleonory z Todd'ów. Urodziko oficer rezerwy służył w Polskim Wojsku ła się w Broughty Ferry w Szkocji. Nauki
pod dowództwem Gen. Macz,ka w Pierwszej pobi.erała w polskiej szkole SS Nazaretanek w
Dywizji Pancernej. Brał udział w Kampanii Pitsford, jedynej ż.eńskiej, polskiej szkole na
1944/45 (Francja, Belgia, Holanidia, Niemcy), prawach szkół angielskich. Następnie uczyła
podczas której zoistał odznaczony Krzyżem się w Londynie gospodajrstwa domow®go. Jest
Wialec'znych, oraz Sreibmym Krzyźem Zasługi wielką miłośniczką koni i uprawia sport ].eźMieczami, nas,tępnie 1939/45 Sttar, France dziecki. Pomimo, że ma matkę Szkotkę,
Germany Star, Defence Medal i War Mie- Elissa włada jęz. polskim. Mieszka przy ro1939/45.
dzicach. Pracuje, prowadząc w miejskim do1. 8. 1945 r. ożenił się z Eleonorą Todd, mu dla dzieci dział gospodarczy.
21

JANINA (1914-1971)

wie, woj. tamowskie. W 1913 r. zmarł nagle

Córka Jana i Zofii z Krzyżanowskich, ur.
29 sierpnia w Tamowie. Ukończyła Seminarium Góspodarcze u SS Niepokalanek w Jazłowcu. W 1943 r. wyszła za mąż za Tadeusza
Janotę Bzowskiegoi, syna Józefa z Bobrownik
i Wandy z Poklewskich Koziełłów (u.1904 r.).
W czasie wojny - wobec nieo.bemości brata
Tytusa J. B., gospoidarowała w jego zastępstwie w Borussowej, ra.dząc sobie dziehie wre
wszystkich, ,tak .trudnych 'przetież w tym okreL
sie sytuacjrach. W okresie powojennym Janina i Tadeusz zamieszkali w Mościcach koło
Tamowa. Podczas, gdy Tadeusz, z raqi pełnionej przez niego funkcji inspektora Lasów
Państwowych, przebywał wiiele poza domem,
Janina wzięła na swe barki ciężar spraw związanych z prowadzeniem domu i wychowaniem
dzieci. Janina zmarła nagle w 1971 r. na skutek komplikacji po złamaniu stawu biodrowego. Pozostawiła męża, Tadeusza i troje
dzieci: Tomasza, Marcina i Martę. (Łącz. IV,

w Wiedniu, na zapalenie płuc. Ożeniony był
z Józefą von Obentraut, która zmarła w Tarnowie. Z tego małźeństwa został syn Mikołaj.

łecznym. Brał czynny udział w Ruchu Opom.
Został aresztoiwany i zamordowamy przez Niem-

str. 26).

ców w 1944 r.

KRYSTYNA (1919Najmłodsza córka Jana i Zofii z Krzyżanow-

Wolę ojca, Miikołaja - Stanisława, matka
jego wypehiła - do końca źycia Mikołaj
pozostał dobrym Polakiem.

MIKmAd (1909-1944)
Mając cztery lata stracił rica, któqr umierając
w Wiedniu, powiedział do swej żony, będącej
Austriaczką: „Pamiętaj, wyahowaj mi syna po
polsku". Pomna tych słów Józefa po śmierci
męża, mimo, że nie znała jęz. polskiego, za-

mieszkała w Tamowie, w którym Mikołaj
mieszkał do końca życia. Ze względu na słaibe
zdrowie Mikołaj uczył się w domu i zdał maturę w pierwszym państwowym gimnazjum jlako ekstemista. W 1936 r. uzyskał tytuł magistra w zakrerie gemanistyki na U. J. w Krakowie. Po ukończeniu st.udiów pracował jako
na.uczytiel jęz. niemi®ćkiego w szkołach .tarnowskich, poświęcając wiiele czasu pracom spo-

skich ur. 15 lutego w Bcnussowej. Po zdaniu
matuy u SS Niiepokalanek w Noiwym Sączu

ALEKSANDER (1870-1938)
Drugi syn Aleksandra i Wiktorri z bar. Bowyjechała do Belgii. 17. 4. 1944 r. wyszła za
rowskich\, w 1936 roku - po śmierci Stanimąź za doc. hab. Ludwika Cyrus-Sobolewsława z Kalisza - został kolejnym starostą
skiego, (u. 1909), syna generała Pawła i LudZwiązku Rodoiwego Janotów Bzowskich. (Łącz.

wiki Hochberger. Ślub odbył się w Borussowej, par. Gręboszów. Z małżeństwa tego je§t

syn Marek ur. 2. 9. 1946 w Chorzowie, ożeniony 26. 8. 1969 w Gliwicach z Małgorzatą
Sowiń.s.ką. Mieszkają stale w Danii. Marek

pracuje jako architekt, żona jego ukończyła
Wyższe Studia lnfomatyki. Cógka Krystyny
i Ludwika - Zofia` ur. 12. 4. 1948 r., po
ukończkmiu Wydz. Elektr. na Polit. Śląskiej
w GLliwicach w 1971 r. wysżła za mąż za mgr
Bolesława Rożniatowskiego. Mają córkę Annę

11 str. 17). Na stronie 31 Łącznika 111 Mi-

kołaj - syn Stanisława i Józ}efy von Obe,n:
traut napisał bardzie pigkne ,,Wspomrienie
Piośmieiitne"

o

swym

stryju

Ale.ksandrze.

Celina z hr. Jaxa Dębickich, wdowa po
Aleksandrze - zmarła w 1959 roku w Rabie Wjnżnej i tam została pochoiwana.

MARCELI (1868-?

Trzeti syn Aleksandra i Wikborii z baronów
Borowskioh urodził się w Zabawie. Danyah
Katarzynę ur. 6. 11. 1972.
o nim zachowało się bardzo niewiele. Z „KrcL
niki Rodzinnej J. 8." napisanej przez Zdzisława Janoitę Bzowskiego wynika, że adminiA]eksander i jego potomstwo (1823-1871)
Qłącz. 11 str. 16) strował majątkiem w Małopolsce i tam prawdoipodobnie zmarł nieżonaty.
STANISŁAW (1864-1913)
Tak więc na Mikdaju zakończyła się GaBył najstarszym synem Aleksandra i Wiktorii
łąź
Aleksandra.
z baronów Borowskich, wnukiem Kazimierza
***
i Marianny z Dąmbskich. Urodzony w Zaba22

Jaii z Przemęaan i jego potomstwo
(1835-1$79/ (Łącz. 11 str. 17)

zachowała w pamięci wiele dat i wydarzeń.

Zmarł na zapa.lenie płuc 20 września 1879 r.

pcylską i obcą, znając dobirze oibce języki.
Owdowiała w 1940 r., a w 1956 straciła
młodszBgo syna Andrzeja. W 1959 r. odwie-

Była swego rodzaju chodzącą kroniką rodzin`
ną. W ]istach do syna Jana w Londynie, przeJAN (1835-1879)
kazywała do końca źyaia wiadomości, z któBył synem Kazimierza i Marianny z Dąmb- rych wiele posłuźyło do uzupełnienia obecnego
skich, ur. w Gruszoiwie, pow. dąbrowskiego. Zeszytu Łącznika. In.teresowała się litęr©turą
w swym maj. Przemęczany, w kinm dni po
śmierci swej żony, Natalii z Wielogłowskich.
Przieziębił się żeginając gośti, przybyłych na

dziła w lmdynie swego starszego syna Jana,

jej pogrzeb.
Opiekę nad siześciorgiem pozostałych dzieci:

któiiego z pcm/odu wojny nie wiidziała przez
20 la,t. Do końca żytia mieszkała we Wroc-

Anielą, Józefem, Janiłną, Miohałem, Karolem ławiu, gdzie zmarła 8. 6. 1964 r., przeżywi ldą i majątkiem Przemęczany, przejął bra/t s_w 74 hta.
zmarłego - Stefan-Bogusław z lhogini.
JAN (1910ANIELA (1866-1949)
Starszy syn Michała i Marii z Duniewiczów
Córka Jana z Prze.męczan i Natalii z W'ielo- ur. 24 czerwca w Rzeszowie. Pierwsze lata
głowskich ur. w Przemęczanach, par. Zule- swego dzi®iństwa spędził w szkołach w Wiednice. Wstąpiła do zakonu SS Na.zarstanek, niu, gdzie jego ojciec służył w armii ausitriacprzyjmując klasztome imię Tarsycja. Z bie- kiej. Ukończył Wyźszą Szkołę Hanidlo.wą w
giem l'at została jedną z itrzech generalnych Krakowie. Pracował początkoiwo w Krakowie,
matek w Rzymie. Zmarh w Polsce, w Raboe następnie na Śląsku, potem do rozpoczęcia
1949 r. Do kcrica Źycia była w korespondencji drugiej wojny światowej w Gdyni. W 1939 r.

z Janem w Lmdynic.

przedostał się przez Rumunię na Węgry, gdzie
społtkał swęgo kuzyna Erazmat Janotę BzowJANINA (1869-1949)
skiego. (Patrz wspomnienie na str. 47).
Ur. w PHemęczanach, wyszła za mąż za WikNastęprie przez Jugffiławię, Włochy i Frantora Miorawskiiego, właśc. dóbr Brzęczowice cję pr2k:dostał się do Szkocji, gdzie fomowały
i Osieczany w pow. myślerickim. Owdoiwiała się oddziały Polskiego Wojska. Po trzech law rork po ślubie, mając 19 1at. Mieszkala tach służby w Sżkocji zositał odkomenderoL
sttale w Knakcwie. Zmaria w Tarnowie 30 wany do Pol.skich Sił Zbrojnych na Bliskim
k\rietnia. Doi końca źycia była damą doibrych Wschodzie. Da`lsza dmoga mo"ka prowadziła
manier, surowych i nieugiętych zasad wychoL przez Siema l.eone, Cape Town w Poł. Afrywawczych. Pięlmy podiiet Janiny zachował się ce, Bmbaj w lndiach, Basrę do Bagdadu w
w domu Stanisławy J. B.,wdowy po Andrzeju lraku. Nasitępnie, przez pustyrię, przyjechał
w Krakowie przy ulięy Smolki 12d.
do Palestyny, Eriptu i do Włod. Tam w
Drugiej Brygadzie Czołgów odbył k.ampanię
MICHAL (1870-1940)
włoską. w stopniu podporucmika. Został odSyn Jana i Natalii z Wielogłowskich. Ur. w znaczony Krzyźem Monte Cas§ino, Africa Star
Przemęfflanach. Służył począ,tkowo w wojsku i ltaly Star. Po zakończeniu wojny powrócił
austriackim, a następnie polskim. Jako eme- z Rzymu do Wielkiej Brytanri. Początkowo
ryitowany pułkownik mieszkał stale w Krakoi uczył jęz. angielskiego w obozach przejścioL
wie i itam zmarł w 1940. PochowaĘy został

na wojskowym cmentałzu w Rakowicach.
28. 7. 1909 r. ożenił się z Marią z Duniewiczów z maj. Lushwiice koło Tamowa,
có[ką Edwarda i Zoffi z Kraiftów, ur. 30. 4.
1890 r. Wychowana w starych zasadach, interesowała się żywó sprawami rodzimymi i

wch dla, Polaków.
2 lutego 1949 r. ożenił się z Kazimierą z
Miarów, córką polskiego oficera, Franciszka
Miary i Władystawy z Czemiawskioh. Ślub
odbył się w kościele rzym.-kat. w Nantwich,
h`rabs.twie Cmeshire. Mieszkają stale w lłondynie. Do 1976 roku Jani pracował jako urzęd23

Jan z Przemęczan i jego potomstwo

zachowała w pamięci wielie dat i wydiarzeń.

(1835-1879/ qącz. H str. 17)

Była swego rodzaju chodzącą kroiniką rodzin`
ną. W listach do syna Jana w Londynie, przg
kazywała do końca żytia wiadomości, z któ-

JAN (1835-1879)

Był synem Kazimierza i Marianny z Dąmb- rych wiele posłuźyło do uz7upełnienia obecnego
skich, ur. w Gruszowie, pow. dąbrowskiego. Zeszytu Łącznika. In.teresoiwała się literaturą
Zmarł na zapa.lenie płuc 20 września 1879 r. polską i oibcą, znając dobirze obce języki.
w swym maj. Przemęczany, w kilka dni po
Owdowiała w 1940 r., a w 1956 straciła
śmierci swej żony, N.ata,lii z Wielogłowskich. młodsz®go` syna Andizeja. W 1959 r. odwiePrze,ziębił się żegnając gośoi, przybyłych na dziła w Londynie swego starszego syna Jana,
któiiego z powodu wojny nie iriidziała przez
jej pogrzeb.
Opiekę nad sześciorgiem pozostabrch dzieci: 20 lat. Do końca żytia mieszkała we WrocAnielą, Józefem, Janiiną, Michałem, Karolem ławiu, gdzie zmarła 8. 6. 1964 r., przeżywi ldą i majątkiem Przemęczany, przejął bra/t szv 74 hta.

zmarłego - Stefan-Bogusław z lhogini.

JAN (1910ANIELA (1866-1949)
Córka Jana z Przemęozan i Natalii z Wielogłowskich ur. w P/rzemęczanach, par. Zulenice. Wstąpiła do zakonu SS Nazaretanek,
przyjmując klasztcme imię Tarsycja. Z biegiem l'at została jedną z itrzsth generalnyah
matek w Rzymie. Zmarh w Polsce, w Rabcx}
1949 r. Do końca życia była w korespondenqi
z Janem w L.ondynie.

JANINA (1869-1949)
Ur. w PHemęczanach, wyszła za mąż za Wiktora Mo.rawskie'go,
i Osieczany w pow.
w roik po ślubie,
s>tale w Kmkowie.

właśc. dóbr Brzęczowice
myślerickim. Owdowjała
mając 19 1at. Mieszkała
Zmarła w Tarnowie 30

k.wietnia. Do końca życi`a była damą dobrych

manier, suowych i nieugięqnd zasad wydoL
wawczych. Piękny pomet Janhy zachował si?
w domu Stanisławy J. B.,wdowy po Andrzeju
w Krakowie przy ulięy Smolki 12 d.

Starszy syn Michała i Marii z Duniewiczów
ur. 24 czerwca w Rzeszowie. Pierwsze lata
swego dzieciństwa spędził w szkołach w Wiedniu, gdzie jego ojciec służył w armii au§itriackiej. Ukończył Wyższą Szkołę Handlową w

Krakowrie. Praoował początkowo w Krakowie,
nas,tępnie na

Ślą'sku, potem do rozpoczęcia

drugiej wojny światowej w Gdyni. W 1939 r.

przedostał się przez Rumunię na Węgry, gdzie
spoJŁkał swego kuzyna Erazmai Janotę Bzowskiego. (Patrz wspomnienie na str. 47).
Następrie przez Jug"ławię, Włodhy i Francję przedostał się do Szkoc].i, igdzie formowały
się oddziały Polskiego Wo].ska. Po trzech latach służby w Sżkocji zositał odkomenderowany do Polskich Sił Zbrojnyc!h na Bliiskim
Wschodzie. Dalsza dmga momka prowadziła
przez Sierra Leone, Ca,pe Town w Poł. Afryce, Bombaj w lndiach, Basrę do Bagdadu w
lraku. Nasitęprie, przez pustyrię, przyjechał

do Pal®tyny, Edptu i do Włod. Tam w

Drugiej Brygadzie Czołgów odbył kampanię
MIcm (1870-194o)
włoską. w stopniu podpomcznika. Został odSyn Jana i Natalii z Wielogłowskich. Ur. w znaczony Krzyżem Monte Cassino, Africa Star
Przemęczanach. Służył pioczątkowo w wojsku i ltaly Star. Po zakończeniu wojny powrócił
austriackim, a następnie polskim. Jako eme- z Rzymu do Wiekiej Brytanri. Początkowo
ryitowany pułkownik mieszkał stale w KrakoL uczył jęz. angielskiego w cbozach przejścioL
wie i itam zmarł w 1940. Pochowany został

na wojskowym cmentam w Rakowicach.

wych dla` Polaków.
2 1utego 1949 r. ożenił rię z Kazimierą z

niewiczów z maj. Lustawice koło Tamowa,

Miarów, córką polskiego oficera, Franciszka
Miary i Władysławy z Czemiawskich. Ślub

cómką Edwarda i Zoffi z Kra.ftów, ur. 30. 4.
1890 r. Wychowana w starych zasadach, interesowała się żywo sprawami rodzinnymi i

h`rabstwie Cheshire. Mieszkają stale w liondyni.e. Do 1976 rohi Jan praoował jako urzęd-

28. 7. 1909 r. ożenił się z Marią z Du-

odbył się w ko.ściele rzym.-ikat. w Nantwich,

23

L

nik bankowy, obecnie jest na emeryturze. żona rąc czynny udział w harcerstwie, zespole tajego, Kazimiera, pracuje w firmie farmaceu- necznym Millenium i kółku ka.tolickim: Lotycznej. Urodzona 20 czerwca 1925 r. w Łu- r€tto i Montserra.t. Zdobył liczne nagrody za
nińcu na Polesiu. Wywiezioina w 1944 r. do wyiniki sportowe w szkołach, na uniwersytecie,
Niemirec na przymusowe roboty w Hiamburgu. jak równieź w polskim zes,pole sportowym.
W 1975 r. wyerigroiwał do Afryki PołudZositała odnaleziona prziez ojca po wojnie, a
następnie przez Francję przyjechała do Anglii. niowej i zamieszkał w Pretorii. Pracuje jako
cenjony inżynier kons.trukcji sanitamej.
13

marca 1976 r.

oźenił się

w Pretorii z

Jaqueline, Bridget Douglas Glencross, ur.1949
roiku, córką Johna i Jessici z Douglas PoL
well'ów, właśc. ma].ątków w Komwa\1ii. Ślub
odbył się w rzym.-kat. kościele św. Marcina
w Pretorii.
Przyjęcie ślubne zK}stało urządzone przez pol-

skich i afrykańskich przyjaciół państwa młodych, k,tórzy swoją serdecznością stworzyli rodzinną i domową atmosferę. Angielska źcma
Jerzego o(bdarza duźą sympatią Polaków i
wszystko, co polskie, popierając gorąco kontakty z wieloma Polak.ami w Afryce. Jest to
zjawiskiem niezmiemie rzadkim wśród Anglików i dla rodziny bardzo oennym.

MAREK ALEKSANDER (1951Młodszy syn Jana i Kaziriery z Miarów, ur.
24 listopada w Londynie. Ukończył szkoły,
jak i bra.t jegoi, Jerzy Adam. Podobnie jak
on, należał do harc€rstwa i polskich orgianiJan Janota Bzowski ppor.
Armii Polskiej na Zachodzie

Jan J.B. i jego żona, Kazimiera są inspiratorami wydania po wojnie niniej'szego Łącznika Rodzinnego. (Str. 3).
Mają dwóch synóiw: Jerzego Adama i Marka Aleksandra.

JERZY ADAM (1950Starszy syn Jana i Kazimiery z Miarów, ur.
12 kwietnia w Londynie. Nauki pobierał w
St. Vinicent School, oraz w Cardinal Vaughan
Grammar Schooil w Londynie. Wyższe s.tudia
w zakresie inżynierii , sani`tamej ukończył w
1972 r. na uniwersyt€'cie Surrey. Uprzedinio, w
1966 r., zdał egzamin z jęz. polskiego, który
został przeprowadzony przez Oxford & Cambridge Sch.ool Examination Board. żywo interesoiwał się życiem Polonii w Londynie, bio24

zacji w L.on.dynie. Wyższe studia skończył iia
wydz. architektury na uniwersytecie londyńskim w 1976 r. Uroczys,te rozdarie dyplomów
odbyłoi się w Albert Hall w obecności Królowej Matki. Podobnie jak jego brat., zdał
€'gzamin z jęz. poilskiego. 27 marca 1976 ożenił się z Christine Blake
z lrlandii ur. 1949 r. Ślub odbył się w Opac-

twie Benedyktynów na Ealingu w Londynie
w asyście poliskich księży: Wł. Honkisza i Ka-

zimierza Grzymały. Oboje pracują w Londynie. Interesują się noiwoczesną muzyką. Marek
Aleksandff jest techniczmym wykonawcą Drzewa Genealoigicznego, umieszczonego na końcu
niriejszego Łącznika
Rodzin.nego.
ANDRZEJ (1911-1956)
Młodszy syn Michała i Marii z Duniewiczów.
Ur. w Rzeszowie. Do wojny prz®bywał wraz
z matką w maj. swQich dziadków w Radło-

wicach koło Sambora. W 1944 o.zenił się w
Krzeszowicach ze Stanisławą Skołuba ur. 1921
roiku. MieszkaJLi w Krakowie, gdzie And.rzej
zmarł 27. 3. 1956 r. Pochowany w Krakoiwie.
Pozcstawił syna Janusza i- córkę Krystynę.

