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                                                                                                      Wywód przodków  Stanisława Dionizego Kakowskiego oraz jego  potomstwo i koligacje rodzinne.

2                                                                                                                                        Jan Kakowski de Kaki                            N.  N.
                                                                                                                                       herbu Kościesza                              ……………….

                                                                                                                                                                                                            * ok.1575                                                   …….…………….
                                                                                                                                                                                                           + …………                                               …….…………….
                                                                                                                                                                               dz. cz. Kaki-Mroczki                                ….………………..  
                                                                                                                                                                                                              x ………………..                                  …………………… 

3                                                                                                                                                                                   Paweł                                                         Elżbieta Dębińska de Dębiny 

                                                                                                                                                                                                                                Kakowski                                                        …………………….
                                                                                                                                                                                                                                                  * ok.1600 Kaki-Mroczki,                                                             * ….…………….. 
                                                                                                                                                                                                                                                       + ………………………                                                            + …………………
                                                                                                                                                                                                                                                   dz. cz. Kaki-Mroczki, Dębiny                                                        córka Walentego, 
                                                                                                                                                                                                                                                        x  1628 w Przasnyszu                                                          wdowa  po Macieju po Dębińskim.                                 
           

                                                                                    herb Kościesza

                                                                                                                                                               

4                                                                                                                                                                                                                                     Jan                                                               Katarzyna Dębińska de Dębiny 

                                                                                                                                                                                                   Kakowski                                                                                            ……………….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       * 24.06.1640                                                                                                        córka Zygmunta i Anny
                                                                                                                                                                                                                                                                                       +  po 1701                                                                                                          ………………………..
                                                                                                                                                                                                                                                                                dz. cz. Dębiny i Krępa                                                                                          ………………………..
                                                                                                                                                                                                                                                                                        x   04.02.1669
                                                                                                                                                                                                                                                                                       w Przasnyszu

                                                                                                                                                                                                                                                         

5                                                                                                                                                                                                                                                                      Walenty                                   x Justyna Poniatowska     
                                                                                                                                                                                                                                                                   Kakowski                                       herbu Junosza  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         * ok. 1681                                               * ok. 1686 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   + 25.02.1757 Dębiny.                                  + 04.01.1766 Dębiny 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (dz. cz. Dębiny, Krępa).               c. Kacpra Poniatowskiego, podsędkowicza ciechanowskiego, właściciela folwarku Kosmowo (par. Pawłowo) i Barbary z d. Duczymińska, wnuczka Stanisława podsędka ziemi ciechanowskiej.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ok. 1717 ślub                        Cytat zapisu Adama Pszczółkowskiego – mowa jest tu o prababkach Stanisława Dionizego Kakowskiego - : „Niestety nie udało się odnaleźć danych o dwóch prababkach 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (Mariannie żonie Ignacego Czachorowskiego i N.N. żonie Andrzeja Pszczółkowskiego). Pozostałych czternastu prapradziadów należało do stanu szlacheckiego. Z tego jedenaścioro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         to przedstawiciele szlachty przasnyskiej, jeden szlachty płockiej (Czachorowski), jeden - mławskiej (Kołakowski ze wsi Miecznikowo-Kołaki) i jeden niedzborskiej (Rutkowska). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wszystkie te osoby należały do grupy bogatszych lub biedniejszych dziedziców części natomiast rodzice Jana Alojzego należeli do zamożnej szlachty folwarcznej ” .

                                                                                                                                                                                                                                                          

6            Sylwester              Agnieszka                Andrzej                       N.N.                Jakub                  Petronela              Jacek                 Marianna             Agnieszka       Franciszek        Wojciech                Jan Alojzy                         Katarzyna                  Dominik                           Marianna                             Ignacy                       Marianna                   Jan                                  Katarzyna   

