
             Majkowscy    

   9/5                                                                                                                                                                                           Piotr
                                                                                                                                                                                          ...............
                                                                                                                                                                                                                 *. Ok. 1830r. + ...................
                                                                                                                                             dz. cz. prawdopodobnie Majki Tykiewki (par. Gąsewo)
                                                                                                                                                                                                                x Teofila Grochowska
                                                                                                                                                                                                              c. ................... i ...................
                                                                                                                                                                                                               .............................................
                                                                                                                                                                                                               .............................................
                                                                                                                                                                                                               .............................................

  10/17                                 Jan                                               Stanisław                    Franciszek                                           Wawrzyniec                                                                                                              Walery                              Katarzyna                               N.N.                                     Tomasz
                                  ...............                                          .................                  .....................                                                .....................                                                                                                             ................                           ....................                      .........................                          ………….
                           *......1857 Majki par. Gąsewo                           *.........................      *.....1869 we wsi Majki (lat 57)                * ok.. 1859-60. + ............  (prawdopodobnie cm. Przasnysz)                                                                                       *............................                   *............... + ……........            *................. + ……...........                      * ………….. 
                   + 04.01.1930 (lat73) (cm. Karniewo)                 + ....... po 30.05.1942              + 20.07.1926 godz. 18         ur. w Majkach –Tykiewkach; następnie   rodzina  przeprowadziła  się do Woli Pienickiej,,                                               ……………………                 ……………………….            ………………………….                       ………………….
                                                                                                       ............................         w Warszawie                     na gospodarstwie został  brat – Jan; Wawrzyniec  ożenił się z Marianną Ossowską  i mieli                                                     + przed 30.05.1942                    z męża Żebrowska                        z męża Majewska                            + ……………
                                                                                                    ……………....................   (cm. Karniewo) ksiądz          gospodarstwo w Załogach  (tam rodzili się Ich wszyscy synowie),  ……………………                                                  w .......  r. w .......................       w .......  r. w .......................                                                                       czy może był
                            ( w .....  r. w ...................)                            …………………………    budowniczy plebanii           W .........  r. w ...................... x Marianna Ossowska * .................. + ………….  (jest na fotografii z 1920   r.)                     dz. cz. ......................                wyszła za N.N. Żebrowski         wyszła za  N.N. Majewski                od nich  starszy ???
                            x Aniela Załęska                                        ......................................... w Radzanowie  nad Wkrą      (prawdopodobnie cm. Przasnysz) c. ....................... i .......................  z …………………………..                                               w ….... r. w .................              * .............. +.................             * ................... + ....................            ……….………….
                          * ............... +  ...... przed 1930 r.                  w .......... r. w ....................           (1906-1911)                 Gospodarstwo w Załogach przekazano synom: Władysławowi i Franciszkowi (po połowie)                                                       x (brak danych)                       s. N. N.                                       s.  N. N.                                           …………………..
                        c. ................. i .......................                            (x Zofia   N.N.  )                   oraz proboszcz                Aleksander ożenił się w Dębinach i tam gospodarował z  teściami; następnie  kupił  gospodarstwo                                          …. .........................                 ........................................           .........................................                    przebywa w 
           dożywał  u córki, w jej majątku- (Karniewo)                  ......................................             parafii                        w Załogach (od Bobińskich.) – ok. 1913 -1914r.  Bronisław  ożenił się z Anną Budną  i wyjechali  do USA                          …...........................                ........................................        ........................                                Stanach Zjednoczonych  
           do 1920r  (córka zmarła), następnie   u brata                  ..........................                       w Karniewie                  (Piąty syn  - Stanisław – zmarł  wcześnie )                                                                                                                               …..........................                ........................................             .........................................               Ameryki Północnej
            ks, Franciszka (proboszcz w Karniewie ) do 1926r;        + przed 30.05.1942            (Cmentarz w Karniewie)            
          później  żył w Karniewie – chyba na łasce proboszcza    
           (pochowany w grobowcu córki ; tam też  brat -  ks Franciszek)                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ale dalej to    Żebrowscy                                                             ale dalej to  Majewscy