JANUSZ (1946Syn Andrzeja i Stanisławy ze Sikołubów ur.

LINIA STANISLAWA (1756-1817)
(Patrz Łącz. 11 str. 22)

Konstanty i iego potomstwo
MARIA (1870-1943)
Córka Konstan.tego Euzebiusza i Marii z Łaskich ur. w Łątczynie. Wyszła za mąż y 1§98

10 grudria w Krakowie. Ukończył Techrikum

roku za Kazimierza Chel_ińskięgo. Po śmierci

Poligraficzmo-Księgarstkie i Kursa Elektroniczne. 0żemił się z Anną SzyszkoLBohusz, córką
Ziemowita SzyszkoHBohusza. Uroidziła się 13

męża i jedynego syna, Stanisława, wstąpiła w

1914 roku do klasztoru SS. Ni®pok.alanek w
Jazłowcu. Była przełoiźoną klasztoru w- Jaropa,Ździernika 1949 r. w Gliwńcach. Prac. Służ,by sławiu i Słonimiu, zostając późriej Sioistrą
Zdrowia.
Radną Matki Przełożonej w Szymanowie pod
Ślub Jianusza z Anną odbył się 25 grudnia Warszawą. Nosiła imię klasiztome Siostra Wła1973 w kościeile 00 Redempitorystów w Kra- d.ysława. Zmarła w czasie wojny w Szymakoiwie. Mają syna Andrzeja -Ziemowi,ta.
nowie w 1943 roku i tam jest pochowana.

ANDRZH -ZIEMOWIT (1975Syn Janusza i Amy z Szyszko-Bohusz. Urodził się w Krakowie 27 grudnia.

KRYSTYNA (1951Córka Andrzeja i SŁani.sławy ze Skołubów,
urodziła się w Krakowie 30 marca. Ukończyła
studia na wydz. Historii w Krakowie. Mieszka przy matce.

Potomstwo Józefa z Bobrownik

(Patrz Łącz. nl str. 22)
JÓZEF (1874-1945)
Urodził się w Łą±ęzyn.ie. Syn Konstantego
Marii z Łaskich h. Kcmab, wnuk Teofila
Franci'szki z ljaskowskich. Ożenioiny z Wandą, córką Pawła Poklewskiego Koziełł i Wandy
z Narkiewiczów Jodko (1880-1961).

Do wojny pracował w organizacjach ziemiańskich (przewodniczący biura sądów obywatielskich Zwiążku Ziemian w Warszawie).

IDA (1878-1961)

Najmłodsza córka Jana i Natalii z WielogłowW pracy społecznej poświęcał się szczególnie
słkich ur. w Przemęczanach, wyszła za mąż w
działalności na tererie kół rcdri'cielskich, a
1902 r. za Wincentego Janotę Bzowsikiego, sytakźe organizacji katolickich i wychowania rona Stefana Bogusława i Leonii z hr. Stadnicdzinnego. Zajmował się również publicystyką.
kich, właśc. m.aj. Zwiemik.
Zmaria

11.

12. 1961 r. w Tamowie.

W czasie drugiej wojny światowej przeby-

Gałąź icypriama (1799-1830)

wał w Bobrownikach, opiekując się dwojgiem
dzieci sym swego, Jerze'go lomiika i tam umarł

Qłącz. 11 sd.. 18)

12 czerwca 1945 roku. Podhowany jest na
cmentarzu parafialnym w Stanowiskach pow.
włoiszczowskim.

Z powyższej gałęzi Cypriana pozostały dwie
córki Zygmunta i Jadwigi z Orzechowskid,
właśc.

maj.

Bałki:

z J.B. ANNA NIZIOŁOMSKA ur.1904 r.
Oraz

z J.B. MARIA ZIELIŃSKA ur.1905 .r.
ffliższych wiadomośici nie ud]ało się uzyskać.

Poza wieloma zasługami na polu społecz-

nym było, riędqr innymi jego zasługą wydanie trziech przedwojennych Zeszytów Łącznika
Rodzinnego. Był głównym propagatorem zapoznania członków rodziny z przeszłością i
utrzymania łączności rodizinnej. Miał siedmioro dzieci:
25
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KONSTANTY (1902-1903)

Zmarł w Pasztowej Wofi 19 kwiemia. Pocho
wany na cmemarzu w lłźy.

Syn Józ©fa i Wandy z Poklewskich Koziełłów
ur. 30 sierpnia w Pasztoiwej Woli. (Łącz. 11
111 str. 34). 11.

1973 r. w Rymanowie.

JO.LANTA (1942Córka Jana Bożydara i lreny z Czaplickich.

JAN BOŻYDAR (1903-1977)

str. 22 i Łącz.

M,ARTA (1973Córka Ryszarda i Marii z Cedrów, u. 16. 8.

10.

1938 r.

ożenił się z lreną Czaplićką, ur. 27. 6. 1914

roku, córką Antori®go i Józefy z Piwnickich.
6. 8. 1949 r. owdoiwiał. W 19,64 r. ożenił się

po raz drugi z wdową, Janiną Morawską z
domu Biemacką.
Dr Nauk Rolniczyc'h. Był uczestnikiem kampanii wrześnicwej w 1939 r. Żołrierz Amii
Krajowej rejonu LegionowoLJaibłonna. Pseudo.
nim Jota.
D±ugoletni pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk. Mieszkał ostmtnio w Konstancinie w Domu Reincisty PAN-u, gdzie po długiej chorobie zmarł 10 1ipca 1977. Pochowany
oibok swej pierwszej żohy, Ireny Czaplickiej,
w groibie rodziinnym na Powążkaoh.
Nabożeństwo żałobne .odbyło się w kościele
św. Jaikubia przy pl. Narutowicza w Warszawie
w diriu 13 lipca. Waftę honorową przy trumnie /trzymali byli podwładni Jana Bożydara,

żohi©rze A.K. Nad trumną przemawiali przeidstawiciele Akademii Nauk, koledzy ze stuidiów
i z korporacji.
Zostawił dwoje idzieci: Ryszarda i Jolantę.

RYSZARD (1940Syn Jiana Boźydara i lreny z Qaplickich ur.

ur. 25. 3. 1942 w Warszawie. Skończyła Stu-

dium Pedagogiczne w Warszawie. Wyszła za
mąż za Henryka Pioitrorwskiego, syna Zygmunta i Amy z Wayc)hemtćłw, uriodzony 18.

6.

1938 - iiiż. rołlnik. Obecnie zamieszkali koL
ło Broidnicy, Zakład Rolny Cieilgta. Mają
dwó\ch synów: Romana - ur. 19,67 r. w
Warszawiie i Tomasza ur. w 1970 r. w
Ostródzie.

TADEUSZ TOMASZ (1904Drugi syn Józefa i Wandy z Poklewskich Koziełłów

ur.

29

gruidnia w

Pasztoiwej

Woli.

Ożeniony 3 marca 1943 r. z Janiną Janotą
Bzowską ur. 29. 8. 1914 r. w Tarnowie, córką
Jana z Bcmss.owej i Zoffi z Krzyżanowskich
(Patrz Łącz. 11 str. 23). Owdowiał w 1971 r.

Praoował jakoi inspektcm Okręgowego Zarządu
Lasów Państwowych w.qj. krakowskiego i rzeszowskiego. Terenem jego działalności, gdzie

je'st szeiroiko znany i szanoiwany były w szczególn.ości Bieszczady, o k.tórych napisał pariętiik p.t. „iw Bieisz)czadach i Be)sikidzie Niskim". W 1978 roku pracy itej zositała przy-

znana nagroda przez TowarzystJwo Rozwoju
Bioszczadów. Po przejściu na emeryturę pełni funkcję przewodnika ,tmystycznego oraz
wyghsza pmzez radio piogadanki przymodniicz€.
Mieszflca obecnie w Tamowie.

15 listoipada w Osieku pow. Płock. Mgr inż.
Z małżeństwa Tadeusza i Janiny było troje
zooitechrik. W 1965 roku ożenił się z Marią dzieci: Tcmasz, Mairin i Marta.
z Cedrów, mgr inź. zoot. uodzoną 4. 9. 1943 r.
w Białej Podlaskiej. Mieszkają w majątku pańTOMASZ (1943s,twowym Pasitriska, woj. krośnieńskie. Mają
Pierwszy syn Tadeusza Tomasza i Jariny z
troje dzieci: Michała, Marka i Martę.
J. B. ur. 21 grudnia w Borussowej. Skończył
Technikum Elektrotechniczne. Mieszka w TarMICHAŁ (1969niowie. 0Żeniiony z Alifreidą z Nalezińskich

Najstarszy syn Ryszarda i Marii z Cedrów.
ur. 2. 2. 1969 r. w Waiszawie.

(I-mo voto Molczyk) ur. 30 m,affca 1941 r.,
mgr inź. meohanik. Mają jednego syn'a.

MAREK (1972-

MARCIN (1974-

Imigi syn Ryszarda i Marii z Codrów, ur.

Syn Tomasza i Alffeidy z Nalezińskich, ur.
10. 8. 1974 w Tamorie.

1.
26

2.

1972 r. w Zgierzu.

MARCIN (1948-1973)
Drugi syn Tadeusza Tomasza i Janiny z J.B.
ur. 28 kwietnia w Mościcaoh, koło Tarnowa.
Uzyskał dyplom mgr inż. mechaniki na Politeidhnice Krakowskiiej. Mieszkał w Tamowie.
27 lipca 1973 r. zginął tragicznie w wypadku
motiocykloiwym koło Skwierzyny. Został pochowany w rodzinnym grobowcu w Gręboszowie obok matki. Miał 25 lat.

MARTA (1954Córka Tadeusza Tomasza i Janjny z J.B.
urodziła isię 14 lutego w Tamowie. Ukończyła
Wydział Praiwa na U.J. w Krakowńe. Zamęźna za inż. Witoldem Włodamczykiem. Mieszkają w Choczewie pcd Gdańskiem. Mają

gielskich i polsEch na Kwateize Stowarzyszenia l,otników Polskich w Wielkiej Brytanii.
Odrębne wpomnienie o Jerzym znajduje się
na str. 49.
Jerzy pozostawił wdowę, Zofię z Tuczynów,
córkę Aliq.ę-Renatę i syna Marka-Jerzego.

ALICJA RENATA (1938Córka Jerzego loftnika i Zofii z Turczynów,
ur. 10 stycznia w Warsizawie. Z pierwszego
mal.Źeństwa z Jerzym Ratajem ma córkę Lidię
ur. 2. 8. 1959 r. Wyszła ponownie za mąż za

dr med. Zygfryda Wojci%howskiego, ur. w
1932 r. Alicja jest dyplomorwaną pielęgniarką.
Mi'eszkają w Goleniowie woj. szczecińskim.

syna Miat`eusza ur. 1975 r.

Z maŁżeńsfl^na tegio jesłt syn M,ichał uff. 27. 3.
1972 r.

JERZY (1906-1941)
Trzeci syn Józefa i Wa.ndy z Poklewskich

MAREK JERZY (1939L-1975)

Kozi®łłów. Ur.
Woli.

Syn Je.rzego lotnika i Zofii z Turczynów. ur.
7 marca w Toruniu. Po skończeniu Technikum

19 paździemika w Pasztowej

Porucznik lotnik (Patrz Łą&. 11 str. 23).
W 1927 r. ukończył Kopus KaJdettów Nr 2.
w Chełmnie. Nas`tępnie wstąpił do oficerskiej
szkoły lcmiczej w Dęiblinie.
Podczas drugiej wojny świajtowej służył w
Royal Air Foirce w potws,tałym w Wieilkiej
Bryitanii I*7wizjonie Bombowym Wielkopolgkim 305. Zginął śmiercią lotnika w czasie
bcmbardowania Bremen w Niemczech z 14
na 15 lipica 1941. Pio'chowany zo,stał na cmonr
tarzu wojsk. w Bremen Gramke (Waller),
obeAcmie przeniesionym do Hamburga. Nazrisko Jierze'go znajduje się na cokole pomnika
wzniieston,ego w Noftholłt, pod Londynem, dla
uczczenia 2000 polskich lotrików, poległych
w ostatniej wojmie o Wielką Brytanię.
W wyciJągu z zeszytu ewidencyjnego figuruje ranga Jerzego: ś.p. Kpt. Pil. PU061 Bzowski Jerzy - przyznana pośmieftnie 1.
wrześniia, 1941 r. Mstryka śmierti Jerzegoi po-

daje: Decorations: Virtuti Militari V class,
Cross of Valou, for the l'st, 2nd and 3rd
& 4th time.
W naszym posiadaniu są wyciągi z księgi
liotów, w nich 17 loitów boj'owych Jerzego. Wy1iczoner są z d'okmdnymi dat.ami` i miejscem, aż
do ostatniego lobi, z_ kóóregoi nie powrócił.
Zapiski te znajdu].ą się w księgach lotów an-

Gómiczeigo rozpoczął pracę w kopalni węda
Staszic" w Katowicadh. 27 1ipca 1975 rok/u
zgjnął tragiczrie w katastrcffie w koipalni mając lat 316.

Czując swoją odpowiedzialność za powierzoL

ny mu odcin©k pracy i bezpieczeństwo poddarnych, starał się zawsze, w razie zagrożenia
w kopalni, być na miejscu sam, nie wyręczając
się innyri. Tak też było i tragicznego 27 lipca, 1975 roku. Zameldowano mu o jakiejś
nieprawidłowości. Zj,©chał, aby sprawdzić osobiście. Urwany blok węgla stał się przyczyną
jego śmierci.

Marek był ceniony przez przełożonych i
ogromnie lutiany przez podwładnych. Uroczysty, gómiczy pogrzeb odbył się w Starym Sączu w obecności kilkuset gómików i przy
•tdźwiękach orkiestry gómiczej. Zginął w tym
samym prawie wieku 36 lat, jak i jego og.ciec

~ jeden zginął w poiwietrzu, drugi pod ziemią.
Marek zostawił żonę z Ramsów, Pełagię,
ur. 1939 r. oraz syna Dariusza.

DARIUSZ (1965Syn Marka-Jerzego i Pelagii z Ramsów, ur.
14 kwrietnia 1965 roku w Kato.wicach.

Mie-

szka z matką Pelagią mgr pedtagogiki.
ł?7

ANTONI (1908-

Pielęgniarską.

Czwarty syn Józe`fa i Wandy z Poklewskich
Koziełłów, ur. 26 maja w Pasztowej Woli.

pielęgriarka oifiarną służbę: w 1939 roku w
szpitalu Kaiwalerów Mal'tańskich w Warszawie,
w 1944 roku brała czynny udział w organizac].i i prowadzeniu szpitala w Mi]anówku dla
uchodźców z Warszawy. Obecnie pracuje jako
asystent społeczny w linsty'tucie Reumatologicznym w Warsz.awie, niois,ąc pomioc w zakresie

(Łącz. 11 słtr. 23). Inż. rolnik. W r. 1939 ożenił

się z Marią Ewą Zie'lińską. Po roku nasitąpiło
unieważnienie małżeństwa w Konsitystorzu
Warsizawskim. W 1947 r. ożenił się z Teresą

W okrerie wojny pełniła jako

Niwińską, córką inż. Józefa Niwińskiego i lreny z Johansenów, ur. 1927 r. Teresa wraz z rehałbilitacji społecznej ofiarom gośćca. Za
ma,tką i rodzeństwem okres wojny spędziła w wieiloiletnią, pehą poświęcenia pracę w swym
ZSSR. Antoni pracował po woijnie w biurach zawodzie, przyznano jiej w 1976 roku Złotą
projektowych - najpierw budowy lotniłsk Odznakę Służby Zdrowia. Za udział w służcywilnych „LOT", później w biurze projekto- bie pielęgniarskiej w czasie wojny otrzymała
wym
Melioracji
Rdnych w Warśzawie. Dyplom Damy Maltańskiej Zakonu MaltańObecnie jest na emeiryturze. Antoni i Teresa
mają dwóch synów: Jacka i Jerzego.

skiego, Medajl za Wolność i Zwycięstwo, Odznakę Gruinwaildzką, oraz Medal A.K.

JACEK (1948-

(imię używane Agnieszka) ur. 1942 r. zamęźna za Markiem Perepeczko, aktorem (ur.
1942 r.). Po uktończeniu Państwowej Szkoły
Teatralnej w Warszaiwie Agnie'szka występo-

Maria ma dwoje dzieci: Barbarę-Agnieszkę
Syn Antonieigo i Teresy z Niwińskich, ur. 28

paź`dziemika w Warszawie. Mgr inż. Wydziału
lnźynierii Siani.tamej Pomechniki Warszawskiej. Ożieriony w 1970 r. z Haliną Baltyn,
również mgr inż. tej samej specjalności ur.
w 1947 r. Mają dwoje dzieci: Jakub.a i Mał-

wała w Teatrze Drama,tycznym, a obecnie w

8Orzatę.

Teatrze „Komedia" w Warszawie. Wiele jieździl\a po świecie z występami teaitra]nymi lub
es.tradoiwymi. Była dwa razy w USA, jedno

JAKUB (1972-

toumóe po Związku Radzieckim i Mongolid,
a następnie dwukrotnie w Australii (1976-

Syn Jacka i Haliny z Baltynów, ur. 5 maja
w Kielcach.

1977), gdzie w ramach Royal Shoiw repreizentowała intere'sy wełny polskiej w Australii.

MAŁGORZATA (1975-

Eryk - syn Marii i Edwarda ur. w 1952 r.,
zajmuje się fotografitką reporterską.

Córka Jaicka i Haliny z Baltynóiw, ur. 24 1isitoipad,a w Kiielcach.

TERESA MARTA JÓZEFA (1914-

JERZY (1955Dmgi syn Antoniego i Teresy z Niwińskich

Najimłoidsza córka JÓzefa i Wandy z Poklewskich Koziełłów ur. 10 marca w Bobrownikach. Zamężna za Andrzejem Konarskim ur.

ur. 21 sierpnia w Warszawie. Studiuje na Politechnice Warszawskiej na Wydziale lnźynierii Sanitarnej. 18. 3.
Drożdż

ur.

2.

4.

1978 oże,nił się z Ewą

_1955.

Ślub

odbył

się

w

Warszawie.

MARIA ANNA (1910-

11

Tere.sa

str.

23).

W

1939

roku wyszła

za mąż za dr med. Edwarda Fftkau (ur. 1903
roku).

Prz.ed wojną ukończyła Warszawską Szkołę
28

zaś po wojnie od 1948 r. aż doi emerytury

pracoiwała w Narodowym Banku Pols'k,im j,ako
sitarszy inspektor ekonomiczny.

Córka Józe.fa i Wandy z Poklewskich Koziełłów. Ur. 29 si,erpnia w Bobrownikach.
(Łącznik

6 ilipca 1912 r. synem Tade.uszai i, Janiny z

Zabłockich, aftystą plastykiem.
Po ma.turze podjęża pracę w Banku Pol.skim,

oid

1975

rioiku jesit

na

emery,turze.

Wiele czasu poświęca pracom związanym z
dawnymi pamiętnikami ludzi związanych z rodziną. Niezależnie od tego interesuje s,ię starymi dokumentami Jhistorycznymi.
Teresa i Andrzej mieszkają w Warszawie.
Mają dwie córki: Annę-Marię ur. 13. 3. 1938 r.

zamęźną za Wojciechem Komorowskim. Oboje
ukończyli Wydział Rohy SGGW w Warszawie. Obecnie Wojciech jest dyrektorem Państwowej Staidniny koni w Liskach, woj. olsztyńskie. Anna jest ,tam głównym hodowcą.
Obojie mają za sobą karierę sportową jeździeicką. Zamiło,wami w koniach, oboje są doświadczonymi rolnikami i hodowcami. Mają
syna Pawła ur. 8. 7. 1960.

Druga córka Teresy, Joanna, ur. 27. 8. 1942
rokH. W 1967 r. wyszła za mąź za Andrzeja
Kiełczews.kiego, inź. mechanika. Mają córkę
Patrycję ur. 16. 7. 1969 r. Joanna pracuje w
ambasadzie fińskiej.
W 1977 r. nastąpił roizwód Joanny z Andrzejem.

Gałąź Stanisława z Kalisza (1862-1937)
(Patrz Łącz. 11 str. 23)
Stanisław i Zofia z Markowskich pozos.tawili
troj,e dzieci:

1937 r. oźenił się z Zofri Skrzyńską, córką
Alfreda i Anny z Finków, ur. 21. 11. 1908 r,

Do 1939 r. Jerzy pracował jako inżynier w
Krakoiwskiej
Dyrekcji Kolei Państwowych.
Mieli jiedną córkę, Magdalenę.
Jerzy, jako porucznik rezerwy zginął w Katyniu. Zofia od 1945 do 1972 praoowała ].ako
księgowa, obecnie jiest na emeryturze. Mieszka
stale w Krakowie.