         Bagieński                  Bóbr                Pszczółkowski         ……………..           Bóbr                  Morawska          Garliński             Rutkowska           …………         …………          ………..        Kakowski                          Bobińska                       Rudziński                            Bystry                         Czachorowski                Sułkowska             Kołakowski                          Purzycka   
         …………….                …………….              …………………            …………….          …………….              ………………         ……………..            ………………          * …..………         * …….……..       * ……….….                …………...                            Herbu Kościesza                            ……………..                             ……………..                         ……………….                     ………………             ………………                             ………………     
       * .......................           * .....................             * .......................          * .......................      * .......................           * ......................       * ......................           * ……...............        + ………….         + ……………      + …………..            * 11.06.1728 Dębiny                  * ok.1733                                     * .....................                          * ......................                       * ………………                   * .......................             * .....................                            * .....................    
      + ………………          + ………..……           + ………………          + ………………    + ………………         + ………...……       + ………………         + ………………      ……………..        ……………….     ………………        + 31.01.1766 Dębiny               + 16.11.1813 Dębiny                     + ……..………                         + ………………                     + 1780                                   + ………………            + …….………                           + …….………   
         dz. cz.                        ………………..                  dz. cz.                    …………………         dz. cz.                    ……………….       …………………              dz. cz.                 ………………        wł. cz. Dębin      x …..…………                wł. cz. Dębin                     ……………………..                 dz. cz. Dębiny, Krępa,                  c. Mateusza                          dz. cz. Borowe-Gryki               …………………                  dz. cz.                                         dz. cz.                        
  Kobylanki - Czarzaste      ………………..        Kobylanki - Czarzaste    …………………        Lipowiec                 ……………….       …………………         Rapaty - Górki        ………………          i Krępy.             ………………                    i Krępy.                         ……………………..                       Bobino Wielkie.                i Konstancji z Romanów             …………………..                  …………………               Zbyszyno                           Miecznikowo-Kołaki      
     ………………….          ………………..        ……………………..      …………………    ……………….           ……………….       …………………         ………………..     v Stanisław              Odsprzedał je     ………………         ……………………..                ……………………..                      x 21.11.1758                            wnuczka Marcina                  …………………..                  …………………           ………………                         ………………..
     ………………….          ………………..        ……………………..      …………………    ……………….           ……………….       …………………         ………………..       Gduczyński         w 1757 r. bratu     ………………         ……………………..                ……………………..                    w Przasnyszu                             …………………                   …………………..                  …………………          ……………….                         ……………….. 
     ………………….          ………………..        ……………………..      …………………    ……………….           ……………….       …………………         ………………..       …………….      Janowi Alojzemu 

7                Stanisław                                               Agnieszka                                               Jan                                               Konstancja                                       Jan                                      Baltazar                          Walenty                                                  Agnieszka                                                 Antoni                                                             Marianna  

            Bagieński                                            Pszczółkowska                                           Bóbr                                              Garlińska                                  Gduczyński                              Kakowski                        Kakowski                                                                    Rudzińska    Herbu Prus III                                      Czachorowski                                                    Kołakowska  
            * ...................                                                  * .......................                                           * ......................                                             * 1754                                                   * …………..                                   * ……………                        * 1762 Dębiny                                                                              * ok. 1765 (1770) Borowe-Gryki                                               * 1772                                                                             * 1782  
            + 1781                                                             + ……………..                                          + ……………….                                          + 1821                                                    + …………..                                   + ……………                  + 02.03.1834 Dębiny                                                                     + 19.12.1855 Klukowo                                                               + ……………….                                                               + …..…………  
     dz. cz. Kobylaki-Czarzaste                                    ………………..                                            dz. cz. Lipowiec                                          ………………                                     ……………….                                 ………………                        dz. cz. Dębiny                                                                            c. Dominika i Maryanny                                                            dz. cz. Zbyszyno                                                              ……..………….
            ……………….                                               ………………..                                          ………………….                                          ………………                                          w 1798                                         ………………                         ok. 1790                                                                                  z Bystrych. Wnuczka Adama                                                     x ok. 1800                                                                         ………………… 
            ……………….                                               ………………..                                          ………………….                                          ………………                                     ……………….                                 x Marianna                     w Krzynowłoga Mała                                                                   i Petroneli z Chmielińskich.                                                        ………………………                                                       ………………… 
            ……………….                                               ………………..                                          ………………….                                          ………………                                     ……………….                             Szczepankowska             x Agnieszka Rudzińska
            ……………….                                               ………………..                                          ………………….                                          ………………                                     ……………….                                 ………………                     ………………….  
            ……………….                                               ………………..                                          ………………….                                          ………………                                     ……………….                                 ………………                     ………………….  
            ……………….                                               ………………..                                          ………………….                                          ………………                                     ……………….                                 ………………                     ………………….  