  11/34     Stanisław        Franciszek      Leokadia            N.N.  ??                    Władysław                              Aleksander                              Bronisław                 Stanisław                   Franciszek                  Wanda                     Teofila                 Mieczysław             Aleksander                 Jan                    Paweł                  Mieczysław                 Teofila                          Zofia                      Waleria
         ...................      .................       ....................         ................                  ...................                             ....................                             ....................               ...................                  ...................               ………….                 ................               ....................             ...................             ..............               ...............              ...................                 ...............                     ................                  ..................
         * ..........1878        * 10.09.1892        * ……. 1896            ......................   *....ok. 1880 Chodkowo-Załogi       * 24.01.1885 (Chodkowo-Załogi)                * ..........................            *........................              * ok. .........1897                * ……………            *........... + ..............         *........... + ..............      *........... + .............      *........... ............        *........... ............            *........... + ...........            *............. + ...........             *.......... + ...........             *............. + ............

           + ....................      + 25.10.1941              Wola Pienicka         ......................   (lat 47) + 21.06.1927 wg tablicy    + 24.08.1955 (6°°Chodkowo-Załogi)     + ..........................            + .......................           + 14.10.1936 żył lat 39       + ……………            z męża Czaplicka              ............................         .........................    + przed 30.05.1942    + po 30.05.1942          + po 30.05.1942              + po 30.05.1942                (cm. ..................)         (cm. .......................)  
          ………………   (cm. Powązki  )      par. Krasnosielc        ......................    cmentarz, a wg aktu zgonu to               (cm. Płoniawy).  Był  w  wojsku           .............................                 nie żyje                          (cm. Płoniawy)                    z męża             w .......  r. w .....................    ...........................            ...........................         ..........................       ..........................         ..........................             z męża Zduniak                 z męża Zielińska                  z męża Ćiok
          ………………  doktór medycyny  + 16.02.1920 (lat 23)  …..................   21.06.1929 rok  (cm. Przasnysz)      carskim w Harbin (Mandżuria?).                wyemigrował                     (tylko  taka               dz. cz. Chodkowo-Załogi      Żmudzińska                   wyszła za                      ...........................           ...........................          .........................      ….........................        ...........................         w .......  r. w .................   w .......  r. w ...................  w .......  r. w ..................
               W dniu       w dn. 20.07.1926 r.  godz. 9-ta Karniewo  .…..................     dz. cz. Chodkowo-Załogi             (od ok. 1906? -  ok. 1908/9? - 3 lata)                    do USA                         informacja           w ………... r.  w Płoniawach     …………….           za N.N. Czaplicki             ...........................           ...........................          .........................       .........................        …………............            N.N. Zduniak                    N.N. Zieliński                   N.N. Ćiok
          20.07.1926 r.        zamieszkały          (cm. Karniewo)        …...................               w …….... roku                        Wrócił  ok.1909 ? , i ok. 1909 r.                 .............................           jest w zapisach           x Feliksa Ochenkowska        ……………        * ........... + .....................       ..........................            ...........................    x Anna  …………     x Anna ………     x Henryka …………     * ............ + …….......          * …........+ ..............          * ............ + ….........
         lat 48 obywatel     w Modlinie            .........................        …...................             w ……………….                      w par. Święte Miejsce ???                         ..............................     Mikołaja Bolesława    * 29.05.1895 + 15.12.1971         ………….…         dz. cz. ............................      ...........................           ..........................         ..........................         .........................            ............................        (cm. ........................)          (cm. .....................)        (cm. ......................)