MAGDALENA (1939Córka Jerzego ,i Zofii ze Skrzyńskich, ur. 16
czerwca 1939 r. w Krakowie. Osierocona przez

ojca chowała się przy matce. Wiele pcmocy
okaza(1.i im KomEitamty J. 8. i Łucja z Seydi?ów

w czasie o\kupacji g.ak i w pie"szym okresfe
po wojnie.
Magdalena ukończyła Politechn.iikę Krakowską na wyd.z. Budowrictwa Lądowego uzys.ku-

jąc dyplom mgr inż.

Gałąź Wi'adyslawa (1864-1929)
(Patrz Łącz. 11 str. 24)

KAZIMIERA (1894-1960)
1917 r. wyszla

WŁADYSŁAW -- brait Stanisława zm,ariego

za mąż za Jerzego Barthel de Weydemhail,
syna Zdzisława i Anieli z Różańskidh, posła

Urodziła się w Wie,luniu. W

1937 r. (Łącz. 11 s,tr. 33), drugi syn Aleksar.dra zmarłego .w Kielc'ach 1899 r. i Lucyny

polskiegoi w Szanghaju. Ślub odbył się w Kaliszu. W czasie wojny przebywali w l,ondynie
z córką Teresą urodzoną w 1933 lub 1934 roku w Szanghaju. 16 marca 1960 r. zmarł Je-

z Kczierowskich,

rzy Barthel die Weydenthal w Londynie, niedługo potem jego żona, Kazimiera; dokładnej
daty śmierc,i nie znamy. Pochowani są oboije
w Londynie. Dwaj starsi synowie Kazimiery
i Jerziego: Janusz i Marian przebywali podczas okupacji niemieckiej w Polsce. Obaj
czynni w akcji konspiracyjnej zginęli; Marian
w 1943 , Janusz w 1944 roiku.

20 maja

1911

zmarłej
r.

i

w 70 roiku źyc:a

pochoiwanej

w Kaliszu,

był oże'riony z Wincemtyną z Domańskich.
Miał trzech synów: Stanisława, Zygmunta i
Aleksandra.
STANISŁAW (1893-1917/ 18)

Najstarszy syn Władysława i Wincentyny urodził się w Rosji. W 1915 ożenił się w Kijowie

z Marią Zagóirską, pochodzącą z Ostrowca
Świętokrzyskiego. Do
Miał syna Andrze.ja.

Polski

nie

powróciłł.

0 losach Teresy, córki Kazimiery i Jerzego, nie wie.my.

ANDRZEJ (1916-1949/50)

HANNA (- 1941)
Druga córka Stanisława i Zofii z Markow-

Wychowywał się przy matce, Miarii z Zagórskich J.B., k'tóra była nauczycielką w gimnazjum w Ostrowcu. Według uzyskanych wia-

skich. Niezamęźna. Przebywała stale w zakładziie na Śląsku niemieckim. Zmarła w marcu

domości zmarł oikoło 1949/50 roku. Przed
wojną s.tudioiwał wydz. Leśny Szkioły Głównej

1941 roku.

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
M,iał dwojie dzieci: Annę i Krzysztofa. Syn
Krzysztof nie żyje, losy córki są jak dotąd
nieznane.

JERZY (1903~ (Łącz. 11 str. 24)
Syn St.anisława i Zofii z Markowskich.

W
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Ś.`p. 0. T. Bzawski - kaiphn i wychowarwca.

ZYGMUNT (1895-1939)

migi syn Władysławła i Wincentyny z Domań.skich ur. 24 lipca w Baturirie na Ukrainie. Pracował w Ministerstwie Skaiibu i Min.
Spraw Zagranicznych. Ożemiony był pierwszy
raz z Olgą z Werdów w 1921 r. Zmaria przy
urodzeniu dziecka 1922 r. Po raz drugi ożenił
się w 1937 r. z Marią z Wołosińsikich. Był
współwłaśdcielem ,apteki w W.arszawie. Oboje
nie źyją. Dzieci nie mieli.

W dniu 4 styazria b.r. zmaql w Stirej Wri, w
ziemi Sanockiej Jezuita 0. Teofil Bzowski, cemicmiy dla swych wdelkiti zalst i śwriąóobljwośd.
UqodEorny w 1873 oo\ku w Jeżowie koło Koń-

sikich, ukończył mt]ffi gimmĘjaflbe i Seminarium
Duchomo w KidlcaGh, po czym w 1893 r. wstąpił w Starej Wri do Towarzystwa Jezusowego.
Po ukończerini morwicj,aitu i studiiów, obeg.muje on
w 1899 r. stajmwótsko katechety, wychowa/wcy' i

tpisarza w sly,nnym Zakładżie Nauktowym 0.0.
Jez\ujjtów w Bąkiotwicaich pod Cflymołwem, gdzie do

1939 r. Jbez Hzemwy pracuje i kształd wide poi
kdeń młodżieży z całS Pcdiski.

ALEKSANDER (1899-1943)
Najmłodszy syn Władysława i Wincentyny z
Domańskich ur. 4 grudnia w Warszawie. Brał
udział, jako ochoitnik, w wojnie 1918-1920
roku. Potem s.tudiował Śpiew w Warszawie i
Miedichanie. Występoiwał w Warszawie. W 1924

roku ożenił się z Longiną z Białowąsów. Był
wspó`łwłaścicielem apóeki w Warszawie. W
1939 r. brał oK3hołtriczo czymy udz,iał w obro-

nie Wanszawy jako sierżant rezerwy. Zmairł na
gruźlicę w 1943 r. jako jeniec w Stalagu w
Niomczech.

Longina z Białoiwąsów przebywała przez
cM5tatnie lata swego życia w Domu Rencistów
„Wycześniak" pod Skiemiewicami i {am
zmarła.

Obok zaD.,ęć wychowaJwczych i nauczytieQ§kiich
był dhigolemim Mtoderaóomem Sodalicji Miariańistiej c`raz zau.mował stę żywo pmacą lfteraoką,
pisząc pamistnmi i )biograffie (ilmi czemu m.iał
s\zczegóhe uzdoflnienie), pmzygotowując maŃeriały

z okazji Miuerium, prace z dżiedżiny ascetyki
i za'gadniień retigijmym.
Śmiemć Ojca Bzorwnskiqgo okryła żałobą tysiąpe
ludzi ronzriainych po caflej kui zdiems)kiej".

Ojciec Teofil J. Bzowski był bardzo lubianym, przez swoich wychowanków, prefektem
Zakładu Naukowego 0.0. Jezulitów w Chyrowie. Był redak.torem „Przeglądu Chyrow'skiego" i kuatorem Związku Chyrowiaków.
Wydał kilkanaście broszur o treści religijno-

pgdagogicznej.
Zmarł w wieku 85 lat.
War,to wspomnieć, że pierwszy zjazd orga-

nizacyjny naszego Związku Rodowego, który

BRONISŁAWA (1868-1943)

Córka Aleksandra i Lucyny z Kozierowskich
ur. z żarczycach. Nauczycielika - na pensji
L. Rudzkiej w Warszawie, później prowadziła pensjonat dla uczniów w Kielcac'h. Zmarła
w Kiedcach i tam pochowana.

ZOFIA (1869-1922) (Patrz Łącz. 11 str. 24)

się odbył 3 i 4 lipca 1923 r. poprzedzony był
wysłudhaniem Mszy św. odprawionej przez Ojca Teofila J. Bzowskiego z Chyrowa.

(Patrz Łącz. I str. 7).
JULIA (1882-1941)
TrzeQi.a córka Aleksandra i Lucyny z Kozi€rowskich umdziła się w Kielcach. W 1905

wyszła za mąż za Edmunda Sikorskiego, re-

TEOFIL (1873-1958)
Trzeci syn Aleksandra i Lucyny z Kozierow-

j)enta w Kaliszu, wiielkiego społecznika. Sama

skich ur. 16 listoipada w Jeżowie, woj. kieleckim. Ochrzczcmy w 1873 r. w parafii Białaczew, pow. końskie. Ukończył seminarium

kładając tam j`eden z najpiękriejszych oigrodów owoicowych w kaliskim. 31 grudria 1930

prc"aJdziła niewielki majątek Edmundów, za-

roku Edmund zmarł mde w sanatorium w

duchowne w Kielcach.
W 1958 r. Dziennik Polski i Dziennik Żoł-

żegiestowie, mając 54 ]a,ta. Pozostalo trzech
synów: Tadeusz - inżynier saniytarny po s,tunierza, wydawany w Londynie, zamieścił wia- diach na Polftechnioe Warszawskńej - ożerił
domość o śmierci 0. Teofila J. Bzows.kiego, stię z Julią z Najpierajów. Miesżkali w Gdyni,
zmarłego 4 stycznia 1958 roku, której

przytaczamy:
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tireść

gdziie zm.anł w 1965 roku.

Władysław ukończył studia rolnicze. Ożenił

się i barizo wcześrie owdowiał, tracąc żonę

przy urodzeniu córki Elż'biety, któTą do 4
lat wychowywała babka (Julia). Elżbi€,ta ukończyła studia farmaceiutymne, wyszła za mąż
i miesżka w Kaliszu. Władysław zmarł w
Kaliszu w grudniu 1972 roku.

Natjmłodszy syn Julii i Edmunda - Mieczysław, równiież inżynier rolnik, ożenił się
z Jadwigą CHcsza-Zdrowską z lubeilskiego.
Czynna dzi,alacżka w Armii Krajowej i partyzantce podczas wojny. Po okupflcji niemieckiej
Mieczysław z Jadwigą i Władystawem oibjęli

gospodars,two nad zniiszczonym wojną Edmundowem. Z małżeństwa Mieczysława z Jad-

kieleckiej nastręczało nam najwięcej trudności. Wysyłane w ciągu btisko roku
niezdiczone listy, mające na cdu odnalezienie członków rodziny z tej gałęzi,
pozositawały bez oidpowiedzi. Do odnalezienia ich przyczyniła się Zofia ze Skrzyńskich J.B., która na podstawie starych
zapisków wdowy po Konstantym J. 8.
Łucji z Seydlów, podała nazwi'sko i adre's
Marii z J.B. Malikowej, co otworzyło
drogę do wszczęcia dalszych poszu'kiwań,
uwieńczonych wreszcie pożądanym skutkiem.

wigą został syn - Edmund. Ukończył Tech-

MICHAŁ (1867-1942) (Patrz Łącz. 11 str. 24)

noilogię Drewna i ożenił się z Marią z Sulskich. Mają 5-1etnią córkę Maftę-Katarzynę.
Mieszkajią w bydgoskim. Mieczysław zma.rł w
Kalisizu 6 czerwca 1974 r. mając 60 lat. Wdo-

Drugi syn Bolesława i Stefanii z Kossiowskich,
brat Kazimiery za Józefem Rybick,im. Urodził
się w Bilczowie. Ożenił się z MaLrią z żak.owskich, w 1932 r. zmarla w Ki€lcach i tam

wa po nim - Jadwiga miesz,ka w Karliszu, jesit pochoiwana. W 1935 r. ożenił s.ię po raz
opie'ku`jąc rię rodzinnym grobowicem, gdzie są drugi z Anną z Sawickich (1885-1977) zmarła
pochowami Edmund Sikorski i jego dwaj sy- 1 lutego w Kielcach, przeżywszy 92 1ata i itam
niowie Właid.ysłiaw it Mieczystaw, a także grio-

bem majtki Julii - Lucyny z Koziierowskich

poichowana. Michał był kontrolerem na kolei
w Kielcach gdzie zmarł w 1942 r.

|anoty Bzowsflciej zmariej 20 majia 19ill roku.
Julia z Janoitów Bzowsikich Sikorska mając
lat 60 zmarła 21 lipca 1941 roJku i na ży-

Z drugiego małźeństwa dzieci nie miał. Z
pierwszego natomiast z Mariią z Żakowsikich
miał czwom dziieci: Taidwigę, Marię, Taideusza
czeirie zost,ała pochowana w Wróblewie, bli- i Jana-Stefana.

sko swego ukochanego Edmundowa, z którego została wysiedlona podczas okupacji rie- JADWIGA (1904mi®cikieg..

Edmundów został

z'amieniiony na

Zatkład Doftvriłdczahy Szkółek Zadrzewieniowych. Ną całe,j Ziemi Edmuindowskiej ziałoL
żone są sz}kółiki dirzew dekimaicyjnych, sam
dwomeflc wyremonitowatny i zadbany.

Bolestaw i jego potomstwo. (Łącz. 11 str. 24)
Z poitomstwa Boilesława 1834-1895 i jego żony, Steffanii z Kossowskich pozostała jedynie
córka Kazimiera ur. 1864 r. w Siesławicadh

poid Buskiem, zamężna później za Józefem Rybickim. Po stracie męża mieszkała do wojny
ze swym synem w poznańskim. żadnych infomiacji, zarówno o Karimierze, jak i o jej
synu nie dało się zdobyć.

Gałąź Michała z Kielc (1867-1942)
Odnalezierie Janotów Bzowskich z linii

Córka Michała i Marii z Żakows,kich ur. 27
sieTpnia w Zagnańsku. Zamężna za Edmundem
P.o)bóg Malinowskim uodzonym 1896 r. w Reczulu, dzierżawca maj. Szydłówek koło Kielc
i Kije kołoi Pińczowa. Po wojnie pracoiwał w
Państwowyc!h Gospodarstwach Rolnych. Zmarł
w 1956 r. w Opatowie i .tam został pcx)hoWany.

Jadwiga była drogistką i do 1936 r. protwadriła własny skład apteczny w Kielcach. Po
śmierci męża praoowała w aptece w qatorwie,
zaś w 1969 r. przeiszła na rentę inwalidzką
i zamiesżkała w Os;trowcu Świętokrzyskim.
Z małżeństwa tego było dwoje dzieci; Maria
ur. 1937 r. dr medyc)rny, zamężni za Stftnisławem Wojtalem ur. w 1928 r. również lekarzem, k.tóry pracuje jako radiolotg w Przemy-

słowej Służbie Zdrowia w Ostrowcu. Edriund
- syn Jadwigi, ur. 1945, ożenił się z Jadrigą
31

Bieniasz. Mają dwie córki: Marzenna ur. 1968
i Agnieszka ur. w 1972 r. Mieszkają w Kro-

Olsztynie.
drzeja.

Mają dwoje dzieci:

Martę i An-

śnie Odrzańskim.

MARTA (1968-

MARIA-ZOFIA (1906-

Córka Ryszarda-Janusza i Haliny z Dogoc-

Druga córka Miohała i Marii z żakowskich

kich ur. 28 kwietnia 1968 w Olsztynie.

ur. 30 listoipada w Zagnańsku. W 1927 r.
uzyskała dyplom mgr farmacji. 9. 7. 1931 r.
wyszła za mąż zia inż. Wiesława Malika ur.
w 1904 r. w Warszawie. W czasie wojny

(1939-1945) Maria, w pomieszczeriach prowadzonej przez sigbie apteki, prowadziła tajne
komplety naiuczania studentów, za co została
odznaczon.a medalem ,Za Zasługi dla Kieleoczyzny". Obecnie

mdes'zka w

Ostrow\cu.

Maria i Wiesław mieri dwie córki: Teresę
i Krystynę. Teresa ur. 1933 zmarła w 1939 r.

Krystyna ur. 1937 - lekarz stomatolog, mieszka w Ostrowcu Św. Po otrzymaniu dyplomu
w 1962 r. wyszła za mąż za Stanisława Sternala ur. 16. 4. 1937 r. w Buczkowcaoh, rów-

nieź lekarza stomatologa, przyjmując nazwisko
w brzmieniu: Krys\tyna Malik-Stemal. MieszL
kają w Ostrowcu. Mają troje dzieci: Rena.ta
ur. 28. 4. 1964 w Kielcadh, Tomasz ur. 3. 8.
1965 r. w Ostrowcu i Ewa ur. 11. 3. 1976 r.

w Ostrowcu.

TADEUSZ (1908-1966)

ANDRZEJ (1973Syn Ryszarda-Janusza i Haliny z Dogockich
ur. 10 marca 1973 w Olsz.tynie.

ZBIGNIEW-TADEUSZ ( 1940Imgi syn Tadeusza i Wandy z Niemirków,
ur.

1 stycznia w Kielcach, inź. geoloig. Oże-

riiony z Barbarą Jakubiec, mgr inż. rolnik, ur.
1939 r. Mają jedną córkę, Ilonę. Zbigriew
obecnie nriesżka w Niemxzech. Situdiuje języki w Goethe lnstytut w lserton.

IljoNA (1967Córka Zbi`gniewa Tadeusza i łBarbaiy z Jakubioów ur. w Lesznie 30 września, 1967 r.

MARilA-RENATA (1943Córka Tadeusza i Wandy z Niemirków, ur.
13 lipca w Bucżku pow. sandomierski. Mgr
inż. geolog. Zamężna za Tadeuszem Kujdą
ur. w grudniu, 1939 r. Mieszkają w Warszawie. Ma].ą dwqje dzieci: Andrzeja ur.
i Renatę, ur. 1973 r.

1972

Syn Michała i Marii z Żakowskich ur. 4 1utego w Kiclcach inż. geodeta. 18 kwietnia
1938 r. ożenił się z Wandą z Niemirków, mgr JAN -ANDRZEJ (1946inż. ogrodnikiem, ur. 3. 8. 1914 w Łodzi, córką ćzwarte dziecko Tadeusza i Wandy z Niemirków. Ur. 24 lutego w Kielcach, mgr inż.
Andrzeja i Marii z Sarjusz WolskiGh.
Tadeusz, jako geodeta przeprowadzał po- eliektrorik. Ożenił się z Marią z Ehrenkreumiary zniszczonych miasteczek, przeznaczonych tzów ur. 1948 r. w Warszawie i tamźe miedo odbudowy, pełniąc późriej funkcje inspek- szkają. Mają dwoóe' dzieci: Paweł i Annatoira nadzoru. Zmarł w Kielcach 26. 2.1966r. mbara.
Z tego małżeństwa zostało sześcioro dzieci:
Ryszard-Janusz, Zbigniew-Taideusz. Maria-Re- PAWE'Ł (1973n®ta, Jan-Andrzej, Zygmunts\tanisław i Han- Syn Andrzeja i Mari z Ehrem'kreutzów, ur.
na-Jajdwiga.

1973 roku.

RYSZARD-JANUSZ (1939-

ANNA-BARBARA (1977-

Urodzony 25 stycznia w Kielcach. Ukończył

Córka Andrzeja i M'arii z

Politechnikę Gdańską - Budowrictwoi Lądo-

ur. 1 1istopada 1977 roku.

Ehrenkreutzów,

we. Ożeniony z Haliną Dogocką, mgr Filologii
Polskiej, ur. 1941 w Smorgoniach, cór`ką Mi- ZYGMUNT-STANISLAW (1955kołaja i Eugerii z Zawadzkich. Mieszkają w Piąte dziecko Tadeusza i Wandy z Niemirków
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ur. 26 lutego w Kielcach. Mieszka z ma.tką
w Kielcach.

wyższego, skąd przeszedł ze s.tanowiska Sądu
Apelacyjnego w Wilnie. Po drugiej wojnie

HiANNA-JADWIGA (1955-

Kamej Sądu Najwyższego, które to stanowisko

światowej, w

1945

r.

został

Prezesem

lzby

Szóste dziecko Tadeusza i Wandy z Niemir- pełnił do 1958 roku.
ków, urodzona, jak jej bliźniaczy bnat, 26 luBył prziewodniczącym Trybunału Narodotego w Kielcach. Studemtka uniwersytetu Ma- wego, powołanego do sądzenia zbrodn.iarzy
rii Curie-Skłodowskiej - Wydz. Pedagogicz- hitlerowskich. W 1946 r. prowadził prcmes
ny, kierunek Wychowanie Plastyczne. Mieszka przeciwko Greiserowi, b. Gauleiterowi „Warw Lublinie.

JAN-STEFAN (1910-1968)
Najmłodszy syn Michała i Marii z żakowskich
ur. w Kielcach. Inż. geodeta. Ożenił się z Anastazją ze Znojków, ur. 26. 10. 1922 r. Jan
zmarł 17 1ipca 1968 r. Z tego malżeńst/wa pozostało dwoje dzieci Barbaria i Zdzisław.

the`gau". W 1948 r. był Generalnym Komisarzem Wyiborczym do wybcmów pierwszeigo Sejmu po wojnie. Doi końca życia pozosłtawał
w czynnej shiżbie w Sądzie Najwyższym, gdzie

pełnił jieszcze swoje funkcje w wieku 82 lat.

Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Komandmskim Ordem Polonia Restittuta w 1930 i 1957
roku. Zmarł w 1958 r. w Warszawie. Został

Córka Jana-Stefana i Anastazji ze Znojków,
urodzona 19 maja. Studentka Stomatologiń w
Gdańsku.

pochowany na cmen,tarzu wojskowym w Ale`i
Zasłużonyah. Z pierwszego małżeństwa Kazimierza i Małgorzaty ze Stanków było rięcioro
dzieci: Maria, Jadwiga, Wanda, Józef i Kazimierz. Wszystkie trzy córki zgirięły w 1944

ZDZISŁAW (1956-

zimiem.