 

8                      Bartłomiej                                                                                                            Tekla                                                                                                                                               Antoni                           Stanisław Wawrzyniec                                                                                                                                                                     Katarzyna   
                   Bagieński                                                                                                              Bóbr                                                                                                                                             Kakowski                                 Kakowski                                                                                                                                                                               Czachorowska    herbu Rogala  
                    * 1778                                                                                                                                 * ok. 1791                                                                                                                                                                     * ……………               * 14.08.1791 Dębiny + 19.03.1848 Dębiny. Dz. cz. Dębiny. Potwierdził swe szlachectwo przed Heroldią Królestwa Polskiego                                             * 1805 Krasne  
                    + 1847                                                                                                                                 + 1843                                                                                                                                                                          + ……………               w 1840 roku. (Posiadał mały folwark Dębiny litery A i B). Piąta pozycja w rankingu najbogatszych dziedziców części szlacheckich                                    + 21.11.1867 Kątki   
          dz. cz. Kobylaki-Czarzaste                                                                                                          …………………..                                                                                                                                                        ………………              w przasnyskim w 1846 r. Wartość jego majątku to 2250 Rs (rubli srebrnych), gdzie (wedle szacunków Adama A. Pszczółkowskiego)                    c. Antoniego  i Maryanny z Kołakowskich,  
             x ok. 1807                                                                                                                                  …………………..                                                                                                                                              wł. dóbr Załogi-Cibory         10 rubli oznacz jedną morgę (0,56 ha) a 300 rubli jedną włókę (16,8 ha). Więcej informacji patrz książka  „SZLACHTA PRZASNYSKA             wnuczka Ignacego i Maryanny z Sułkowskich  
            …………………………..                                                                                                          …………………..                                                                                                                                                    leg. w 1840                      W POŁOWIE XIX W. Szkice”.                                              
            …………………………..                                                                                                          …………………..                                                                                                                                                                                                                x   ok. 1822

      Opracował Lech Andrzej Majkowski na podstawie: 
1) wiadomości własnych oraz relacji Janusza Kazimierza Majkowskiego i Tadeusza Wiktora Majkowskiego  
     synowie Mikołaja Bolesława i Ireny z Chodkowskich.       
2) ręczne zapisy kartkowe Mikołaja Bolesława Majkowskiego s. Aleksandra  i Teodozji z Kakowskich. 
3) relacje innych członków rodziny Majkowskich. 
4) na podstawie książek Adama A. Pszczółkowskiego: 
    a] „SZLACHTA PRZASNYSKA W POŁOWIE XIX W. Szkice”. Warszawa 2000 rok. Wydawca: Studio  
         Wydawnicze FAMILIA Piotr Mysłakowski, Warszawa Druk: Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
     b] „GNIAZDO I KRZE Rodowody Chodkowskich” Chodkowo Wielkie 2005.
         Wydawca: Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich 06-210 Płoniawy, Chodkowo Wielkie. 
          http://chodkowscy.republika.pl 
5) wg danych jakie posiadał Adama A. Pszczółkowskiego na III 1995 roku a opracowanych przez w/w z 
wykorzystaniem informacji pochodzących z wywiadów, które udzielili jemu n/w osoby: 
Eufemia z Fęckich Pszczółkowska, 
Edmund Fęcki, 
Zofia Fęcka, 
Maria z Suchodolskich Fęcka, 
Henryk Ossowski z najbliższą rodziną, 
Ewa z Grabowskich Deluga, 
Henryka Grabowska, 
Tadeusz Kierzkowski, 
Kazimierz Kierzkowski, 
Błażej Ossowski. 
Informacje wymienione w punkcie 5) przekazane były przez Krzysztofa Fęckiego.

W powyższym opracowaniu czytamy: „Rodzina Kakowskich h. Kościesza pochodzi z Kak w przasnyskim (od tej 
nazwy wzięła nazwisko).  Najstarsza o nich zapiska pochodzi z 1483 r. Kakowscy podzielili się na 3 linie:
1) mazowiecką, która podzieliła się na liczne gałęzie i występowała m. in. w Dębinach, Krępie, Kakach, 
Kosmanach, Witułkach, Pogorzelach, Brońkach-Chrostowie, Załogach-Ciborach.
2) litewską, której protoplasta Mateusz nabył Szylwy w powiecie oszwiańskim. Potomkowie jego przenieśli się 
do województwa witebskiego, gdzie posiadali majątki: Lewkowicza Bielewszczyzna i Płocie.
3) czerwonoruską, która wydała wielu urzędników ziemskich (m. in. trzech cześników trębowelskich) oraz 
posłów na sejmy.” 