BARBARA (1954-

roku. Pozostało dwóch synów - Józef i KaSyn Jana-Stefana i Anastazji ze Znojków, ur.
16 września. Studiuje Budoiwniictwo Lądowe na
Pomechnice Świętokrzyskiej w Kie'lcach.

MARI,A (1906-1944)
Najstarsza córka Kazimierza i Małgorzaty
ze Stanków ur. w Gorzkowńe, ukcńczyła stu-

Stefan-Szczepan i jego potomstwo

Galąź Kazimierza Sędziego z Warszawy

diia na wydz. Filozoficznym uniwersytetu Wileńskiego. Praoowała później w lzbie Skarbowej w Warszawie. Czynrie za`angażowana w
konspiracji zginęła w Powstaniu Warszawskim

(1875-1958)

w 1944 roku.

KAZIMIERZ (1875-1958) (Łącz. 11 str. 25)
Syn Ste'fana -Szczepana (najmłodszego syna
Teofila i Franciszki z Laskowskich) i Emilii
z Hempilów, uodzH się 19 sierpnia w Go'ryczanach. Po raz pierwszy ożenił się z Małgorzatą ze Stanków i po riaz drugi oźenił się
w 1954 r. z siostrą swej rierwszej zmarłej
w 1953 roku, żony, Marianną I-mo voto Juda,

JADWIGA (1908-1944)
Druga córka Kazimierz,a i Małgorzaty ze Stanków ur. w Wielkioh Łukach w Rosji. Po
ukończeniu studiów na wydz. Filozoficznym
uniworsyte" Wileńskiego pracowała w sądzie

(183L1926)

ur.

1879 r.

a zmarłej w 1976 r. w Opolu,

w Warszawie.
skiego w

Podczas

Powstania Warszaw-

1944 r. zaginęła bez wieści. Była

czynnie zaang,ażowana w pracę konspiracyjną
w Amii Krajowej.

przeżywszy 96 lat.

Kazimierz odznaczał isię dużą wiedzą prawniczą i skrupulatną uczciwością. Przekonań był

WANDA (1912-1944)
Najmłodsza córka Kazimierza i Małgorzaty
ze Stanków urodziła się w Witebsku. Stu-

juź przed wojną nieco lewicowych. Mimo to
szybko wspinał się na szczeble kariery sądowniczej. W 1931 r. był już Sędzią Sądu Naj-

diowała na wydz. prawa w Warszawie w 19311933. Będąc po zaistniał)m wypadku kaleką
i cześciowo sparaliźowana, z"tała przewiezior
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na w 1944 r. z domu do szpi,tala w Milanówku. Po mie`siącu nierieckie władze szpitalne zawiadomiły rodzinę o zgonie Wandy,
rz.ekomo na serce.
Matka trzech córek Kazi,mierza, kttóre zginęły tragicznie w czasie okupacji nienrieckiej,

nie studiuje na wydziale matematycznym uniwersytetu l.ondyńskiego. Mi.eszka z rodzicami. Jego hobby jest piłka noźna.

MARIA (1957-

sama z raną postrzałową pleców, przedostała Urodziła się w Londynie. Pracuje w biurze.
się z Warszawy przez Pruszkó,w do Krakowa.

JÓZEF (1919Syn Kazimierza i Małgorzaty ze Stanków ur.
19 marca w Chmielniku. Przed wojną był
uczniem w Szkole Marynarki Handlowej. Jako
młody uczeń pisywał listy z dalekich morskich
podróży (Łącz. 11 stir. 35). Wojna zastała go
na statku. Od 1939 do 1945 roku służył w
Poilskiej Marynarce Hiandlowej w Anglii. W
1942 r. został odznaczony Krzyźem Walecznych. W 1945 r. ukończył kurs kapitańsiki Marynarki Handlowej. W 1945 r. oiżemńł się z

Marguerite Gacon z Guemsey. Ur. 1919 roku,
córka Charles'a i Heleny z Palmer'ów. M'ieszkają w Londynie. Józef jest właścicielem
sklepu filajtelis.tycznego i zamiłow,anym szachi-

Mieszka przy r`odzicach. Interesuje się sportem i na wieczorowych kursach studiuje
ekonomię.

ANNA (1959Urodzona w Londynie. Mie'szka przy rodzicach. Studiuje język angidski i Nauki Polityczne.

KAZIMIERZ-KONSTANTY ( 19ż5Brat Józefa z Londynu, niajmłotdszy syn Kazimierza sędziiego i Małgorzaty ze Stanków,
ur. w Zamośdu 4 marca. Podczas w\ojny, jako

żołnierz Armii Krajowej brał udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Po wojnie
służył w Wojsku Polskim w 11 Amii w stopniu

stą, zdobywając wiele nagród. 0 tumiejach plutonowego podchorążogo. Później pracował
szachowych Józefa można spotkać wzmianki jako technik, a następnie jako spedytor.
10 stycmia, 1949 r. ożerił się z Reiginąw polskiej prasie w lłondynie.

•Ł`-~

Z małżeństwa Józefa i Marguerity

z

Ga-

conów jesit sześcioro dzieci: Wanda, Jadwiga,

Ireną Jagi.elską. Ur. 14. 3. 1929 r. Miesżkają

w Warszawie. Dzieci nie mają.

M.arek, Paweł, Maria i Anna. Córki Józefa
Galąź Konstantego aiącznik 11 str. 26)
noszą imiona jego zmarłydh rióstr.

WANDA (1945-

KONSTANTYIELIGIUSZ ( 1876-1960)

Ui`odziła się w Blackpool w 1945 r. Zamężna
za Michaielem Hawkins. Mies'zkają w hrabstcwie Surrey. Mają jednego syna Antoniego.

Syn Stefana i Emilii z Hemplów (brat Kazimierza sędziego) ur. 1 grudria 1878 r. w
Goryozanach. Wizytator szkół średnich w Krakowie. Oźeniony z Łuc].ą z Seydlów.

JADWIGA (1948-

Konstamty i Łucja własnych dzieci nie mieli. Przychodzili chętnie z pcmiocą rodzinie.
Można tu wymienić ich bratianka, Zdzisława,
u których mieszkał w Krakowie w okresie
uczęiszpczania dio szkół. mzez cary okffes oku-

Urodziła się w Londynie. Po skończBniu szkoły wyemigrowała do Australii. Mieszka w Sydney, gdzi,e pracuje jako s©krstarka.

MARFK (1952Urodził się w Londynie. M'ieszka z rodzicami. Ma szczególne uzdolnienia do s.tolarki,
mechaniki i aparatów , elektronicznych.

pacji niemieckńej otaczali życz`liwą opieką Zofię ze Skrzyńskich J.B. wdowę po Jerzym z
Kalisza i ich małą córeczkę, Magdalenę.
Konstanty zmarł w maj`u 1960 r. w Krako-

PAWEŁ (1955-

wie. Łucja z Seydlów (ur. 27. 10. 1883 w
Warszawie) zmarła 6. 7.1971 r. w Bytomiu-

Urcdził się w Londynie. Ukończył Cardinal
Vaughan Grammar School w Lcmdynie. Obec-

Miechowicach i pochowana jest tam na cmentarzu ewangelickim.
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WANDA (1887-1937)
Jedyna córka Stefana i Emilii z Hemplóiw -

ski). Opracował też,`+szereg publikacji na te-

siostra Konstan.tego, Kazimierza i Włodzimierza J.B. (Patrz Łącz.11 str. 26 i 32).

prasie polskiej i amerykańskiej.
Odznaczenia: Krzyź Walecznyc.h za Kampa-

mat handlu

nię

HE'NRYK (1879-1915) alatrz Łącz. 11 str. 27)

Ga]ąź W]odzimierza (1881-1942)

WŁODZIMIERZ PIOTR ANTONI
(1881-1942)
Najmłodszy syn Stefana i Emilii z Hemplów
urodził się 29. 4. w Gorzkowie. Ukończył
Akademię Rchiczą w Dublanach koło LwoL
wa, gdzie po ukończeniu studiów został asystentem pirof.

Józetfa Mikułowsikiego -Pomor-

skiego. J.0. 1. 1910 r. ożenił sę z Marią Steckiewicz (ur. 15. 8. 1882 zm 1974). Patrz
Łącz. 11 str. 28).

Włodzimierz był pionierem spółdzielczości
rolniczej i kółek rolniczych w Polsce. Poseł
na sejm 1930-1935, 1935-1939 - zas`tępca
seniatora. Odznaczony Medalem XX-cia Niepodległości Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem
Kawalierskim
Polonia
Restituta.
Zmarż w Buoharze w 1942 r. w drodze z
Kazachstanu do Teiheranu. Miał jed"go syna,
Zdzisława.

ZDZISŁAW (1910L-

1939,

zagran'icznego, drukowanych

Medal za Zwycięstwo

w

i Wolność,

Odznaka Grunwaldzka, Złota Odznaka XXXlecia Wojska Polskiego, Sre'bmy Krzyź Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi. Odznaka Zasłużonego Pracownika Handlu Zagranicznego.
W 1936 r. ożenił się z Hanną Paszkowicz
(ur. 1911) córką Kazimierza i Tekli z Mrą
zows,kich. Z małżeństwa tego był syn Jacek.
Po rozwodzie z Hanną Paszkowicz w 1949
roku oźenił się z Ludiwiką mtyńską, (ur. 1921`
podporuczrik A.K. Zmarła 8. 11. 1960 r.
Trzecia żona - Jadwiga Rudnicka. 0Źenił
się w 1961 r. i rozwiódł w 1966.

W roku 1977 napisał „Kronikę Rodziny Janotów Bzowskioh 1376-1976". W pracy tej
wykorzys,tał, między innymi, do)kumenty rcL
dzinne, przekazane mu przez Józefa Janotę
Bz'owskiegoi z Bobrowmik ~ pierwszego ini-

cjatora Łącznika Rodzinnego - 1937-1939.

JACEK (1939Syn Zdzisława i Hanny z Paszkowiczów. Ur.
się 15 1utego w Warszarwie. Dr inź. mechanik.

Adiunkt Politechniki Wars,zawskiej. Taikże absolwent Wydz. Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu w Warszawie.
Ożeniony z Ewą Trzetrzewińską, mgr fizyki

Syn Włodzimierza i Marii ze Siteckiewiczów,

w 1963 r., rozwiódł się w 1970 r. 4.11.1973r.

ur.

ożenił się z Dorotą Kochanowską mgr inź.
męch. córką Władysława i Mari z Janickich.

27.

11.

1910 w Warszawie. Mgr inż. ze

spcja]nością z poli\tyki ekonomicznej SGGW
w Warszawiie. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. jako młodszy adiutant i dowódca plu.tonu w 3-cim pułku Strzelcóiw Konnych w Wołkoiwysku. Okres wojiny spędził w
niew.cm w Oflagru llc w Woldenbergu.
W 1955 r. był członkiem Międzynarodowej
Komisji Kontroli w Wiemamie. Od 1972 r.
do 1975 attachć ekonomiczny w biurze Radcy

Ekonom. przy Ambasadzie Polskiej w Was,zyngtonie. Wykładał na uniwersyteitach amerykań`
skich (gospodarkia i hand©l zagraniczny Pch-

Ślub odbył stę w kościeile św. Jacka w War-

szawie, zbudowanym w 17 wieku przez Ojca
Abrahama Bzoiwskiego. (Patrz strona 36).
Jacek uprawia wyczynowo speleologię, wspinaczkć wysokoigórską i głębinowe nurkcwanie.
Był kierowrikiem szx:'rc»gu wypraw do jaskiń
w Tajtra,ch, Jugosławrii, Czechoisło.wacji, na
Węgrziech, Bułgarii, Gruzji i w Afganistanie.
Jest przewodnicząq/m sekcji speleoloigicznej

Zarządu Głównego PTTK.
Odznakę PTTK.

Posiada Srebrną
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Z

przeszłości

BALTAZAR BZOWSKI (1514-1574)

rodu

'\'

był synem Tomasza i Magdaleny z Wężyków;
w zakonie występował jako Ojciec Abra`ham
BZOVIUS. Był założycielem klasztoru Dominikanów w Polsce, oraz powstałego w la-

Jiedna z parią,tek po Bzowskich znajduje się
w katedrze Lwowskiej. Po lewej stronie nawy
widnieje duży renesansowy pomnik, przeds,ta- tach `1603-1607 kościoła św. Jacka w Warwiająęy postać wspartego na łokciu broda,tego szawie, po czym jako wika,riusz generalny wyrycerza z henbem Os'toja. Łaciński napis na słany został do Wrocławia.
o

pomniku brzmi:

GENEROSUS AC NOBILIS MAGN. DOMINUS BALTHASAR BZOWSKI DE BZOWA
VICE CAPITANEUS JAVOROVIENSIS QUI
ORDORMIVIT IN DNO DIE 15 DECEMBRIS ANNO DNI 1574 AETATIS QUE 60
CUIUS ANIMA SEMPITERNA IN PACE
PROCUL DNO PIO REQUIESCIT AMEN.
Według wszelkiego prawdcpodoibieństwa uwieczniony w kamieniu Baltazar był syn©m Wojciecha Jan.oty Bzowskiego i Doroty z Kmiitów
herbu Szreniawa.

Wojcie'ch Bzowski dziedzic Bzowa i Tązowej
był Kasztelanem Przemyśla i Lwowa.

ABRAHAM BZOWSKI
W „Łączniku" z 1939 r. (Nr. 3 str.

16), w

przypisach zamieszczona została. wzmianka dotycząca Ojca Abrahama Bzowskiego, Dominikanina, historyka Kiościoła Rzymskiego, założyciela Kościoż!a 0.0. Dominikanów pod wezwaniiem św. Jacka na Nowym Mieście w

Warszawie - zniiszczonego w czasie Powstania
Warszawskiego, a odbudowanego po wojnie.

Wydając obecny, powojienny numer „Łącznika Rodzinnego", pragniemy wrócić raz je\szcze do tej interesującej Postaci, wykorzystując
ma/teriały, które od czasu wydania ostatniego
numem „Łącznika" w 19`39 roku` wzbogaciły
rodzinne archiwum. Ma`teriały te zbierane były, jak się okazało, zarówno przez członków
rodziny zamieszkałych w kraju -(Zdzisław J.B.),
jak i za granicą (Jan .i Kazimiera J.B.).
Stanisław Bzowski herbu Ostoja (1567-1637)
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Abraham Bzowski

Dominikarin
•0. Abraham był jednym z bardziej świłat-

łych ludzi swojiej epoki. Urodził się w podkrakowskich Proszowicach w\ ł5i67 roku. Stu-

diował na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia
teologiczne ukończył w Mediolanie, następnie
w Bolonii, skąd powrócił do Krakowa.
Wyruszając do Wrocławia, zabrał ze sobą
kilku zakonn,ików-Polaków. Tego
okresu wrocławskiego dotyczy

to właśnie
odnaleziony

prz.ez Jana J.B., w czasie jego pobytu w
okresie wojny w Rzymie, artykuł p.t. „Śla.dy
polskości na Śląsku", którego urywek przyita-

czamy poniżej, w „Tihe Seraphic Chronicle.
XI. 45" -,,Kronika Sera'ficka XI. 45":

riejsłka w strachu zemiknęhr`Na wieść o rozruchu przybiiegł starosta krajowy i u®iłował dcbrym słowem, a w końcu i groźlmi n.akłonić
„Był to mąż nieawykłych zdiohości i rozległej
mioitłoah, aby zaprzestał napastowamia i rozszedł
wiedzy, a przy tym wielce sprężysty, gomliwy
się do domów, ale daremnie. Widząc, że tłumu
bojownik o sprawę Kościoła katolickiego; miał
w ten posób nie rozpędżi, poibiegł sam po halatylko jeden błąd, mianowicie tem, że był za Po- bardrików, t.j. uzbrojonych sitiażników, a było
rywczy i bezwzglęid'ny. Rządly swe, rie beu! waż- to kroło godziny 7miej wieczorem.
nej przyczyny, rozpoczął od t®go, że wydalił z
Od®jściie Sta.rosty ibyłio dla rozjuszonego ,tłumu
kla,s'ztom przeora Feuchtingem, oiraz iimych za- luitorskiego hasłem do ponownogo napadhi na
kiomniików niemieclkioh, a na ich miojsce poiwołał khsztor. Uzbroiiwszy się w drągi, kamienie i
gorliiwszyah w piowołain/iu od niGh zaktonnikóiw
broń, wyparili w krótkim czaisńe bramę i wtargPoilaków. Naistęprie z,aiprowadrił w klaszticmze `nęli do kośoiioła. Z dmcim wyciem zabra'no się
wykłady teologii w nadziei, że na nie przywabi do riflzczeniia iw®zystkńego, co siię znajdowano w
mł.od`zież pmoitestmcką, oraz przywrócił pokkie kiości©le. Zburzomo ołtarze, porąbano posągi świękazania, móryc`h od bamdzo dawmia już tam nie tych i ławki, porozdzierano omaty, kobi.erce,
miewamo. Odebrał rótwnłież kiilku kramaJrzom przy- ms'zały i śpiewriki, a Nęijświęitszy Sąknameint tykający dio klakgztoni budymek, wynajtmotwmy o zgi`ozo! -iimucyonb do miejsicą ustępoweigo...
Z,ałatwiwszy sdę w ten szatański iście spoBóib
poprzadmiio na składy i zamiemił go na kaplicę.
Staincrwcze zairządzeinia księdza BZowskiGgo z kośoiolem, usiłowano następnńie takźe zdiobyć
r,ozdrażniły luterską ludhiość mi,a®Óa w wy®okim kłlaszoor. Zatkonnicy jeidnak bronili się zawzięcie,
stiopnri. Chieiwały ich soleme na)błożeństwa w aż wrócił sjtanosta i rozpędził dzikiioh, roz)bestkościele

dcminitkań'słkim, szydzicmo z bicz)owanńa

\wionych napastrików.

się zakionrików w Wielki Piątek przed' wie,likim
oiltarzem, oburzano się m zwalczanie pirotestantyzm/u i omhnarie mpaistowamo zakonników na
ulicy, wyzywając ich „wmkiami". Do mtatstzme-

Pomioważ wrzenie wśród tłumu nie usit'awało,
rada miasta, która się dżónmytm sipo®oibem zaohowywała obojętnde pioidczas napadu same®o,
widziflŁa się jedniak zniewolona do zakazianda
gcy wybuohu doprowadriła wieść, że ksiądz Bzoiw- pod' karą śmiiemci wszelkich zbiegowiisk, jak rówski, wiedziony cudorwmyimi mtchriendamri, odkrył Lrież do obsadzaria ulic przy\ległych wojsikiem i
zwłoki św. Czesła;wa - którego miejism wiec,z- do ukaramia wrimych. Skutkiem jej sprężystego

nego s,poiozy.nku rie mano już - że :zwłoki te
podniesiono i jako świętym relikwiom cześć im

oddawanio. W dzień św. Szczepam, 2igo wrześria
roku 1608, podazas kazariia wpadł t'ł.um imowierców

do

k]ośioiioła,

,począł

wymyślać kazno-

wystąpiania ostaftecmie spokój i p`or,ządbk wróciił, ak dalszy porbyt ksiądza Bzowskiego we
Wro€hwiu był już riemożniwym.

Wyjiechał więc zamy mąż do Rzymu i tnm

mu ówczesiny ipapiież Baweł V w trzy lata potem
dziei i błotem go obrzuci`ł. Obudzeri Domónikapiorwicmzył zadamie napisania dadszego ciągu poniie wyparfi ixh przemocą z kościoh, ale nie ważnej historii Kośdoła kiafloliokiego, rc,zpoczęctbył\o rię przy tym bez tego, że napasmicy wy- t.ej przez włoistie\g.o uCzonego Ba,roniusiza. Ojciec
wlekH na uHcę je`dnego z zakonmikórw i okiiopnie
Święty, który księdza Bzowskiego wysoko cenił,
go zbili, jak następn,ie i drugiego, którego ksiądz chciał go miiamłować biskupem włosikim, a nąwet
Bzowski wyst.ał ze ska.rgą do biskupa. Nazaijutrz motło:h imowiemców ponownie znieL k,airdynałmi`, aile zawiść ludzka temu przesmkod'ziła.
ważył Do.rinilkanów i pmzeszkadzał w pmocesjd
Ksiądz Bzaws,ki, który napisał tyde dzieł i
w riqgodhy spiosób. Zakonriicy i tym razem wypędz[3li mpa§mikóiw, zmis'zeni nawet ,użyć pdęści, r,cpzipmaw, że o rim piomriedriano, iż więcej nai przy tym tpochw!n;i.li dwóch najgłówni®;szych, pigał flcisiiąg, riż inri pnzieczytaili, mieszkał stale
których ioisaidzomo rw loohu ciemnym, a następ- w Watykanie i by[by tam pozioistał do śmierci,
nie pomamyikano ws!zy:stkie drzwi w kościele i
gdyby jakiś złoczyńca nie był zabił mu służącego
bramę od podwóqm.
i ukpadł mu Piemiędzy. Drzygnębiony tym wyTym razem wyparty tłum nie uspokoił się padkiem, pizeriósł się ksiądz Bzowsiki do klabynajmniej,
1ecz
nadto
sprowadził
jeszcze sztoru Ojcóiw Dominikanów i tam zmarł dria
więksize z!aistępy, które zajęły wobec klaisztoru 31 stycmi'a 1637 rodni".
W 1970 roku Jm i Kazimlera J. Bzowscy
groźną postawę, domaugajJąc się przede wszy®qkim
wyipuszczenia dwóch uwięri.onych napastników. z Londymu, będąc w Polsce i tropiąc wytrwale
Gdy ksiądz Bzowski tego odmówiił, powstał wszystkie pamiątki po Bzowskich - odwiedzili
cignomny gwaft; z}aczęto na klaisztor rzucać karównież założony pi.zez Ojca Abrahama Bzowmienie, a gdv zakicmnicy, we własnej oibr.oinńe i skiego kośoiół św. Jaoka w Warszawie, gdzie
obronie świętości, w równy sposób odpowie- na tablicy w rim umieszczdnej figuru)je sBegoko
dizieili, tlum się rozjuszył tak silnie, że str,aż ujęta historia te®o \k.ościoła, począwszy od odbu87

dowy kościoiŁa, - mj,piegw dbc7wnianeigoi, potem tret'u, zmajdującego się w klauzurze. Ojtijec Ra-

murowajnego, - priowadzonej na zRecerie Kaprituły 0.0. D.omirikamów przez 0. Abrahama
Bzowskiego, aż do splądmow\ania go w 1806 ro-

fał

Święóobhowski pTiośbę

jego

speiłrił i

foóo-

grafia ta znajdu,:e się w Kronice Rodzinnej napi.sainej pirzez Zdzisława.

ku pizez wiajka napoleońs,kie.
Lnną pamiątkę po 0. Abrahamie Bzowskri
odtwoirzył z fotognaffi Zdzisław J. B. z Warszawy, któiry w 1976 roku cdhńedził klasztor

_Inny wizerunek 0. Abrahama znajdowa,ł się
w ZMerniku u Wincemtego Bnowskif}go i obecnie znajduje się u Jama J.B. w ljomdynie.
FÓóokopia teigo właśrie wrizerunku podam zo-

0.0. DorimmEamiów w Krakowie, pffosząc o pokazamie i umożliwiemie sfotoigrafowania jego poir-

staje w ririejszym numerze Łączrika.

STANISŁAW WOYSZA Z BZOWA
„Stanisław Wqysza z Bzowa był podstcnim
sm.oleńskim, sekretairzem i dworzaninem kró1ewskim. Grobowiec jego znaj`dował się w kościele św. Marcina w Warszawie. Oryginał

portretu znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Wilancwie". (Z Kroniki Zdzi-

PODSTOLI SMOLEŃSKI

W 1970 roku w Londyrie, w Royal Academy of Arts, odbyła się Wy`stawa Tysiąclecia Polski. Między wieloma zabytkami i
eksponatami sztuki polskiej szczególną uwagę zwróciły na siebie portreity trumienne,
czyh wizerunki zmarłych, zdoibiące trumnę.

sława J. 8.).

Staristaw Woysza Bzowski - portret trurienny
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przedstawiające postacie w strojach reprezentacyjnych. Spośród portretów tego typu
zachował się w bardzo dobrym stanie portret Woyszy z Bzowa, mężczyzny w sile
wieku, o godnym wyrazie twarzy, oczach
raczej chłodnych. Ubrany w futro z gronostajowym lub Sobolowym kołnierzem. Pod
wizerunki€m napis:
„Iegmość Pan Starisław ze Bzowa Woysza
Podstoh Smoleński Poci,eszeni,a P. PrzenaświęSszey godz;inek Fundator żytie doczesne
skończyl R. 1677, lufy'.

W lewym rogu portretu znajduje się herb
składany: lewy gómy - Pilawa, którym,
według zapisków herbowych (patrz `Herby'
str. 38). Woyszowie Bzowscv pieczętowali
się. Prawy górny - Ślepowron, lewy dol-

ny - Poraj, prawy dolny - Rola. Jest to
typo,wy herb złożony i o tego rodzaju herbach jest mowa w Polskiej Encyklopedii
Szlacheckiej, znajdującej się w Bi\bliotece
British Museum, Tom 1:„Były one rezuftatem dążn.ości
stycznych.

W

tej

kaptegcmid

godeł

uwidoczmimiiu Ziwiążków jakie zaGhodzić mu-

siały międży domami należącyri do różnych
jedhot roidowycih. Z połączenia dwóch godeł
tych domów połwnstałje trzecie i stanwi hedb
iodrębny i nłowy cz]di złożcmy".

W okół herbu widnieją Samotine litery S.W.
Z.B.P.S. co znaczy: Stanisław Woysza ze
Bzowa Podstoli Smoleński.
s

Według Zeszytu 1 na str. 12 (2 szpalta
wiersz od dołu) 1iriia Woyszów Bzoiw-

skich

wymarła

nasitego

wieku,

w
jeśli

początkach

siedem-

więc weźmie się pod

u`wagę, że na portrecie trumiennym widnieje data: luty 1677, to można wnioskować, Źe Stanisław Woysza był ostaitnim,
bądź jednym z osta'tnich Woyszów Bzowskich.

Kaziriera, żcm,a Jam J. B., będąc na wystawie w 1970 roku zwróciłła uwiagę na podobieństwo postati mężczytz7ny z pometu dio zmmych
jej członików noidzriy Janio)tórw Bzorwstich. Po
bliiższym spr,arwdizeniu okazało się, że sńę nó,e

separaty-

myfiiła. Powiadomioriy o jej odkryti,u Tytus J.B.
udiaiwszy się na wystawę zidemityfikował Woyszę

chodziłio

Bzowskie,go, zlecajJąc jedn'oicześrie sfo€ografowa-

nie tylko o samo wyróżrienie od ininych
współHąnotników, ale również zaileżałio ma

nie portietu, dzięki czemu możemy dzisiaj w
Łączriflm fiotogriafię tego portretu zamrieścóć.

EMILIA Z JANOTÓW BZOWSKICH

ZIELEŃSKA

Emil,ia Emeryka, córka Kazimierzia i Marianny z Dąmbskich, wmHca Hiacynta i Salomei z Zawadzkich, urodziła się w Gruszoiwie
5 listopada 1830 roku. Mąż jiej - Paweł Zie-

1eński - był pełnomocnikiiem Rządu Narodowego w latach 1863-1864 W spadku po ojcu
otrzymała w posagu rodzinny majątek Gruszów koło Dąbrowy Tamowskiej. Tam zmarła
6 1utego 1879 roku. W „Kronice Rodzinnej"
Zdzisław Janota Bzowski przy[acza wspomnienie swego dziadka, Stefa'na. .Janoity Bzowskie-

go, dotycząęe Emilii Zieleńskiej : jako powstańcoiwi 1863 roku udzieliła ona mu przez jakiś

czas schronienia w swym domu.
Por,tret Emilii, niewiadomymi drogami znalazł się w Pałacu w Wilanowie. W 1968 roku
wnuk Emilii, Czesław Zieleński (zamieszkały
wówczas w Oświęcimiu) przysłał fotografię tego portretu, przedstawiającego kobiietę w średiiim wieiku, o suowych rysach twarzy.
Podajemy te informacje dla tych, którzy
Emilia z ]anotów Bzowskich Pawtowa Zieleńska
zwiedzać będą muzeum w Wilanowie.
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HERB
W Zeszycie 1 z roku 1937, na str. 18 zamieszczone zostały „Wskazówki przeszłości co
do brzmienia naszego nazwiska" zawierające
szereg initeresujących wyjaśnień z tym tematem

związanych.

Piekosińskim, Helclu i

Semkowiczu następu-

jące zapiski herbowe Bzowskioh z XIV, XV
i Xvl wieku:

- 1388 - 1389 Pa®zko i Tomasz z Bzoiwa

herbu Pmawa,
W uzupełnieniu tego artykułu chcemy obec- - 1398 Marek z Bzowa herbu Osto;a,
nie dodać wyjaśnienia, dotyczące naszego herbu. Żainteresować to może tak starszych - 1399 -1426 Jaśko z Bzowa herbu Cierątk~ vd Kucza,
członków rodziny, jak i młodych - z myślą
1403
Marek z BZowa, syn Mikoo których obecny Numer „Łączriika" wydałaja, heqbu Przegin\ia,
jemy. Opieramy się tu na napisanej przez
Zdzisława Janotę Bzowskiego w Warszawie - 1427 Miflaołaj Cebrzy.k z
Bzowa,

„Kronice" ograniczając się - z braku miejsca - tylko do wyj(ątków:
Piastowska szlachta miała od samego zarania dziejów Polski znaki rozpoznawcze, które z czasem stały się godłami rodowymi. Były
proste i niewymyślne w kształcie, a czasem
przypomiinały niektóre znaki a\1fabetu ruricz-

nego, co skłoniło Franciszka Piekosińskiego
do stworzemia iteorii skandynawskiego pochodzenia szlachty polskiej, odirzuconej przez nowoczesną naukę (Franciszek Piekosiński - Rycerstwo polskie wieków średnidh, część 1 i 111,

herbu Pidaw

- 1468 - 1468 - 1476 -

Bzowa herbu mlawa,

Wawrzyn z Bzowa hembu Tunzyna,

stałrisław z Bzowa herbu Tu-

rzyna'

- 1468 -

Janota i Majciqj z Bziowa herbu Ostoja; Ma§z i Jak, bmacia
heobu Ostoja; Jan i Wawmzyn
Cebnzyki, hembu Pilawa (za

Dług-a)'

- 1585 -

Kraków 1896-1901).

Herly pochodzące z epoki Piastów ,tworzą
trzon polskiej roli herbowej. Należą do nich
herby używane przez Bzowskich.

Jan z

- 1757 -

Jan Woysza de Bssów i A1bert Bzoiwski de Bssów, obaj
hembu Ostqa,
JóZGf FdiK}jan J.anioóa

z Bzo-

wa heiibu Nowina (Duńczewski
®om

H,

st.

113 i Adam Bo-

Wiemy też, że czasami rozrodzone rodziny
niedki ,HeFbarz Polski").
brały różne herby dla odróżrienia poszczegól•Bzowscy herbu Pilawa mieli wygasnąć w
nych gałęzi; tak na przykład Bzcwsęy, którzy
wszyscy wyszli z Bzowa w powiecie olkuskim, Xvl wieku wraz ze śmiercią Jana Cebrzyka
z Bzowa w 1596 roku (Boniecki).
przyznawali się do heiibów Kucza (vel Cielątkowa), Pilawa, Przeginia, Turzyna, a także Z czasem wskuitek wygaśrięcia niek.tórych
i do Ostoi.

linii licznie rozrodzonej w XIV, XV i XVI
wieku rodziny, czy też z innych przyczyn, spotyka się w aktach krakowskich tylko Bzowner i Wolf, Kraków, 1915, część 1, s`tr. 143- skichherbu Ostoja. W 1588 roku Jan Woysza
145) podaje, opafte na Długcx5zu, Ulanowskim, z Bzowa oraz Jakub, Wojcieoh Janotowie z
Józef Krzepiela (Księga rozsiedlenia rodów
ziemiańskich w dobie jagiellońskiej - Gebet-
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Bzowa - Ostojczycy - pośiwiadczają szlachectwo Marsa herbu Pilawa (Boniecki).
To samo źródło podaje, że Marcjan Janota

Jianota Bzowski, burgrabia krakowski (17041770)
zaczął używać herbu Nowina i ten
swoim potomkom przekazał. Boniecki przyz Bzowa',, sym Stami(słaiwa i Nd`T. poirrwał w puszcza, źe wychowując się od małogo dziecka
1664 roku swoją krewną Teresę Janoci`ankę przy matce i ojczymach (jiego ojciec AleksanBzowską, córkę Aleksandira i Elżbiety z Opat- der, sto]nik nowogrodzki, zmarł w roku jego
kowic Janowskiej i ożenił się z nią. Synofwie urodzenia, t.j. w 1704), nie mając bliskidi
z .tego małżeństwa - Franciszek i Aleksan- starszych krewnych po mieczu - z nieświader - mieH potomków, którzy posiadali w domości czy dzięki podobieństwu herbów (nieXVIIl wieku dobra pod Połańcem. Boniecki wyraźne pieczęcie) przyjął herb Nowina i przy
sądzi, Źe wylegitymowani ze szlachectwa i .her- nim pozcxstał.
bu Ostoja w Królestwie Kongresowym w 1845
Szymon Konarski (Kanoniczki Warszawskie
roku jako potonkowie Jana, dziedzica Mietła - Paryż, 1952, str. 12) podaje że wypadki
- Weronika ze Świderskich, wdowa, po Ka- zmiany herbu przez całe rodziny są znane w
j®tani.e Bzowskim, synu Adama, wnuku Se- historii polskiej, wymieriając rodzinę Bzowbastiana oraz jej dzieci: Adam, Edward i Hi- skich, Bogusławskich, Grabowskich i Świdów.
polit pochodzili o.d Teresy i Marcjana Jano- Przykłady takie, jego zdaniem, można by datów Bzowskich. W XVIH wieku Józef Feticjan lej -ożyć".
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Nowina
oŁ`fREERżX *fESplga##

:3:zi,w ::daE::ę:ł,a:in.K=#g:3ie:e. tecnz,he::

w owej sławnej na Psiem Polu bitwy czy w
W polu błękitnem tarczy ma być ucho od cc.tatniej na Rusi pod Haliczem batialfi, gdy
kotła obiema końcami do góry obrócone, we przoidek herbu tego widząc, że pod królem
środku niego miiecz ostrzem w dół ustawiony, konia ubito, podał mu swego, a sam pieszo
na hełmie zaś w korcmie noga zbrojina z wręcz ścierając się z nieprzyjacielem, utracił
ostrogą, kolanem niby klęcząca.
nogę przez ucięcie, za który to czyn nogę
0 początku tegoi znaku różnią się kroni- taką otrzymał do ozdoby herbu swego.

Uzyskane z British Museum na podstatwie
„Herbów Szlachty Polskiej"
Zbigriewa Leszczyca. Tom 11.
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NAZWISKO
Janotiowie Bzowscy datują się w akitadi
krakowskich z lat 1388-1419. W tym czasie żył Jan z Bzoiwa, przezwany Janotą, któręgio synowie: Mikołiaj, Jakub, Maciej i Jan
w 1432 roku byli zwari Janotami vel Janooicami. Bonieoki podaje, że przydomek ten

przeszedł na dalsze ioh potomstwo i córki:
Amę, żonę Stanisława Bzowskiego w 1432
roiku, której syn, Jan Staniec Bzowski, żył
w 1469 roku i Jachnę -1° voto za Jamem
z My.słowic, a 2° voto - za Stogniewem w
1464 roku.
Szymon Kionarski

(Kainoriczuqi

.Wansizaw-

skie - Paryż 1952) i Adam Boniecki alerbarz Polski) wymieniają następujące: Woysza,
Panek, Stachriewicz. Przydomki te z biegiem
czasu przeszły na potomstwo i dały początek
gałęziom Woyszóiw Bzowskich (wyg.asł.ej we-

dług Borieckiego w XVIl wieku) i Stachniewiczów Bz)cywskich,

którzy założyli Bzów w

W

protokołach

oblajt

ziemskich

krakow-

skich z 1791 roku acsięga 19, s[r. 242) jest
z]apis, źe: „Jian z Bzowa Panek Bzowski,

burgrabia krakowski, Jacka z Bzowa Panikia
Bzowkiego, skarbnika województwa krakow-

skiego, komisarza porządku - brata swego
- i Jana Kantego ze St@rego Skrzynna Dunina Mieczyńskiego, komorika granicznego
województwa sieĘadżkiego za plenipotentów
obiera", zaś w 1790 roku w tych samych protokołach oblait zi,emkioh (księga 18, str. 90)
wpisana jest marifestacja Jacka Panka Janoty Bzowskiego, skarbnirka krakowskiego, komisarza cywilno-wojskowego przeciwko Mariannie z Kobielskich Jaibłonowskiej, kasztelanowej Połanieckiej, wdowie, o niezapłacenie sumy

sześódziesięciu

dziewięciu itysięcy złotych

polskich. Gałąź Panków Bzowskich, wywodząca się, jak przypiuszczał Boniecki, od Janotów

zieri Lukowskiej m Podliasiu (Piotr Bzow-

Bzowkich wygasła - jak podano poprzednio
- przy końcu XVIIl wieku.

ski w 1475 roku).
W jakimś sensie, iasumpt do tego postępowania mogła także dać informacja, zawa`fta

Przytoczyć tu jeszcze można opinię Szymcma Kona,rskiego (0 heraldyce i heraldycznym snobiźmiie - Księgamiia Polska w Pary-

w Herbarzu Duńczewskiego z 1757 roku w

Źu, 1967). Pisze on/ o nazwisku Bzowskich co
następuje:

tomie 11, str. 113. Pisze on na ten temat
nastgpująco: „Tanothowie BBowscy heiibu N/o-

„Mogą uchodzić za przydomki dawniejsze
wina w województwie krakowskim, powiecie fomy nazwiska, których niekitóre rodziny użylelowskim znajdujący się we wsi Bzowie, któ- wają łączmie ,z późniejszym. Taki charakter m,a
ryah ffimili`a dawnością była w województwie
sandomńerstcim. Bywali Janothowie podkomorzami, sędziami ziemskimi, przed czasami
Augusta 1, z któryah jeden ostadł we wsi
Bzowie y od tey nazwali się pr%edemes Janoóhowie Bzowscy".

mieć naz`wisko Janota BZDiwsk,i. Według tradycji `tej rodziny piertwsza część jej nazwiska

ma się tym różnić od przydomku, że jest odmienna według przypadków, tak j.rak i samo
nazwisko, a więc: Janoty Bzorwskiego, Jano-

tów Bzmkich itp.".

pocHODZENm
BZÓW.

Wszystkie zmane źródła podają, że

Bzowscy poohodzą z Bzowa, położonego pod
K,romdowem, za czasów pierwszej Rzeczypospolitej w pow. Lólowskim, później Ol`kuskim,
a obecnie Zawierciańskim wqjewództwa Ka,to

Janko,. Mik (Miczko) i Jakusz. Ten sam autor
przytacza za Helclem (He]cel, tom 11 - „Sta-

rodąwne prawa polsłkiego pmniki" - Zbióra
zapisek sądowych), że w 1401 roku właścicielem Bzowa był Jaśko zwany Wściemcą.

wickiego.

Józef Krzepiela w ąpracowaniu pod tytułem
Małopolskie Rody Ziemiańskie XV i XVI
wieku" stwierdzn za Bolesławem Ulmwskim
(Inscriptiones Clenondjales. Kraków 1885. tom

W

1742

roku,

Jadnhriga,

córka Woj'cieoha

Dąbrowskiego i Katarzyny Bzowskiej, _a wnuczka Waleriana Jamty Bzowskiego, zamężna,
Stanishwa Wićkowska, całą swą część dóbr
VIII), że właścicielami Bzowa byli w latach Bzów w Po`wiecie l.elowskim Józefowi Feli1376-1400: Wojsław, Święt"ław (Święszek), cjanowri Janocie Bzorwskiemu, regentwi Gro43

dzkiemu sądeckimu, ustąpiła (zapisy grodzkie Zbigriewic i Pokrzywnicy w powiecie szczyrL
i krakowskie, księga 356, str. 241, 261 i 265). skńm, ożeniony w

W 1784 Bzów przeszedł w ręce Konstantego z Witoszowa Gostkowskiego, generała
adjutanta wojsk koronnych i jego źony Zuzanny Jo.rdanówny z Zakliczyna.
Po 1880 roku doibra Bzów zostab rczparcelowa,ne przez ostatnich właścicieli, Jordan
Stojowskich.

1670 roku z Elżbietą z
Potoka Poitocką.
W XVIIl wieku Bętkowice należały do Józefa Felicjana i Hiacynta Janotów Bzowskich,
burgrabiów krakowskich. Hiacynt, zmarły w
1808 roku, ma na terenie Bętkowic ariiański
kopiec grcbowy, który mieszkańcy do dziś
„grobem kalwinów Bzowskidh" nazywają.

Drogą dziedziczenia Bętkowic przstzb w
BĘTKOWICE.

Drugą

miejscowością

ściśle

początkaah XIX wie.ku do rąk Cypriana, syna

związmą z historią rodriny Bzowskich, połoL

Hiacyn,ta.
żoiną takźe w porwiecie lelowskim, są .8 ę t k oAkta dotyczące Bętkorwic zn'ajdują się w
wice (par. Biały Kościół, koło Krakowa), Bibliotece Jagiellońskiej (Oddział Rękopisów

- (papiery roidziny Bzowskich, pcz. 360/68,

mleżące m.in. do parokrotnie spokrewnionej
z Bzorwskimi rodziny Kmiitów herbu Szreniawa.
W 1632 r. Bętkowice byb włamością Jana,
syna Jana z Bzowa, vice regeria i sędziego

jego, Janina złożyła dokumenty rodzinne w Bi-

groidz,kiego krakow\siki®g®g ®żenionego z Mał-

miotece Jag,iel'łloństkiej w Kffakowie w 1968 r.