Wyjaśnienia: 
Niektóre nazwy mogłem odczytać nie właściwie z powodu nie czytelności zapisu.
Wszędzie gdzie użyto czcionki koloru czerwonego oznacza nie pewność zapisu lub jakaś nie zgodność.  
Linia przerywana między rodzeństwem lub rodzicami oznacza  prawdopodobne pochodzenie ( powiązanie) 
rodzinne.
Liczba w nawiasach  [  ]  z lewej strony imienia oznacza dzieci z kolejnych małżeństw (jeśli takie były). 
Zapis w nawiasach {...} np. {Ch-3/191} wskazuje  nazwę tablicy/nr strony w w/w książce  gdzie jest opis  tej 
osoby.
Podkreślenie imienia  (np. Bolesław) oznacza że tym imieniem dana osoba się posługiwała. 
Ostatni wiersz tekstu opisu osoby, zaznaczony wypełnieniem koloru szarego ................ oznacza brak potomstwa.
x    lub  x 1)         - oznacza  pierwsza żona ,  natomiast
x 2)  ;  x 3)  itd.   - oznacza  kolejne żony.
v  lub  v 1)          - jak wyżej lecz dotyczy męża (ów).
Arkusze, jakie opracowywałem układa się wg takiego samego schematu. Liczby w prostokątnych polach 
narożników odpowiadają liczbom narożników sąsiednich strony (tak w poziomie jak i w pionie). 

Rozalin 2007 z późniejszymi zmianami.

„ A czy znasz ty, bracie młody,
Twojej ziemi bujne płody?
Pola bitew – ojców groby
I pomniki starej doby
A czy znasz ty, bracie młody,
Te pokrewne   TWOJE   RODY  ?”        
                                 Wincenty Pol

„ Wieczność umarłych dotąd trwa
   dokąd pamięcią się im płaci.
  Chwiejna waluta!   Nie ma dnia,
  By ktoś wieczności swej nie stracił ”     
                                          W. Szmborska
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Według arkuszy przekazanych przez Krzysztofa Fęckiego w  zestawie 
„MOJE POCHODZENIE OD KAKOWSKICH” jest jak tu i powyżej:

      Jan * 24.06.1640,  Katarzyna Dębińska de Dębiny

w innym – („TABELOWYM”)

      Aleksander Kakowski i jego żona Katarzyna Młodeska 
z dopiskiem : 
„w 1687 odziedziczył Kaki - Wiktuły i Kosmany po Kakowskim 
Stanisławie (sprzedał je Niestojemskiemu Szymonowi)” .
 Tu dzieci:  Anna (Parul),        i     Walenty.

Data druku   

http://chodkowscy.republika.pl/
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                                                                                                                                                                       {Ch-5/185} „Rodowody Chodkowskich”
 Poniższy opis jest powtórzony na arkuszu {K3_ Kakowscy_Ark.PION1_od Lewej 1.doc}                        dopisałem 13.11.2011

9        (miała siostrę młodszą czy starszą tego nie wiemy)                                                        Balbina Marianna                                                Paulina                                                                                                 Józef Franciszek. 

        ta wyszła za                                                                                                                           Bagieńska.                                                    Bagieńska                                                                                                    Kakowski         
  Ropelewskiego  * ….……  + ………..   być może Paweł dz. cz. Kobylaki-Czarzaste.                               * 1814 + 1837                                                             * 11.07.1825                                                                                                                * 15.02.1825 Dębiny  
   W zapisach Mikołaja Bolesława Majkowskiego jest: napisane:                                                                (przy drugim porodzie)                                                + 03.04.1890 Dębiny                                                                                                    + ………………….   
         „Ojciec dziadka Teodozji ożenił się z panną Bagieńską z Czarzastych                                              w 1832 r. w Przasnyszu                                                  herbu Ślepowron                                                                                                               dz. cz. Dębiny    
 [myślę, że chodzi tu o Kobylaki - Czarzaste - przypis Lech Majkowski],                                             wyszła za (była jego drugą żoną)                                      z Kobylanki - Czarzaste                                                                                    W dniu 23.11.1846 r.  w Przasnyszu  

 (było ich dwie na 360 morgach), druga wyszła za Ropelewskiego                                                          Antoni Chodkowski  {Ch-5/185}                                                                                                                                                       x Paulina Bagieńska herbu Ślepowron 
  i było chyba 5 córek. Z jedną (z tych 5-ciu Ropelewskich) ożenił                                                                * ok. 1808 + 1846                                                                                                                                                                                        z Kobylanki - Czarzaste         
  się Niestempski, ojciec Olesia (tak nazywano Aleksandra                                                                      dz. cz. Chodkowo Załogi,                                                                                                                                                                        (* 11.07.1825 + 03.04.1890 ? Dębiny).  
  Żebrowskiego ze wsi Krępa) matki Kazimiery z Niestempskich                                                             s. Leona * ok. 1771 + 1845                                                                                                                                                                       Córka Bartłomieja i Tekli z Bobrów,   
 Żebrowskiej, Luci z Niestempskich Chodkowskiej z Ameryki,                                                                 wnuk  Adama, prawnuk Wojciecha                                                                                                                                                                      wnuczka Stanisława       
 Heleny z Niestempskich Kołakowskiej z Ameryki). Z drugą z tych                                                       Z tego związku mieli dwoje dzieci:                                                                                                                                                              i Agnieszki z Pszczółkowskich.  
  5-ciu zaś Chodkowski z Olszewca (jego syn to Czesław)”.                                                                     [2] Teofil Marceli * 1834 
                                                                                                                                                                   [2] Józefa Joanna * 1837  
                                                                                                                                                                        mąż Józefy Joanny to 
                                                                                                                                                                      Stanisław Kołakowski 
                                                                                                                                                                       * ok. 1837 + ………… 

                                              Która była starsza tego nie wiem ???                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aleksandra Róża mogła się * 1857 - 1859 bo jej córka Helena * ok. 1879.         

                       

  mieli  1)                     2)                            3)                            4)                           5) córek                           Patrz     książka „Gniazdo i krze                                                                                                                                                                                                                                    Patrz książka     „Gniazdo i krze
                                                                                                                                                                   rodowody   Chodkowskich ” str.199                                                                                                                                                                                                                                           rodowody   Chodkowskich ” str.447

10    …………....    ….…………           ……………         ………………      ………….….                      Władysława                                Bronisław                                                          Stanisław                                                                                                              Aleksandra                                                                                                                           Helena                  
   ……….....   …………..          …….……        ……………      ……….…..                     …….………                                Michał                                                                Dionizy                                                                                                                     Róża                                                                                                                              …………              
  * .………….   * …..……….         * …..……….        * ………….…      * ……………..                  * 1854 ……………                       *1855 + 1917 (wg  A. Pszczółkowski)                                     Kakowski                                                                                                                                    Kakowska                                                                                                                                           …………………                 
  + ………….   + ……………         + ………..….        + .……………     + ……..…..…..          + 1918 na epidemie hiszpanki           lub * 1858 +1916 (z życiorysu Henryka)                  * 08.04.1856 Dębiny + 11.08.1931                                                                                                         * okres 1857 a 1859  bo  Helena * 1879                                                                                        * ok. 1864 żyła 94 lata   
  jedna z nich         z drugą                …………….         ……..……….      ………………                   (cm. ……………..)                        wł. Chrostowo - Brońki                                            Chodkowo Załogi (cm. Płoniawy)                                                                                                           + ……..…….                                                                                                                                  + 30.08.1958                             
      (która?)-         (która?)                ……..………        ……..……….       ………………          w 1877 r.  w ………………..           od ok. 1900 r. miał tu folwark 70 ha.                              dz. cz. Dębiny (parafia Przasnysz).                                                                                                            ………………..                                                                                                                                       (cm. Płoniawy)                       
    wyszła za       wyszła za               ……..………        …..………….       ………………            v Stanisław Chodkowski                      Ożeniony w Brońkach                                             Długoletni wójt gminy Karwacz.                                                                                                               ……………...…                                                                                                                                 ……...........................               
 v  N. N.             v  N. N.                  ……..………        ………..…….       ………………                * 1856   + …………..                        ….………………...                                           W dniu 23.02.1879 r. w Płoniawach                                                                                                        v Aleksander                                                                                                                                                   wyszła za                       