361/68 i 362/68).

Z ,poliecenia Tyit.usa J. 8. w l.ondynie. siostra

Poniżej przytaczamy koipię listu
kierownika
śmiierci wnuka jego. Jana Kazimierza (prz€d Oddz,iału Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej
J667 rokiem) spadek po nim wziął jego s)try- Doc. Dr. Jerzego Zathey i wykaz zdeponojeczny brat, Zygmunt Bzowski, właścitiel wanych dokumentów.
gorzatą

z

Justimontich.

Po

bezpotoimnej

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
BIBljloTEKA JAGIEljLOŃSKA
KRAKÓW
ALEJA MICKIEWCZA 22
Centrala telefciniczna 308-81
Sekretariat Biblioteki 80903
Dyrektor Biibliotdki 319-71

Nr.

B-28a/243/68/69/Zath/Cz

Kraków, dmia 9 ,stycznia 1969

Wpani
Janina Bzowska
Tamów, ul. Fredry 15ia bl. 111. m. 51

S`zanowna Pani,

W rozpoczynającym się Nowym Roku 1969
proszę łaskaiwie przyjąć najlepsze źyczenia dila
całej rodziny.
Piszę po raz idruigi pię\knie dziękując za

cenny dar w postaci `Papierów rodziny Bzows',kich' złożony w jesieni 1968 roku. Zostały
`ne po uporządkowaniu wpisaine do księgi
Tytus Ja;ntia Bziowski
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przybytków

Oddziału

Rękopisów

Biblio\teiki

Jagiellońskiej i moźna z nich korzystać w
Czytelni Oddziału Rękopisów Bi\blioteki Ja-

giemońskiej zamawiając odpowiednie sygn"ury spośród im mdanych: Przyb. 349/68 -

359/68

360/68

Przyb. 385/68.

Proszę również uprzejmie o przekazanie wiadomości o podziękowaniu i o sygnaturach
Panu T. F. Janota-Bzowskiemu, inicjatomowi
złożenia da.ru.

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku

Doc. dr. Jerzy Zatihey (-)
Kierownik Oddri:ału Rękopisów
Biblioteki Jagiellońskiej.

Spisy poddanych i iimri!bame: Oohojno
(1743),
Blityn

Jegzmamowice (kościół
1791),
(1802), KudaTy (1828, 1847).

Inwentarze gospodarcze Będkoiwic w
posiad'ariu Kmitów (1575), Dobińkiego
Grzegom,a (1667), Dobińskiego Krzy§zt®
fa (1697,

361 /68

1703), Bzowsikdch (1738, 1773).

Papiery dotyczące

349/68

363/68

364/68

Geinealogja rodziny Nowina Bzowskich
(tajuice rodzin r spokrewnionych Bzow-

OU.-

lat 1435-1790. DokTmemty z numierami amdiwa\lnymi gpmw.
362/68 Dokume"y maT.ąłkowe doty\czące Będtkiowic, pow. 0lkiusz 1435 -1800 (oblaty,
kopie i oryginaJły).

Dakumemy maóądcowe dotyczącei P"ekarcic (Polikarcic) pow. Pr\o\szowi€e, woj.
krakiowisk.i,e

PAPIERY RODZINY BZOWSKICH

Bęidflcowic poiw.

kusz, woj. Krakowskie - spraiwy mająókowe, gramic, spory z sąsiadami z

(1512-1847).

Dow,ody i kwity opłat stcaribowych ,i podaticów dóbr Polikamcice (Pdeikaircice)
1817 -1839).

Ddkumenty maijątkowe dotyczące wsii
Bzów pow. Zawimcie, woj. K.aitoiwice
z lat 1698-1788.
351/68 Mebryki uodzin, akty ślubu, akty zgonu 366/68 Doikumemty dotyczące dóbr w woj. kmkowistim: Kamiioiwioe, pow. Chmzanów,
i(z lait 1656-1855) Bzowsikich, An"zeja
Koniusza, pow. Proiszowice, G"szów,
Rogafla Zaiwadzkiego (zm. 1795), Józefa
pow. Proszowice, Radwan, porw. Opastudnickie(go (zm. 1829).
tów, RacłaMńce.
352/68 Intemcyzy ślbbne z ],ajt 1702-1815 (przy
ślubie Aleksandra Bzowskieigo 1702, Jó- 367/68 R.aichunki i kwity dotyczące majątków
Bzowskich z lat 1580-1850 m.in. dozefa 8. 1746, Komstancji z 8. Po`todciej
tyczące poboróiw z j3-zowa w parafii
1761, stefama, Komorowskiego i PetroKromo'łowdlkiej _(\1700 -173,8) Autioigrait.y
nefi Pinińskiej 1762, Michaiła Popióla z
różnyoh.
Anną Dębidką 1710, Złbmowskiego 1773).
368/68
Paipiery rodziny Bzowstic,h (Jacek Bzow353/68 T©stamenty z lait 1627-1827 (Maroin
iski, Salomea Gostkowsika). Dokiumenty
Bętkiowsiki 1629, Grzegorz Dicbińki 1663,
majątkowe dotyczące Więckorwiic porw.
Aleksamdbr. Łętowiski 1796, do\żywocie Fiśk.ich,

350/68

Jordanów).

Zrwriązki rodziny Janoita
lat 1923 - 1937).

Bzowskich

365/68

(z

Proszowice

lipow§ki, Julia BZowstKa, Mókołaj Gosrtkowski
1827,
teistiamemt
Kazimierza

1810

Świadeotwa i dyplomy (1769 - 1936),
zaświadczmia.
355/68 Sumariium
dooumenitorum d®duicticmis
nobilitatis H. Bzoiws)kiego (1863) -Wypiisy d\okumemów.
356 /68 DisposŁti`ones generosorum Bzowskich ab

369/68

Bzołwskieigo

370/68

JamQ

Michała

Ga-

iKorespiondencja. Różne lisqr z lat 1653

•

dokrume"ów i wyciągi z ksiąg archi.w.
krak.

358/68

Pamnca,

dzium) 4 ]isty.

amo 1620 ad annum 1720. Sumariugze

357/68

Kmkowskie 1808 -

Mistrzeg.Lowice, Więc-

k\owice, Głębaka, Dojazdlowo).
Korespcmdenc].a Grz©gorza Kazimierza
Dobińskiego 1662-1664 (listy od Kaspra

Bzowskiego 1863, Heleny Dekm 1856).
354/68

woj.

(Dzieriawa:

spra Bzowskiego Panka, Kazimierza
-1798 m.ri. do Józefa 8. od J. Marciszoiwskiego, Michała Sołtyka, J. Czar- ®
toryBkiego,

M.

Radziwńłilciwej,

Statnisła-

wa Chwali\boga.
do rodzhy Bzowskich, Panków, Ja\no- 371/68 Różne papiery spadkowe i majątkowe
związane z Bzowisikimi 1619'-1798.
tów h. Nowhia w Archiiwuim Akt Da372/68 Sprałwy chorągwi żałobneg. Anny z Chawnych Woj. Krak. wraz z wypisem
izorwic Pankowej, żony Mikiołaja BZow`przywflejów 'królewsikiidh. 1876.
skiego w kościele w Raciborowicac'h
I(nwenitarz€ ruchiomośti Józefa Bzowskie-

Sumariiusz dokumen\tów odnioszących się

go (1773, 1774 mąszynopis, 1775), Ste-

(zm.

fana Komomowskiego (1785), Mikohja

Sprawy sukcesjii po Ks. Wiśniowieckiej
Z Mlriszdhów.
Sprawy sukcesji po Józefie Bzowskim

Gostkowskiego
1828).

(1824),

Ba!cera Kozioła

373/68

1638).
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374/68

375/68

(zm. 1770) synów: Jaina, Aleksandrftc 382/ó.&- Fmty i rachumiki Wid,ogłowskich i Bzowskich (Bolesław Wieliogłowski, Wacław
Jadca, Amtcmdego, StBnislaJwa, Pawła,
_Bzowstci, Kazimiemz Bzowski i in.) z
1773 -1793 (ory.giniały i odpisy).
laó 1812-1883.
Sukcesnje po J.axJku BzoWS.kim (zm.1809),
383/68 Dckumemty ti listy dotyczące rodziiny
isiprawy m.aóątkowe Sad`omei z Zawadz.'kich Bzowskiej i sukce®ji po n.iej KaziPoticańskioh i in. (Mari"nna Sktrzetuska
1655) z lat 1771 - 1808 Potkański,
mierza Bzowskieigo (1800-1850).

Kwity obdarowanych kla§ztiórów dla Salomei

i°

Bzowskńej,

2°

Gc"tkicwstkie\j

Gomb Fudhs,, Auritz.

384/68

szpital św. Łazarza, Kaipituł.a Kratkoh
ska, Augustiankń, Franciszkai.nki. Karmcliitanki) z lat 1845-1854.
376/68

Kiorespondenc].a JÓzefa Bzows.'kiego, 1755

-1789, m.in. od Kazimierza dan`d,
D. Małc»zewskiego, 8 liistów. X. 01e377/68

378/68

mkach przed seymowych dnia 19 sie,rp-

nia 1788 w Proszricach podany y do

chowiskiego, M. Poniatowski©go.
Dokiumenty i kwity dstyczące sipraw finamsowych Jadaa, Bzowskiego (zm. 1809)
i Salomei z Zawadżk.ich 1 ° Bzowst[ieij,
2° Gostkorwsttieg. (1783 -1829).
Listy Wimicemtego Gostkowsikiego z Mę-

piemwszych Seymitków od WoJ€iwodztwa
adi ddiberamdum wzięty. 2 karty (o usta-

nowieriu Mfficyi Wojewodzkiej).
Mcxwa Kajstama Koźmiana na pogrzebie M,arcim Badenie\go (15 XI 1824).

Do tańcujących Pcddk.
D"k: mis członików panlamemt.u

ciny i JÓztiy z Zawadzkich Gositkowskiej do brata (Jacka BzoHwsikiego) z lat
1801-1804. 3 listy.

379/68

Dokumemty tyczące spraw majstkowych
Elżbiety z WieEogłorwskicli Cyprianrowej

Bzowskiej 1835 -46.
Papiery adwokaokie Herkulana Komara
w ,sprawie Elżbieóy z Aindrzei'em Schwei-380/68

gerem (1840-1846).
Korespondeincja rodzima Józefa Bzow-

\skiego - ]isty dotek, braici Waclawa
i Aldksandra BZo'wsikich, synów Cypria-

na z lat 1844-63.
381 /68

Korepondencja Józefa Bzow§kiego (sy•na Cmriana) 1844-1863.

Mowy i pósma! wi,eaisze dstyczące spraiw
publicznych 1773-1877 (m.iin. S. Madachiciwstiego, Raczyńsikiqgo, Michała Wa1ewskiqgo, dmuk: Projekt laiudum do
W. JMC PaJna Hiacyria Bziowskietgo
SkarbrikLa Wdztwa KraJkowsk.iiego na sey-

striaokiie\go

385/68

au-

1907 -1913.

Notstki nauki szkohej (wzgl.
nia domoiwego) kilasy VI-ej:

naiuczaRetiigio

Christiana, Matemaqka, Geograóia, jęz.
greKki. M.in. „Przyczyny rewolucj,i francuskiej" ii in. r«imaito&i od s. 213-230.
Wiersze Francisżka Wężyka: Duma o
Wamdzie s.137-141, Rękawicżka s.141
(tłm. bamady Schillera). D.uma o Tgnczyńskim s. 209 -211. Moiwa Jana
Śriałdeckiego do uczniów s. 217, Pieśń
Franci§żka Kriźn.ina mfl stoletni o)bchód
zwycięstwa Jana 111 pod Wiednieim
r. 1683.

Ze wspomnień rodzinnych
JÓZEF JANOTA BZOWSKl

WE WSPOMNIENIACH CÓRKI

12 czerwca 1945 roku zmarł Ojciec mój lkiś - z odległości wielu lat - kiedy zaJózef Janota Bzowski. Zakończył swe praco- stanawiam się j,akie cechy dominowiały w chawfte źycie w ukmhanych Bobrownikaoh -- rakerze Ojca - odpowiadam sobie: wielka
jakże już innych niż te, które pamiętał prawość, bezwzględnła uczciwość. pracowitość,
niegdyś...
a przede wszystkim - dobroć i życzliwość
Pochoiwany został na skitomnym cmentarzu dla ludzi. Mówił nam zawsze: „idźcie do ludzi
paiiaffialnym w Stanowiskach. Kilka lat póź-

niej na gmbie Jego połcźona została plyta, na
której wiidnieje ,napis: „Najlępszemu z ojców

z serccm, a ludzie tym samym wam odpoffi7iedzą". Sam też, z tą wielką ufnością' do ludzi

podchodził, mimo, źe riejeden raz bolesnych

- dzieci".

dmał zawodów.

Nie były ito puste słowa. Wychorwał nas
sześoiomo dzieci, otaczając je największą troÓką, starając się wpoić im zasady, które przyświecały mu całe życie j którym był wriemy

Uważał takźe, że człowiek nie ma prawa
zamknąć się jedynie w kręgu spraw włamych
- każdy ma określone obowiązki w stosunku do społeczeństwa, w którym żyje. Jego
instynkt społeczny był bardzo silny. GospcL

aź do śmieroi.

darując w Bobrowrikach - organizował i pro-
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wadził szko.leniie rolnicze dla wiejskich gospoL

darzy;` je'go starariem i kosztem stwcmzona została szkoła dla dzieci wiejskich na miejscu,

mojiskiego, a od 1924 roku aż do wojny prezesem ogólnoporlskiego Zjednoczenia Zrze-

szeń Rodziciels[kioh. W la.tach trzydzies,tych był
gdyż posyłanie ich do sżkoły oddalonej o kil- członkiem Międzynarodoiwej Komisji Wychoka kilometrów utrudniało, a nieraz uniemożli- wania Rodzinnego w Brukse'li. Był równieź
wiało naukę. Po przeniesieniu się do Warsza- we władzach Towarzystwa Edukacji Narodowy czynnie pracował w organizacjach rodzi- wej. Wydał drukiem okioło czterdziestu brocielskioh, będąc długoletnim prezesiem Koła szur na temat wychowania społeczno -rod'zinR'odzicielsk.iego przy Gimnazjum im. Jana Zia- ne8O.
Ojciec mój był zawsze wiemy swoim po-

glądom i miał zawsze dużą cywilną odwagę
ich wyznawania. Pociągało to niejednokrom(ie
p3wne k.cntrowers].e ze stancwiskiem władz samcyjinych, dążących do całkiowitego płodp`orządkowania s,obie systemów dydakitycznych i
wyohowawczych w ówczesn.ym szkoilniotwie.
Całe swoje Źycie poświęcmł rodzinie - nie
itylko w tym wąskim znaczeniu, lecz również

w znaczeriu ogólnym. Jednym z rozdziałów tej
służby i to chyba bardzo stercu bliskim był
właśnie nasz rodowy związek i „Łącznik RioL
dzinny".
Ojciec nasz od dawna nie Źyje. I teraz po
trzydziestu przeiszło latach zac"ocowało ziamo

prze,z Nieigo rzuoone: Zdzisław Janołta Bzowski
napis(aź swą Krcmikę Rodzinną, na piierwszej
stronie której widnie].ą słowa: „Pamię'ci istryj,a

Józeifa z Bobrowriik - Autor". W tym s,amym
prawie czasie oddany został do d,ruku następL
ny. - niniejszy numer „Łącznika .Roidzinnego", stanowiący kontynuację Jego pracy i myśli... Jeist to ohyba największym ukomonowaniem źycia człowieka, jeśli coś po sobie dla

przyszłości zostawi. NON OMNIS MORIAR...

Teresa z Janotów Bzowskich Konarska
Józef Ja;nota Bzowski

SPOTKANIE Z ERAZMEM
Erazm, jedyny syn Włodzimierza urodził się, adres.u nie znałem, ale pomyślałem sobie, ż=
wychoważ i pracował na Węgrzech, gdzie był takiegoi drugiego nazwiska nie ma, wi-ęc po
wyż.szym urzęd`nikiem kolejowym w Debre- pros,tu zaadresowałem kopertę: „Erazm Janota
czynie.
Bzowski, D.ebreczyn" i wysłałem list. RozuWypadki drugiej wojny świtatowej spowodo- mowanie moje okazało się zupełnie tmfne.
wały, że w roku 1940, jako uchodźca i ja się Poczta węgierska oidszuikała Erazma, 1ist diotam znalazłem, w miejscowości Bala.ton Boglar. ręczyła i, już w naistępnym tygodniu przyszła
Parcmi,e'sięczny,_ bezczynny poibyt przypomłriał odpotwiiedź, ,że ibarizo sńię cieszy i złoźy mi
mi Lącznik Rodzinny,` z którego pamiętałem, swoją wizytę.
że Erazm mieszka w Debreczynie. Bliższego
W parę dni późnięj przyjech.ał, wówcza3
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starszy już pan z nieodzownym salami i paprykowaną słoniną. Erazm rozmawiał ty9ko
po węgiersłku, a po polsku znał jedno zdrie.:.„Całuję rączki pani dobrodziejoe" i nic więcej.
Rozmowa toczyła się przez tłumacza w jęz.
niemieckim. Zapraszał mnie serdecznie do siebie aż do czasu zakończ€`nia woijny. Grzecznie
podziękowalem, plan mój był jednakźe inny
- chciałem wstąpić do polskich wojsk na Zaohodzie. Dowiedziałem się, że Erazm jest żoL
naty, ale bezdzistny i że jest już na emerytu,rze.

Prowadząc z nim utrudniioną konwersację,
zauważyłem że w pewnym momencie wzmok
jego skierował się na sygnet, który miałem
na palcu i po chwili poprosił, czy może go
sobie obejrzeć. Zdjąłem sygnet z paflca i podałem. Przyglądał mu się przez dłuższą chwilę, a następnie wydągnął z kieszeni swoją

- po ojcu - ciężką, s.rebmą papierośnicę i
zaczął porównywać siwój herb z tym na sy-

gnecie*'
„Tak - powieidział - to jest to samo.
Ty i ja to ta sama rodzina" i w tym momencie dwie duże łzy poczęły spływać po jego
policzkach.

To był mój jedyny kontakt z Erazmem.
Opuściłem Węgry. Wyj%hałem do Francji,
a następnie do Anglii i wszelkie za,bie'gi w

nawiązaniu z nim kontahi spełzły na niczym.
Dzisiaj, miesżkając prarie 40 lat w Angli,i,
gdy wspomnę o tym spotkaniu i ta"ych łzach
na jego policżkach, rozumiem lepiej, czym jest
świaidomość posiadania licznej rodziny w kraju

dla tych, którym przypadło żyć wśród obcych.
]an ]arwka Bz;owski

WSpomuENIE
0 MARII Z aECIIANOwSKicH łANOCIE BZOWSKIET
Anm Janota BzawstGai, córka mdka z
lhogini, .nadffiłah nam wspamrierie o zma.rłqj 29 kwiemia 1977 roku matce - Mari\i

Studiowała ttakże malarstwo na Akddemii
Sztuk Pięknych w Kr\algowie, ale nie była zna-

ną malarką. Nie było Jej dane wyrazić w
materialinym kształcie całego bogacćwa swej
Trudno napi'sać ży\ciorys, w którym nie bę- artystycznej wrażliwości. I.ecz ari surowe zadzrie moiwy o oficjalnie uznanyoh zasługach, sady i realizm wyniesione z domu, a.ni twarde
zajmowanyah stanowiskach, pozostawionych konieczności życiowe rie zniszczyły tego, co
dziełach. Napisać życiorys osoby, której oała było Jej wielkim u"kiem, ukrytym pod warz Ciechanoiwstci'dh:-

niezwykłość ii wewnętrzne bogactwo siytuowały się poza gramicami tego co oifiqjalne i, kon-

-cjomh€.
Była jednym z pięciorga dri€ci lekarza i
profescq.a Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dzieckiem zapobiegliwych i pracow,ity'ch
rodziców, .kitórzy zaczynając od bardzo skromnych warunków, z wysiłkiem budowali podstaiwy bytu ricznej rodziny. Prawość, solidnoiść i poczucie obowiązku byb m coidzień

zasadami \w tym rodzinnym domu.
Ukończyła studia wyższe w zakresie romanistyki, ale nie została wybimym nauikowcem.
M`usiała zastosorwać praktyczn.ie zdobytą na
studiach znajomość języków obęych. gdy na

Jej b3rki spadł tiężar uitrzym,ania dzieci podczas wielolemiej tułaczki wojennej mojego
Ojca.
{8

stwami skrytości i nieśmiałości dla tych dalszych i mniej znajomych. Jej wrażliwośri. źywej wyobraźni, dzierięc€j świeżośQi i radości.

z jaką potrafiła uczesmiiczyć w zabawach
swych dzieci, potem wnuków i które szczególny nad,awały urok szczęśliwym dniom Jej
udanego małżeństwa.
Pospori.tości codziemyeh spraw umiała przeciwstawić cały ten Świat wcwnętirznych og(to-

dów, otwarty na wszystko co piękne i pogod ne.
I jeżeli teraz potrafię podnieść «zy z nad
codziennej krzątaniny i spqjrzeć za lotem jaskółki - za to wdzięczna jestem mojej Matc€.

córka
Anria MaTia )anota Bzowska

WSPOMNIENIE 0 JERZYM JANOCIE BZOWSKIM Jerzy, syn Józffa J.B. i Waindy z Poklew` skich Koziełłów urodził się w Pasztowej Woli.
Był itrzecim z ko]ei ich synem.