  Niestempski    Chodkowski         ……..………         ……..……….       ………………             dz. cz. Rogowo {Ch-5/199}                    ..………………….                                           x Maria (Maryanna) Olszewska                                                                                                              Załoga                                                                                                                                              v ……..….. Kierzkowski            
  ……………..    z Olszewca          ……..……….        ……..……….       ………………                 a od 1883 r. wsi Dębiny.                       x Teodozja Burska                                                           herbu Ślepowron                                                                                                                        * ……..…………                                                                                                                                  * …………………….                 
  …………….    …………….         ….…..………        ………………      …….………..                  Drugi s. Tomasza Jana                         ……………………                                                 * 01.08.1859 Rogowo                                                                                                                         + ……..…………                                                                                                                                  + …………………….           
  …………….    …………….         ….…..………        …….………..       ………………                 i Franciszki z Krępskich.                     * …..…1860                                                   + 11.10.1955 Mława ? lub Przasnysz                                                                                                        h. O….……….  ??                                                                                                                                 ……………………….          
  …………….    …………….         .……..………        ………………       …….………..                      Wnuk Wojciecha                            + 1915                                                           (cm. Płoniawy)  córką Adama Andrzeja                                                                                                          …….……………..                                                                                                                                 ……………………….           
  …………….    …………….         .……..………        …….………..        ………………              (dz. cz. Chodkowo Załogi,                    ……………………                                             (właściciela Sątrzaski i Suchego)                                                                                                    dz. cz. Łaguny - Pokojewo                                                                                                                             ……………………….     
  …………….    …………….        ……………….       ………………       …….………..                  a od 1852 r.  Rogowo)                dz. cz. w Dzielinie (Dzielin woj. maz.)                                 i Tekli ze Smoleńskich,                                                                                                                        i Dębiny                                                                                                                                                ….……..……………..             
  …………….    …………….        ……………….       ………………       ………………                 i Franciszki Czaplickich.                    par. Czernice Borowe                                           wnuczką Piotra i Anny z Budnych.                                                                                                         ……………..……..                                                                                                                                  ….……..……………..             
                                                                                                                                                                      Ich dzieci to:  >                             ……………………                                       (to dziadkowie Zygmunta Olszewskiego   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - sędziego zamieszkałego w Suchem).   

              

              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    dalej to nazwisko Załoga                                                                                                  dalej to   Krajewscy 

            