Po latach

dzieciństwa, spędzonych w

Bo-

LOTNIKU

I tam zaczęło się twarde lotnicze życie, o kitó-

rym marzył od dziecka, którem-u był wierny
aź do bohaterskiej śmierci. Lotnictwo - nie
było dlaJerzego zawodem, było to pow o ł a n i e.

brownikach przyszła szkoła - początkoiwo w
Kielcachg a następnie gimnazjum im. Jana
Zamoyskiego w Warszawie i wreszcje Korpus
Kadetów Nr. 2 w Modlinie, który Jerzy skończył jednocześnie ze swym inłodszym bratem,
Anto!iim. Ten os{atni nie przejawial. chęci do
rośw:ęcenia

sję

słuźbie

wojskoiwej

~

wolał

Jednym z jego ulubion,vch powiedzeń było:

„dla człowieka nie ma pardo,nu". I dla niego
„pardonu" w tej wojnie nie było. Poległ
śmiercią lotnika mając 36 lat...

Kreśląc lcmiczą historię Jerzego posłużymy
się urywkami wspomnień jego kdegi.
Wspomina jego przyjaciel, Jan Hryniewicz:
Szczególmie utkwił mi w pamięci jeden
bojc,iwy lot Jurka w czasie kampan.fi wrześniowej w Pdsce. Otóź w pierwszych dniach
wojny na zwyczajnym pomtiolnym samolocie
łącznikowo®bsertwacyjnym zaatakował on zmo-

toryzowaną kolumnę Wehmachtu maszenijącą na Warszawę. Pcdczas tego brawurowego
lc{u poruczn,ik Bzowski obtrzucił nieprzyjaciela
ręcznymi granatmni, których dwie skrzynki
zabrał do samolotu. Ponieważ maszyna leciała
bardzo nisko, zaskoczenie Ni`emcóiw było sPore. Ten wręcz saffii®`bójczy atak zakończył §ię
dla załogi samolotu pa`roma przestrze]inami w
skrzydłach.

„..Wraz z innymi polskimi lotrikami po
zakończeniu lotów bojowych w Polsce, Bzowski przedostaje się do Rumunii, gdizie został
intemcwany. Ucieka z obozu rumuńskiego i
po wielu perypetiach, okrężmą drogą dociera
do Francji. Tam jesienią 1939 rciku "tka1iśmy się na lotnisiku Lyon-Brown, które było
dla nas jednym z puinktów zbornych..."
W jednej z baz lotniczych środkowej Francji

Jerzy JanoSa Bzowski
Kpt. Pilot Polskiego Lotrictwa
nw. Zachodzie

tradycyjny w rodzinie zawód rolnika. Jerzy
natcmiast od młodzieńczych lat myślał o lotnictwie i tylko w nim widział swoją przyszłość. Tak więc rozeszły się losy nierozłącz-

nych dotychczas braci - młodszy rozpoczął
studia na SGGW w Warszawie, starszy -.

poidporucznik Janota BzowsJki przechodzi i)rzeszkc.leinie lotnicze, opanowując pilotaź bombowyich „Blochów" i „Potezó)w". Wykon'aił kilka
lotów obserwacyjnych w r®jionie osławioneij Linii
Magiinóta. Kampania we Francji nie trwała d}u-

go, a po podlpisaniu układu z hitlerowcami przez
marszałka Pćtaina - Polacy pragnący proiwadzić
v7alkę nadal, musidi udać się tam, gdzie byla
ona moż]iwa.
Wraz z małą grupą połsko.fraincus,kich lotnikóiw Bzowski obezwładnił straż hangaru. Następnie wytoczono z niego bomboJwiec typii
„Potez". Zbi.cmiki maszyny zatankowano do pełna i start. Dziaiło się to 18 czerwca 1940 roku

przed południe-m. Samolot wziął kurs na Casawyruszył do Dęblina do Centrum WyszkQleni`a
blanikę. Oprócz Bzowskiego na bokładzie przeLo.tn:czego. zwanego ogólnie; ,.Szkołą Orląt". -sta,rzałego bombowca znajdowała się sześciooso49

bowa pold[o-ffammiska grupa lotriików, trzech
piilotów, dwóch mechamików i nawigaitor.

Pmwie cały lot odbywał się na bardzo niskiej
wysokości, aby uniknąć wykrycia przez Niemców.

Ucieikjnierzy widzidi kilkakrotnie lecące wyżej
nad nimi sam,01/oty Luftwaffe. Piloci rieprzyjacie]scy a]ibo nie zauważyili poikracznej, zie[lonkawej sylwetki bcmbomaa przylepionei. dc> zjei:ri,

Następnego dmia ramo Radio Gene`wa opub.jkowało listę załóg, które pomiosły Śmieqć lub dostały się do niewoli hi.tlerowskiej. Wymimiono
tam rówrież na'zwiśko pon)czniika Janoty Bzcwskiego i jego piędoosobową załogę . . .".

Przyjaciele, Jan Hryniewicz i Tadeusz żeli-

gowski, po śmierci Jerzego otworzyli zaadrcalbo sądzili, że to ffancuski samolot oidbywa sowaną do nich kopertę z listem Jerzego:
uzgodniony z ich dowódzmem pmzelot. Na os:'atnich kroplach benzyny ,,Potez" wy]ądował w Ch-

sablance. Tam pozostarwrił samolot. Dffogą morską pqzez Gibradtar dotamli do Wys.o Brytyjskich . . .".

„K`pt. ril. H)miewdcz J. i por. pi\l. Żetiigows,ki T.
W razie mojej śmierci albo zagin'ięcia proszę

Was o zajęcie sie moimi prywat\nyri rzeczam,j.
W Ang]ii, - po opanowaniu bojoiwych si- Jakieś rieważne graty z ubrania ióp. oddajcic
mo.1otów bryityjskich - Jerzy, awanisow,any r.a kcmu chcecie . . . pieniężne należności moźna zło-

poirucznika, trafił do 305 I*izjonu Bombcwego Wielkopolsikiego, wyposażonego w dwusilnikowe bombowce typu „Wellington". Spoitkał się tam ponotwnie z Janem Hryniewiczem,
nawiązując jednocześnie przyjaźń z Tadeuszem
żeligcwskim, synem generała.
W kwietniu, 1941 roku Dywizjon rozpocząz
swą dzialalność bojową, wykonując w ciągu
trzech pierwszych mi€sięcy około pięćdzies:ąt
lotóiw, tracąc w nich siedemdziesięciu ]otiiików. Wśród nich znalazła się załoga wysłużonego samolotu „Elżuria", który do bazy nie
powrócił.

Jednym

z

członkó.w

załogi

był

J,erzy . . .

Przytoczmy tu raz jeszcze urywek ws,pomnień kpt. Hryniewicza:„ . . . 14 lirk:a 1941 roku wńeczorem obladowany

W6ninston" startuu.e z bazy w Bramcote. Cd
wyprawy - aitak bombowy na wyznaczone w
Bremen cele. Po v`ńeiLogodzimym l.cx}ie „Wellingtcm" porucznika Jamoty Bzows!kiego znalazł się
nad ceilem. Był już 15 lipca-1941 roku nad r2-

nm. Miasto płonęło, okładane bombami przez
samdoóy z imych d]wrijonów amgieilskich i pctlskich. Obrona przecórwlotnicza~ Bremen była jeszcze w tym czasie bamdBo silna i wiele maszyn
zostalo strąconyah. Ceilna seria z hit!erowskiego
„flaiku" dosięgła również maszynę Jano{y Bzows,kiego.
Wkr\Ótce po zm)uceniiu bomb za,palrił rię pra\wy
siilmik i część skrzydła „Wd,lingtona". W kilka-

naście scikund ogień przerzucił' się na cały samo-

żyć do banku do oidebramia, rzeczy drobnie7.sze
schowajQie do mojej wati,zki i positałrajcie s,ię,
żeby kiedyś bezwzględmie dotarły do Rodziny.

Adms mq.ej Zamy, Zofii - woj. Kjei]eckic,
poczta Włoszczoiwa, miejsc. Bobromdki (n. Pilicą). Proszę Was rówriież o powiedzenie i przeikazanie Żonie mojej, synorri Mareczkowi i córce
Alicji, że by]i zawsze, przez cały czas moinii
najdroższymi istotami; mimo iż listów nie mogłem z obawy o niti Pi'sać, to całym se/rcem
byłem zawsze z nfima, a crierpiemia mo.je i jch
c/fiarowałem za Pdskę, peiłmiając normad\ny obc)-

wiązek. Powiedzcie im i całęj Rodzinie, że wsty.du nie przyriiosłem - to chyba ich cały spadck,
który im mogłem Zostawńć. Mój spadek, któ,ry

zabiorę - to trostca o nich i o całą Polskc.
Proszę Was jeszGze o pomoc w zaopat,rzemiu dla
mojej Rodżiny z racjl mojej wo].skorwe7. słuźby
i bądźcie - zawsze ich przyjatiółmi, jaik byliście zawsze moimi. Hzekażcie im mog.e myśli
i słowa.

Was, Jainek i Tadżik, żegnam i dziękuję zi
wszystko. Wśzykićh koneigów róiwnież pożegnajtie.

Jerzy

11. 6. 1941 rok.

P.S. Acha, gdybym był "mi6sing", to w,iedzcie,
7,e zrobię wszystko, co się da, nauwet wtedy, gdybyiri sam był ,przekomany, że się nie da. Za-

bierzcie wszystkie fotografie. J."
W miesiąc później nad'awca tego listu już
nie żył.

Był to jakby jego testament. ..

lot. Było już bnsko do ziemi i spadochrcmy lo'rików nie otworzyłyby stę na t®j wysokości.
Wszyscy zostali w donącym kadłubie. Bombo-

My wszyscy, którzy znaliśmy Jerzego ~
czytając te słowa widzimy Go takiego, jakim
był: prawego człowieka, dobrego Polaka i żoł-

wiec z cał)m impetem zwaJliił stę na` ulicę, Za-

nierza . . .

pailając ciąg dbmów.
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***

Został pochowany na wojskowym cmenlarzu w Bremen, Gramke (Waller).
W lajtach siedemdziesiątych grób Jerżego i
innych lotników został przeniesiony w oikolice
miejscowości Soltau, przez które prowadzi au-

tostrada E4 z Hamoveru do Hamburga.
Dzięki uprzejmości kpt. pil. Janusza Lewkoiwicza otrzymaliśmy wyciąg z Biura Historycznego Stowarzysz€nia lłotnikó,w z „Unit of
Foirmation no: 305 Polish Squadron" Jerzego
J. Bzowskiego, który pcmiżej podajemy:

ł`WycIĄG z KsiĘGi n,orów
TERZY łANOTA BZOWSKI F/O
Unit of Formation No: 805 POLISH Squadroi]

WELLINGTON
26. 4.1941
4. 5.

1941

12. 5.

194J

2nd pilot

lsit P,.lot

Bombiimg HELLEVOESLUIS
To MILDENHAIL for blind approach ...
(nierozpozn,any teren z powodu chmur,
2miemni€nia)
MANNHEIM

5.1941

"

BOULmNE

2. 6.1941

"

DULSBURG
Mar§hanhg yards OSNABRUCK
(krążenie blisko Osnabrtick)
BATTLESHIP at BRESTł ri
DUISBURG
BREMEN

17.

12. 6.

19łl

2nd Pilot
16. 6.

1941

18. 6.

1941

21. 6.

1941

ComNE

24. 6.

1941

27. 6.

1941
"

CmLOGNE
BREMEN
BREMEN

"

LOHENT SUBMARINES (łodz:e podwodne)
BRES.T BATTLEsiHIPS (Okiręty woj€nne)

2. 7.1941
4. 7.

1st Pjtlot

"

1941

6. 7.1941

COLOGNE

7. 7. 1941

(Bombed DUNKIRK due to engine troul)le\

(Zbmibardował Dunkieiikę z powodu defektu silnika)

WELIHNGTON
5726
14. 7.1941

„

BREMEN - djd not retum - (nie wróc].ł)

17 LOTÓW BOJOWYCH - F/O BZOWSKI
POI.SKI KAPITAN. Miał Vjrtuti i 4-rokrot

ny Krzyż Walecznyd.
(Wiadomość ze

Stqwarzyszenia Lotników, Biuro ffistoryczne)

Poli®h Air Force Associiattion, 14, Collingham Gdns. London SW.5.

Zebral: Janusz Lewkowicz (Squadr. I.eader) Kpt. 6. lirm, 1977 r.

5]

JERZY JANOTA BZOWSKI - SYN WŁADYSŁAWA PUŁKOWNIKA
Na nasz apel w sprawie na.dsyłania przez
członków rodziny jnformacji o kolejach życia, czy wspomnień - otrzymaliśmy od nie-

wiatr piopiół, którym pohyta była ziemia i dachy, oraz ucisz}h gnie'w wulka`nu mallma"(...)

***

których ciekawy materiał. Ze względu na
ograriczone środki i szczupłość miejsca nie
możemy ich wszystkich wykorzystać. Podajemy jednak urywki.

Odpis

z

zachoiwanych dokumentów

rodzinnych w poisi,adaniu Jerzego Janoty Bzorwskiego w Hiszpanii.

CERTYFIKAT

SZIACIIECTWA.

Wydriał

Krajowy Kró.lestwa Galicji i Londomeryi wraz' z
łeni moc róźnych zawodó,w, bardziej lub mniej z wielkiem Księstw. Krakowskiem zaświadcza n/iciekawych, ciężkid czy ldckich - aby zaroibić niejszym (na poidstawie reskryiptu a.ikt Szlachec.
na kawałek cmeba z ma§łem. Mam w mej kaĆwa s,praw wewnętrznych we Wiedniu z dnifl
rierze pracę w hude-odlewni, i dobrze znam 26 września 19131.1169.A, mdziież odezwy c.k.
sitraszliwy wyriłek w ga.ącym oddechu marteNamiestnictwa we Lwowie z dnia 19 paźdz`ieminowsikiego pieca. Byłm potem bamanem, kie- ka 19131.XIII. b.468/3:), -że gdy Wielmoźrciwnkiem noicnego ldkalu, kasjerem, buchadte- ny Aleksander z BZowa Janota Bzowski, współrem, a także - człowiekiem zaufa,nia milione\ra, właśc:ciel dóbr Gruszów i Radwan w cyrkule
tra`nsiporterem złota z Chile poprzez pustyniię
Tamowskim i Sufczyn w cyrkude Bocheńskim,
Ątacama (2.000 tkm). Wiele jeiszcze innych zasyn Józefa z Bzorwa Jamoty Bzorwskiiego, burgrawcdów wykonyiwał«n, wędm4.ąc przez Europę, biego KraJkorwsikiggo, właściciela dóbr Gruszów,
a później w Południ'owej Ameryce. Ten potężny
Radwan i Sufczyn, dęputata na Trybunał koroni piękny kont)ment z)dobył na długo moije serc'e.
ny w Lublinie, i teigoż małżoinki Teofili z JorPo zmiennych i różnych kolejach życi`a osiadłem
danów 11 voto Zawadżkieij, a wnuk Alekisandra
m pewien czas na dalekim połudriu Chile, gdzie z Bzowa Janoóy Bzwskiego i tegoź małżonki
praca odipowiadaŁa mi spec).alnie - ZaU.mowałem Marceli z Gawrońskich, w mstrykach szlachecsię tym, co kooham i lubię - końmi. Miłos'ć kich galicyjskich w księdze 111 na str. 153, i w
do tych szlaohstnych zwiemząt odziedżiczyłem po księdze Xxl na str. 43 zapisany jest, pmeto też
ojcu i dziadku"( . . .)
i Wielmożny Władysłw Roma.n Eraz,m KazimieTz
czworga imion z Bzowa Janota Bzioiws,ki herbu
Jei.zy op:Lsuj,e w sposób bardzo inter`esująNowina, urodzcmy dria 7 kwietria 1885 roku
cy swoje przeźycia z 'Chile, wiążące się z trzę- we Lwowie (:c. i k. wojskowy rzymskoJkatolicki
sieniem ziemi, wywołanym wybuchem wulka- LJTrząd parafialny we I+wowie:) w Galicyi, ce6.
i król. podkiomorzy i nadporucznik 1.go pułku
nu Llallma, oddalonego o 80 km.
ułanów, syna Ambroźego Zygmunta dwqjga imimi
(...) „W oddali, na tie granatorwQgo nieba, z Bzowa Janoty Bzowskiego, c.k. ka\piitana 30.go
wvtr-vskaił słup ogristy z ośnieżonego wierzdiołp.ułku p:echoty i tegoż małżonki Hdcmy Tcme§y
ka wulkan`j. Towarzyszyły mu podziemne pomru- `Maryi trojga imion z Dowborów, wimik Erazma,
ki. Ziemia drgała. Wriżerie było- istotnie birdzo ri właściwie Erazma Rcmana Wincentego trojga
przykre. Wszystkie korie, z głiowami w okmch imion z Bzowa Janoty Bzowskiego, właścriciela
swych boksów rżały ,niiepoflaojnie. Biłem się z dóbr Glowaczowy, i tegoż małżoniki Komstancyó
myśla,mi, czy wypuścić konde, czy też pozostawić z Osieckich, prawn`uk Karola z Bzowa Janoty
ie w stajni i "óbować przeczekać.
Bzcwskiego i tegoż małżomkd Salomei, a właśoiWypuszczenie na poblikie pastwiska czter- wie Dom.iceli Salcxmei dwojga imion z Wolskich,
dziestu płoszonych `kcmi, stanowiących duży ma- wlaściciel dóbr Giowaczowy, a praprawnuk zaj,ttek, za który byłem przGd whścicidem cdpo- pisainego, jak wyżej Aleksandra z Bzowa Janoty
wiedziEhy, wydarwało mi, stę więocszym ryzy- Bzowskiego i tegoż maEonki Jadwi.gi z Rudz(...) „W mym silmomnym żyti.u wyikonyiwa-

kiem, postan.orwiłem więc poaostawić je w sitajni.
Słusziność mojego stanowidEa poówierdzili, przy-

k.ch,

do szladty krajowej

stanu rycerskiego

należy i w tej własności do metryk szlachcckjch
by]i chrilę potm w po§póechu, stajemini, Miguel, galicyjstich a mian.owicie w księgę XXVIIl na
Naza.rio, Pedmo i inni. Wszyscy razem spędzi- stronie 716 wpisainy został.
1iśmy nioc w stajniac]h, starając rię uspokoić
Marszałek krajowy Królestwa Galicyi i Lonprzestraszone zmńerzęóa. Konstrukcj.e staijenne domeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowtrzeszczaiły, dachówki z hałasem spadały na roze- skim, Jego. Cęsangkiej i Królewsko -Apostolskieij
drganą ziemię. Nad ranem i\hrstrząsy stały się
Mości rzec-zywósty tajny Radca i Podkomorzy,
trwająca wiele godzln, zmyła przyniesiony przez Kawaler ordemi żelamaj komony 11 klasy. Członck
rzadsze i slabsze, niebawem zaś rzęststa ulcwa, Tzby Panów, Rady Państwa i t.d. - i t.d.
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PIECZĘc:

W.vdział Kraj. Kró1. Galicyi i
Lodom. i W. X. Kraków

Podpis: Adam z Gołuchowa

Hrabia Gołuchowski
Członek Wydziału krajowego (-/

Z Kancelaryi Wydżału krajowego
Króles'twa Gaticyi Lódomeryi
wraz z' Wjelkiem Księstwem Krakowskiem.
We Lwowie, dnia 29 paźdzjemika 1913.

Kazimierz Piotrowski,
Dyrekitor

Kancelaryi

Wydziału

Krajowego

Wp,isał i czytał dnda s listopada 1913

Dla Wielmożnego Włidysława J Rori`ana

Erazma Kazimierza

Stanisław Grodecki
Archiwista Wydziału kraj.