11                                                                                     Wanda                              Eufemia                                   Maria                                         Teodozja                                                                              Zofia                                                                Helena                                córka                             Józef                                                     Józef           
                                                                                  …………                            ….…….                              (Marianna)                                    …..………                                                                            ………..                                                           …..……..                           …………                        …………                                             ……….        
                                                                                          * ok. 1883                                 * ok. 1885 (73 lata)                     * ok. 1888 żyła 89 lat                             * ..........1892 żyła 59lat                                                                    * ok.. 1894 żyła 65lat                                                       * ok. 1879                                   * ……..…….                           * …………..                                                 * ………….         
                                                                                       żyła co najmniej 85 lat                + 08.01.1959                            + 29.08.1977 (cm. Płoniawy)                   + 02.08.1951(cm. Płoniawy)                                                               + 05.08.1959                                                                   + ……......…..                            + ….…..….…                          + …………..                                                + ………….         
                                                                                      (cm. ............................ )           (cm. W-wa Powązki                     pracowała w kiosku „RUCH”                 ..........................................                                                                     (cm. Płoniawy)                                                             …….…..………...                      …………..…....                   szlachcic częściowy                                              …………….        
                                                                                               w ............. r.                     IV brama kwatera 185).               w Mławie. Dn. ……….….                  ok. .......1909 w …..................                                                                .................................                                                w 1901 r. w Przasnyszu                     …….…………..                    w Dębinach                                             wyemigrował        
                                                                                      w ..................................                    Zakonnica                            w …………..  wyszła za                                    wyszła za                                                                                         wyszła za                                                           v Julian Chodkowski                      ..……………….                   ……………….                                               do USA. ?              
                                                                                                wyszła za                           Zakonu Szarytek.                 v Gustaw  Pszczółkowski                       v Aleksander Majkowski                                                                v Wincenty Żebrowski                                        {str. 447 nie objęty w Tablicach}         v ………………..                      x Bronisława                                                   pułkownik          
                                                                                      v Paweł Krajewski                      (52 lata powołań)                            herbu Jastrzębiec                        * 24.01.1885 Chodkowo Załogi                                                            *…….1888 żył lat 68                                             * 1862 Chodkowo Biernaty                 Krośnicki                                 Karwowska                                                lotnictwa na          
                                                                                     ........................................                    Wizytatorka                            * ok. 1863                                       + 24.08.1955 600  w Załogach                                                                + 23.11.1956                                                                   + ……..…….                               * …..…………..                     * ……………                                                  emigracji              
                                                                                     ........................................              Zgromadzenia Sióstr                + 25.10.1933 (cm. Płoniawy)                         (cm. Płoniawy)                                                                                (cm. Płoniawy)                                                    syna Antoniego * 1833 + 1893          + ….…..………..                     + ……………                                                w Londynie. ?       
                                                                                     ........................................                 Miłosierdzia św.                 mieli dużo ziemi  (ok.2 włóki)                s. Wawrzyńca i Marianny                                                                       wł. Łączyno Nowe                                                 dz. cz. Chodkowo Biernaty                …………………                  ………………….                                               ………………   
                                                                                     …………………………              Wincentego a Paulo                 we wsi Suche gm. Płoniawy              z Ossowskich. Gospodarstwo                                                                  …………………….                                            i Balbiny z Ossowskich * ok. 1833         …………………                 mieli ośmioro dzieci                                              ………………   
                                                                                    wyemigrowali z dziećmi              Warszawa ul. Tamka                               bezdzietni.                             w Chodkowo Załogi (14 h)                                                                    …………………….                                                Pierwszą żoną Juliana była                 …………………                                                                                              ……………… 
                                                                                     do USA 3099 Escott                      ……………………                      ...................................                          kupił od Bobińskich ?.                                                                      …………………….                                           Józefa Niewczas  +  w Warszawie.         …………………                                                                                    czy nie sprzeczność danych ??
                                                                                      Toledo 14, Ohio.                                                                                                                                          ………………………….                                                                     …………………….                                             Helena była drugą żoną Juliana            .…………………         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          …………………….                                              i zamieszkiwali w Warszawie.

   dalej to Krajewscy  

                                                                                                                                                          dalej to     Majkowscy  (troje z nich posługiwali się drugimi imionami)                                                                                                                           dalej to    Żebrowscy                      syn Heleny   i Juliana to:                                 dalej to   Krośniccy                                                                                             ośmioro dzieci
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [ASC    Przasnysz]
                                                                                                                                  

12                                                                  Stanisława                                               Mikołaj                                Józef                                Wiktor                          Halina                                Maria                         Zbigniew            Krystyna               Czesław                    Hanna                córka                 córka                       syn               Czesław właściwie                                    brak danych  
                                                                  ..................                                              Bolesław                              ...........                             Kazimierz                      .............                              Krystyna                    …………            ………….              …………                …………             …..…….            …….…..               …………         to Eugeniusz                                             ……………..   