Czworga imion z Bzdwa
Jatncyty Bzowskiego herbu Nowi,na

Znaczek: 2 Krorm

APEL DO MŁODFGO POKOLENIA
Obecny numer „Łącznika Rodzinnego" ma
słuźyć wielu celom. Jednym z przyświeoających nam celów ,byio przekazanie wiadomości
o rodzinie młod.emu po.koileniu, które w sztafecie rodziinnej przejmie po nas ,pałec7.kę. Ma-

my nadzieję, że nie uchyli się ono w przyszłości od pracy zainicj'owanej przez Józefa
Janoitę Bzowskiego, a kontynuowaniej oibiecnie.

musi być zespołowa, - współtwórcami muszą
być wszyscy czżmkowie rodziny, gdyź bez ich
doi:yczących tak przeszłości jak i

informacji

teraźniejszciści oibyć sję nie r moźe. W naszym

przypadku, przy

wydawaniu niniejszego

nu-

meru, korzystaliśmy w dużej mierze z źyczl:-

wej i chętnej współpracy bardzo wielu J. Bzcwsikich, iod rióryoh uzyskaliśmy szeretg cennych informacji akitu,alnych, a także doiiyczą-

- w miarę naszych moiżliwości - przez nas.
Apeluj;emy do Was młodych, abyście nie zra-

cych przcszłtii.

źali się itrudnościami, którymi - jak sami
s'twierdziliśmy - najeżona jest wydawnicza
droga. Być może, że doświadczenia nasze mo-

źródła bi.bliograficzne. Wiele z n-ich 2n,ajduj.e

Niezmiemie

ceinne

są

wszystkie

dostępcc

gą być W,am w jakiś spo§ób przydatne.

się w kraju, lecz - co ciekawe - wie]e da-

0 czysto rodzinnym charak,terze naszego pisma śwjładczą wszystiEie - tak przedwojeme
numery, jak i obecny numer „Łącznika". Taki
też powririen i w przyszłości zachować cha-

nych dotyczących przeszłości mszej rodziny
znajduje się również w British Museum. Wyszuk.iwan].e ich jest bardzo pracochłonne, dlatego też uwaźamy za c©lowe wskazarie odnośnych pozycji kata.logowych. Niestety, nie

rakter.

mieliiśmy możriwości wykorzystania ich w tym

numerze, być może jedmk, że uzyskany w
Niezależnie od tego, kto jest czy będzie wy- drodze poszukiwań wykaz źródeł może stanodawcą ,.Łącznika",_ praca nad nim siłą rzeczy uJ;ć przydatny do przyszłości prac drogowskaz,
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WYPISY
~ Polsta Encyklopedda Sdachecka, Vol. I & H. Leftm J/B 1935/38 0Vr. 09915 TC. 12)
- Z. Leszxzyc: Hcmby Sżlachty Pdffiaj. Vol. 2.1908m Ovr. Kat. 9916. f.20)
- Dunin Borkowffi Spis Nazwiisk Szlachty. 1887 (Nr. m. 9902. e. 18)
-- Duniiin Boiik,owski: Genealogia Rodórw Polskich. Almamch. 1909 0Vr. Kat. 9904. aaa. 24`
_ Małachcrwski Pioti: Zbiór Nazwisk Szilachty, Luiblin, 1805 0Vr. Kałt. 9917. bbb. 19)

~ Milswsti Kapica: Harbairz. - Motryka KOTonna, M"umentft Polonica
- Szymcm Starowal®ki: M-mta Samatorrum, Kraków, 1655 0łr. Kat. 111. e. 7)
-

Szymm Okolski: Onbis Poloriae, Kraków 1641 (Nr. Kat 136. c. 9)
FrandsEdk Pickasiń§ki Rycerstwo Makpols,kie, Kraków. 1901 (Ac. 315/3, AC. 750/59`
Gohdhcmki: Poczet Szlachty Galicyji*i'ej i Bukiowriństiej, 1857 (iNr. 8094. a. 54/8463.bb.35)

-

Kosiństi: Prz"dhik Hemldczyny, Kmków, 1877 0łr. Kait. 9904. b. 2)

- Krasickó |snacy: Dopiski do H'eqbairza N:€sieckiego.
~ iKHząpela Józef: Małppohkie rody Zimiań§łkie, 1925, avr. Kat. X. 702/555)
- łLiske iKawery: Akta Grdkie i Zi"ie z czasów Rzplitej, 1868. Tm: 2-14 (L.R.278.a.l

- Polaczak bn: * Rodzin Szlachty Poliskiej, Kraków, 1894 avr. Kat. 9906. g. 38`
-

Stumźdki Hipdtit: Herbarz Polsłki (Nr. Kat. 9458. w. 2) - Uriustd: Rodzina Scrbarz

Sżladty Polddej
- Widądko Wo..ciec'h, Wincmty:
-

Żychliński:

Heraldyka Snlachty Polskiej., War~. 1794.

Złota Księga Szlachty Poliskiej

W Pol,stiej Encykloped.fi Sżlacheckiej Tom: 4, nazwtisko Bzowskach

`wpcmmiane jest pod mstępującymii pozycjami:-

= BZ#i = ł3o%, hńzg?tk#gkipzcóhw#u%ir. ę:t.)?m,.
= BZ#| 8?. 8#, hi.35HrELaów-o!f:i°s.kd?Zgd]gTE'~PźEańskajt§:rńr?Pz.y.gg.'.
Z tcij rodzhy 1565-1627 ks. prof. Akad. Krak. mstaryk avs).
Nastąpiła tu pmyłka, gdyź Ahaham Bzowski zmari 1637 r. a nie 1627 - KJB).
_
-

Bzcywski ob. Cebrzyk h. Pflawa\, 1350, Bzów Okulski, luibelskie, krakwskie (Dł. Liske).
Bzowsiki h. PółkKricłDęboróg, 1540, Gor]iczyn (Wtg.).
Bzowski h. Przegoria, 1700, Bzów latyczowsiki (Br.).
Bzowsti h. Rogaila, 1565, kmkowskie (Wq5.).
Bziow®ki h. Tuzyma, 1400, Bzóiw OlkuiLski, KrakKywskie am.).
.Bzcm7ski h. włamy, 1650 - Zamo).stj (Wtg.) .
Bzowski h.1837 nb. oficer W.P. (Ur.).

-

Bzowsta Janota Petrmeła - cóllka Józefa Felicjana i Teoffi z JiQrdhnów, zamężna 1773
za Maksymffiamm Zboq.orwffim, str. 1040 - Almamach Błękitiy - JeJzy hr. Dunin Borkowski:

Genealpgia żytjących R.odóiw Polsl' ich.

Powyźsze dane są tyko częścią olbrzymich Pu do czytelni. Uzyskanie jej nie jest trudne.
zbiorów Bibli.oteki British Musetm w Londy- Należy się Zgło§ić po nją do biura przy|ęga.
nie, z których mogą korzystać członkowie po- ja.cego do czytelni muzeum.
sjadający legftymację upoważniającą do wstę-

\`

„KRONIKA RODZINNA" opracowana przez Zdzislawa J. 8.
W numerze 1 „Łącznika Rodzinnegoi" (str.
17) zamieszczony jesrt apel redakcji do Czytelników naszego pism.a o podawanie informacji

o dokumentac.h dotyGzących Janotów Bzowskich, znajdujących się w ręk,ach rodziny.
Wydaje się, że nie moźna tu pominąć cenn:j inicjalywy i ogromnej pracy włożonej prz€z
Zdzisława Janotę Bziowskiego z Warszawy,
który napisał w 1976/77 roku obszerną i bardzo interesującą „Kronikę Rodzinną", zawiera-

jącą 600-letnią hi'storię naszej rodziny od XIV
wieku aż do czasów obecnych. Praca ta, składająca się z ponad 400 stron maszynoipisu i
obszem©go serwisu fotograficznego, nie jest
opublikowana, znajduje się w posiadaniu autora i najibliźszej jego roidziny.

Wiedząc o re.ailizowanym przez nas proijekcite

wydania nowego numeru „Łącznika" - Zdzislaw J. 8. udostępnił „Kroinikę" Janom J. 8.

„Kronika Rodzinna" Zdzisława J. 8. zostanie cennym dokumenitiem dla jego niastępców.
Archiwalne dokumenty iiodzinne, znajdującę sję
cbecnie w jegoi posiadaniu, przekazał Oddzńałowi Rękoipisów w Bibliotecie Jagiellońskiej,

gdzie znajdują się już dokume.nty przekazane
przez Janinę J. Bzowską w imieniu Jiej brata
Tyitusa w 1968 r. ®atiz str. 44)

Poniżęj zarieszczamy list z Biblioteki Jagiellońskiej poitwierdzający odbiór „Kroniki
Rodziny 1376-1976" oipracowanej przez Zdzisława Janotę Bzowskiego z Warszawy.

UNIWERSYTET JAGIEłLljoŃSKI
BIBLIOTEKA POLSKA
30-059 Kraków

Aleja Mickiricza 22
Cenitrala telefbricm.a 335-00

Se]metariat Bibnoteki 309J}3

Stała się ona dla nas dużą pomocą, gdyż zawi€ra wiele faktów z rodzinnej histori, dat.

Dyrektoir Bibilio{eki

miejscowo.ści

8 2;Sa,1246 /77 /78l]G

itd., które

to

dane autoE mćgł

Kraków, dria 16 11 1978 r.

podać na podsi`.awie posiadanych dokum€łntów

rodżjnnych. Niezależnie od te,go - Zdzisław
opari się na bardzo wielu źródłach historyczno-naukowych. Obszema biibliioigrafia oraz rz€telne i wnikliwe wykorzystanie archiwalnyc.h
dokumenitów rodzinnych sprawiły, żŚ prac.a ta
jest szczególnie wartościowym źródł6m wiadomości o rodzinie.

Większość dokumen.tów rodzininych, o których mow.a, znalazły się w posiadaniu Zdzisława zgodnie z wolą ostatniego ich posia-

dacza - JÓzeEa Janoty Bzowskiego. Jak się

319-71

Wpan
Zdzisław Bzowski
ul. Jasielska 38/42 m. 131
02-128 Wairszawa

Bardzo seriecznie dziękuję za przekazany w
darze
Biiblioóece Jagiellońskiej egzemp]arz
„Krcmiki rodziny Bzowskich 1376-1976".
Maszynopis wpi§any do Księgi Przybyitków
Oddziału Rękopńsów cftrzymał sygn. Przyb.
13/78 i zgodnie z Pańskim Życzeniem zastrzeżono korzystanie na lat 5 czyli do rolm 1982.

okazać miało, wybór sukcesora tych rodzinręce człowieka, który umiał je właściwie wy-

Doc. dr Jerzy Zhthey
Kierownik Oddzialu Rękopisów

korzy§tać.

Biblioteki Jagiellońskiej

nych pariątek był słuszny - dostały się w
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REASUMPCJA
Początki rodu Bzowskitch sięgai.ą epoiki Piastowskiej. Przyszli w olkuskie koło Lelowa
zaipewne z Mazowsza, wz]ględnie z dziehic z
nim związanych -łęczyckiej, sieradżkiei. i ku-

pozycń 357/68). By:i uw`ikłan,i w spaawy sądoiwe, występowali w licznyc.h cytacjach, manifestach i remanifestach bądź jako poiwódcy,
bądź - oskairźemi. Brali udział w zajazdach,
jawskiej. Nie da się ściśle okreflić, kiedy samowol`nym wymi.arze sprawiedliwości, waosieddiili §ię w kłrakcws,kim. Stało się to nie dziili się między soibą lub procesowali z Salopóźniej, n,iź na po.cząitku XIV wie`ku, Skoro monami i Firle.jami z przylegającego do Bzow l,atach 1376-1420 by]i juź w Bzowie zasie- wa Ogrriieńca. Poświadczali przynależność
dziaili (zapi§ki akt kraikowsikich). Zawdzięczado stanu szł]ac-hecki€go, sjwoich pobratymców
liiby zatem s,wo.je naidanja - owe tak zwane lub sąsiadów - jednym słowe`m wiedli życie
praiedia miditaria - ositatnim Pias,tom: Wła- ty,poiwe dla tego kręgu s,połeczne,go.
dysław'owi Łokietkowi lub Kazimierzowi WielW XVIl wieku uzys(kali Bzowscy status zakim.u. Nie jesit jednak wykluczoneg że mogli
możnej szlachty, szeroko srkoligaconej - zwłaprzybyć tu wcześniej, w okresie militameg. ko- suzcza w XVIIl i XIX wieiku na, te,renie Mało:łonizacji ,tych ziem prowadzonej przez Konpols.ki, kieleckiegio i sandomiers.kiego.
rada Mazowieokiego w XIIl wieku lub poprzedzającej ją kol.onizac].i Cys!tersów w XIl wieku. Tego nie rozstrzyg\nie się nigdy.

Pod względem społe.cznym pffzez d'ługi czas

posiadali niewysoką rangę, należąc do kla(sy
niżs,ze®o rzędu włoidyków. Na przełomie XIV
i XV wieku pieczętoiwali s,ię róźnyri herbami
dla odróżnienia tposzczególnych gflłęzi (Bysitroń). Pisaili si.ę jedmak zazwyczaj „z Bzo-

Można

po,sitawić

hipotezę,

źe

majątkowy

awans zawdzięc'zali Bzowsc,v przede wszystkim
połoźeniu wsi w okoil,icach, oid cza,sów najazdów itata,rskich nie nis.zczonych wojną, a po
wtóre - umiejęitnemu wyk.oirzystainiu ko-

niunktury, jaka zaistniała w Polsce dla gospodarki folwarcznej w XV i Xvl wieku.
Małżeństwo Tóze,fa Fe]icjana z Teofilą |'or-

danówmą z Zakliczyna w XVIIl wieku. a tak-

wa". nawet jeśli zamieszkiiwa\1i inne wsie, naj-

źe jego osobista zapo,bieghwość i gospodarność, ten sitan rzeczy utrwaliły na msitępne
Radwan,owice, Bętkoiwice, Gai'riice, Tązowa9 sto pięćdzi.e.siąt lat, do wybuchu 1 wojny świaKiliuczyce, .które oprócz Bzowa w części lub towej. Badanie procesu awansu ma].ąit`kcwego
cał'ości posi.adali. (Krzepi,ela, Długo:sz, Helcel, Bzowsłkich wyma,gałoby długich i żmudnych
częśiciej w poiwiecie

tleiliowsłkim }.ak: Chechło,

Bcmiecki, zapis,ki ajkt krakiowskich). Często za- analiz akt majątkowych, znajdujących się w Biw,ieradi małżeństwa z krewnymi o tym samym bliotece Jagiellońskiej oraz przestudiowania
nazwisku, a w j.eidmym wypadku doszło do pnocesłu na sikuitek poirwania i ś:iubu wbrew woli

rod,ziców (Boniecki). Kronirki odmotowaly, źe
b\rali udziiał w biitwie potd Grunwaldem (Dłu-

pod tym kątem widzenia akt ziemskich i grodz
kiich krakowskich. Było to `oioza moż]łi)wościa-

mi autora Kroniki.

W XVIl i XVIIl wieku byli Bzow,scy eilek-

gosz).

torami królów /polsikic,h (Bo.niecki). Nigdy nie

Obdarzeni krewkim temperamentem, charaikteirystyczmym dla swego środoiwiska - stanowi.li Bzowscy §zczegódnie częstą k]ientdę

sądów grodzkich i ziemskich, o czym mówią
zapiisy w akitach krakowskjch z l.st 1376-1585

(Oddział Rękiopiisów Biblioteki
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Tagieuońskiej,

d.cxszli

do

giodności

se,na!torsikich,

ale

brali

udział w życiu społeczności szlacheGkiej na
pcwia.towych, wojewódzacicłh i dworskich urzędaGh. Powierzcmio im ta!kż.e fimkcje z wodnego
wybioru na sejmikach, sejmie i w sądoiwnictwie. (Akta krakowskie i archiwum rodzinne).

W końc`u XVIIl wieku bylii, związani ze stronric.tw«n pat.riotyozmym i retfomi.ami Kmstytuq.i 3 Maja.
Po upadiku` Polski` brari udział w w`oo.nach
napoleońsikioh, powstaniaoh 1831 i 1863 onaz
w mgamizacjaiah n,iepodległościowyich pozed I
wog.ną światową, a w odrodzonej Polsce wni€ś1ii widocz)ny wkład społecznegio zaangażowtamia.

W ciągu XIX i XX wieku odznaczadi` się pracą społeczną w środowiisku wiejiskiim, uzystując zmaczny stopień zaufania; sąsiiadów-dhłopów - n,ieczęsito spotykany w tg. sfeme.
Pnzez niemal pięóset l,at nie wyohodzfli poza

mi€isdkajtącyoh wówczałs w Małopolsce, Po.lisce

Cemjmlnej i nai kresach wsdodnioh. W czasie
11 wojny świaitowQj bylii riemal na wszystki!ch

fnontach. Z dwudziestu tiz€ioh osób z piątego
pokolenia po Józefie' Felicjanie i Tóof.ilit Tordanównie czymnie zaangaź.oiwanych w wojnie

lub konriracji, dziewięć (j edna prawdopodob.
nie) sitraciło życie w wak'ach, w niewolii lub
obozach zagłady; w l,iczbiie dwiudriestu trzsth
osób było pięć kobieit. Pomuicmikpfliot |erzy
Tanota Bzoiwski był jednym z b'ohaitegów podskiego lstrnict"a w Wielkiej Brytiniii. Pogzostali przy żydu włączyli się po wojnie d,o odb`u-

k.rąg ziiemiańistwa, a gdy przy końcu XIX wiieku warunki ekonomiczme zmusiły szereg członków rodziny do opuszczenia swego śr.odo,wiska - pnzechodziili do wałr§twy initedigencji
sBlaicheckiego .pododzenia. Od XVH wieku do

dowy państwa polskiego w miarę tych moż-

k,ońK:a XIX wdhodzflii w zn^riądci, mad!żeńskie

wyłącmie z roidzinami zajmuijącymi tę samą.
lub wyższą pozyq.ę w hierarchiii społecznoś€i

Tednak z `przekaczów piśmiennej i usmeg. tradycij ostatnich mzysitu lait wyrikałoiby, że niemal wszysK:y - za\równo w życi,u, pułblicznym,

sżlacheokiej.

jiak osobistym - sitosowadi pewną wspólną im

Małżeńsićwa poza tym kręigiem

zaczęły się zdarzać dopiero z poiczątkiem XX
wieku. Po H wojnie świałtoweo. pochodzeni.e
pałrtneira w małżeńsówie w większ7ości wypad-

ków przestało od®ry[wać jakąkolwidk rcdę.
Nie mi®1i Bzowscy wieilu przedstaM;icied.i w

]iwoóci, jiakie da/wafl im ustró|..

Nie ma w hisbohrii tej rodziny błyskoitliwych

karier, które mogbby imeresować biografa-

hi,st,o,ryh.

zasadę pQsitępowania, o które,). mówił sw€mu
synowi oj,cieic wieilkiego paitriioity i Polaka, Ani
toniego Słonimstkiego :
„Teżeili nie wi`eśHg--jak pos.tąpić, jeśdi musisz

decydiować w spraiwach, k`tóffe s.ą dda ciebie

duchoiwieństwie. Ci, którzy doń weszlii, rów- niezbyt jasne - m wszedki wypadek postępuj
tak, jaktby pcBtąpił pomządny człowi©k``.
iDosdadalti zaitem sEtukę takiego ksztaftowa-

nieź i kobiety, osiągmli nieikiedy wyisłokie pozycje w hieramohii zakomej. Rówmie nie.liczni
byli zawodowi woósk.owi.

nia teraźnieHjszości 'w kitórej źyli, aiby zastugii

Mieli Bzowscy si,lne poczucie w,spólnoty po- wała na szacunek gdy stanie si.ę przeszłością.
dhodzenia, Qzego dorwodem było zabżenie w
Zdzj,sław ]anota Bziowskó
1923 rdku Związku Rtodorwego, ].eidmoczącego

człomków rodziny - mężczyzm i kobiet -

Warszawa, 1977 r.
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ERRATA do str. 43 - NAZWISKO

#rgźyid50#tisł:ryt%as#prugz.p%bepoBmż:%k#Hę.:.
Po wierszu 22_ nahżM wsta,wić:

,,Roz.ważomda cz;y

]ayi,ota bę!ło pi,erwcŃ"m naz_._wistiem rodz:imy, k±óra osiadła, w Bzowie czg prz:ydomtiem mio;lg m4ejsce
w okTesie międzgvojenny`riip w z:wiązky z uchwdą

•~jazdu zdoż,ycielstiego Zriązku Rodzj,nnego Jamotów Bzowskrih w 1923 r. o pTz:gwróceniu prz;ez

tc%Ca#uC±nu§yó:a%adz§:#%egkotó%%v#śeka#żt%e88°zoZw#k
w dokumen±ach, mstrukai:h i, iirimych:'.
Po wierszu 35 powi;nno buć: „Mektórzy cz;}oinkon^ńe
rod,z:knu Janotów Bz;owskrih użgwdli p'rz;Mdomka
Pa]'.ek Bzowskl lub na,wet Pcbnek Janota Bzowski"