                                                                         * 1910  Dębiny                                            * 06.12.1912 Dębiny                       * #30.10.1915                  * 18.10.1918                        * 1922                             * 30.05.1924 (żyła 62 lata)          * 1919 (lat 93)          * 1923                        * …………..                 * ……….…..           * ………….           * ……….….               * …….……..             * 1914    
                                                                           + 07.01.1987                                             + 07.10.1986 (3³° Załogi)                      Załogi                                +10.09.2000 (1000)               + 04.08.1950                        Chodkowo Wielkie                + 27.04.2012             + 1995                        + …………..                + ……….…..           + …………..          + …….…….              + …………..                + 05.08.1941
                                                                        (cm. Płoniawy)                                                   (cm. Płoniawy).                           + 24.02.1987                 (cm. Dywity k. Olsztyna)            (cm. Płoniawy)                + 25.11.1986 (Ostrołęka)        (cm. Powązki kw. 25      ........................           ………………             ……………..         ………………       ………………            ………………           koło Działdowa 
                                                                   dn. ……..   wyszła za                                           Dnia 27.12.1942                             w Warszawie                        Prof. zw. dr hab.                      wyszła za                           (cm. Płoniawy)                   rząd 4 miejsce 14/15     ………………            ………………            ……………..         ………………       ………………            ………………        (cm. …………….)
                                                              v Jan Franciszek Krępski                                     x Irena Chodkowska                     Jezuita T.J                     WSR (Akademia Rolnicza)      v Zenon Manicki                07.09.1952 w Warszawie               Prof. dr hab.             ........................            zamieszkały                 ……………..         ………………       ………………            ………………           zginął męczeńską
                                                                  * 23.10.1902 Warszawa                                  * 24.09.1919 (wg metryki ur.)             (cm. Powązki                      Olsztyn Kortowo.                 * ...................                              wyszła za                         Zootechnik SGGW     v Tadeusz                   w Warszawie.                ……………..         ………………       ………………            ………………           śmiercią.
                                                               + 30.08.1962 (cm. Płoniawy)                             + 02.07.1999 godz. ok. 400                     Brama IV.                            Dnia 02.02.1951 r.              + 14.11.1988                        v Leon Kobyliński                   w Warszawie.            Sroczyński               ………………              ……………..         ………………       ………………            ………………          Ojciec pasjonista  
                                                                s. Jana * 1870 w Rogowie                                 w Załogach (cm. Płoniawy)                  Grobowiec                        ślub w Warszawie                     mieszkali                             * ……1922 (lat 32)                …….................          * 1922                        ………………            ??? …………..         ………………       ………………            ………………            z Przasnysza.
                                                             + 17.08.1953 (cm. Płoniawy)                                 c. Stanisława Dominika                           księży                   x Helena Maria Jakubowska        w Gnieźnie                           + 15.10.1954                            x Janina                   + 1990                        ………………             …….………..         ………………       ………………            ………………           
                                                                      i …………………..                                     i Stanisławy z Gutowskich.                      Jezuitów                  * ……..1923  + 21.02.1994             ……………                          (cm. Płoniawy)                     Kossakowska           …..………….            ………………              …….………..        ………………       ………………            ……….………
                                                                         mieszkali we wsi                                               mieszkali we wsi                          ....................                  WSR (Akademia Rolnicza)           ………….....                     zmarł na zawał serca                 * 1920                         mieszkali                  ………………             …….………..        ….……………      ….……………           ……….………

Adam Pszczółkowski w książce „Szlachta przasnyska ” pisze:
„Przez Paulinę, dotrzeć można do Mchowieckich i starostów 
różańskich Przeradowskich, a dalej do Bagieńskich i Okęckich 
(z tych ostatnich pochodzi Antoni Onufry Okęcki, biskup i 
kanclerz wielki koronny, który w 1792 r. wypłacił posag babce 
kardynała Kakowskiego).”
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W grobowcu w miejscowości Święte Miejsce na 
tablicy jest zapis:

Aleksander i Aleksandra Załoga
Zygmunt Załoga żył lat 25 (mógł być ich synem)
Kazimierz lat 75 +  25.10.1993 (więc * 1918 mógł 
być synem Zygmunta).

Analizując zapis na str. 185 „Rodowody Chodkowskich” 
(Antoni Chodkowski {Ch-5/185}) dopisałem 13.11.2011 :
Balbina Marianna Bagieńska * 1814 + 1837
o której Mikołaj Bolesław Majkowski mógł nie wiedzieć, 
dlatego pisze, że „(było ich dwie na 360 morgach)”.

Data druku   



                                                                          Suche (ok.32 ha)                                             Chodkowo Załogi                                                                 (cm. Dywity k. Olsztyna)            …………….                     i przypadkiem zadusił                + ....................          w Warszawie              ………………             …….………..        ….……………      ….……………           ……….………
                                                            Ojciec Stanisławy był przeciwny                                     ………………                                                                      mieszkali w Olsztynie              ……………..                    swego syna. Mieszkali              ..……..……….        …….………..              ………………              …….………..       …….…………      ….……………           ……….………
                                                             temu małżeństwu i oświadczył iż:                                   ………………                                                                     ………………………              ……………..                           w Przasnyszu                      ……..….……..        ……..……….  
                                                             „żadnego posagu nie da na co 
                                                                 Jan Franciszek się zgodził”. 
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#  W dokumentach 
występuje jako data 
urodzenia 30.10.1915 - 
ale to data chrztu. 
Faktycznie urodził się 
21.10.1915 r.
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