             ziemski             oficer Korpusu   v  Jerzy Wincenty      …...................           x Antonina Budna                        x Teodozja Kakowska         x     Anna              Majkowskiego)                 (cm. Płoniawy)                  …….………        ........................................      ...........................          ............................      + po 30.05.1942        ..... ....................         + po 30.05.1942              dz. cz. Przytuły               dz. cz. ...................          dz. cz. ....................
          z Poniatowa,           Lekarzy          Babecki *18.04.1890   …...................      * 13.06.1887 Szelków                       * ok. 1892 r. żyła lat 59                                Budna                         ..........................      pochodziła prawdopodobnie     …….………      s. .................. i ..................        ..........................           ...........................        .........................        .........................              ............................          k. Krasnosielca                (?Krasnosielc)                ……........................
             a w dniu          (dyplom w1925).   Kluszewo powiat     …....................     +  25.01.1965 (lat 78)                      + 02.08.1951(cm. Płoniawy)                     * ...................                    ..........................      z Pszczółek pod Gruduskiem     …….………            ..............................             ..........................           ...........................         .........................        .........................             ............................       s ................ i ..............    s ............... i ...............       s .............. i ...............
          04.01.1930        W 1934 r. kapitan.         Mławski            …....................     (cm. Przasnysz ) c. Feliksa                c. Stanisława Dionizego                        + 26.12.1990 USA              ..........................       c. .................. i .....................      …….………           ..............................            ..........................           ............................       ...........................       ……….............             .............................        …………..................     ……………..............       …………................... 
         lat 53 rolnik          ........................       + 21.02.1980         …....................     i Julianny z Batogowskich                 (patrz rodowód Kakowscy)                   c. N.N. .....................          ..........................      dz. cz. .................................        ……………            ..............................            ..........................            ...........................        ...........................       .........................            ….........................        …………..................      ………….................       …………................... 
          w Karniewie     x Zofia ….……   W 1917 r. uzyskał       …....................      ok. 1918-19r  r. sprzedał                    * 04.08.1856 + 13.08.1931                       .................................          ..........................      sprzedali siedlisko we wsi           ……………            ...............................           ..........................            ...........................       ...........................       .........................            ….........................         …………..................      ………….................       …………...................
          ………………  * ………..…   dyplom lekarza chirurgii. …....................     gospodarstwo w   Załogach              (lat 75) (cm. Płoniawy)                      …............................          ...........................          Bronisławowi Olbryś (kowal)      ……………              ...............................           ...........................           ...........................       ..........................       .........................              zamieszkali                 …………..................      ………….................       …………...................
          ………………    ……………… W 1926 r.  mieszkał      …....................     Załogach  (później  gospodarowali      i Marii (Marianny) z Olszewskich      …............................          ...........................     i wybudowali się na kolonii        ……………             ...............................            ..........................            ...........................       ..........................        .........................             Wola Pienicka             …………..................      ………….................       …………...................
          ………………  + ….1982r                  w  Płocku ul.           …....................      Pawłowscy) i zamieszkał         * 01.08.1859 + 13.10.1955 (cm. Płoniawy)    …….........................         ............................     Po śmierci Franciszka                  ……………            ...............................           ..........................            ...........................       ...........................       .........................           ….........................          …………..................      ………….................       …………...................
                                                              Bielańska 25. W 1936   …....................    w Przasnyszu koło koszar               (krótko mieszkali w Dębinach)                  ……........................         ............................   gospodarowała z pomocnikiem
        …………  Cm Powązkowski      mieszkał w Warszawie   …....................(   prawdopodobnie z Wawrzyńcem          Aleksander                                                  ……........................         ........................Panem Kamińskim  z Kuchen (?)

         ………………                            przy Alei Szucha 16.    …....................     i Marianną z Ossowskich.                  kupił gospodarstwo 
         ………………    ........................ Mieli syna,                         …....................    Potem ul. H. Sawickiej 67             od Bobińskich w Załogach
         ………………    ……………… (cm ..na Powązkach – nie ma)      

                                          Córka Anna Aniela                                                                      .......................     ……………………………        (i tu zamieszkał wraz z Kakowskimi).

                             Córka EVA -Zofia        Syn  - nastoletni – zginął trag.

                                                                    
                                                                                                                                (troje  z nich posługiwali się drugimi imionami) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ale dalej to Czapliccy                                                                ale dalej to Żebrowscy 

  12/64          Zofia                     Paweł                  Stanisława            Mikołaj                     Józef                       Wiktor                    Halina                     Maria         Henryk (najstarszy)       Jerzy               Włodzimierz             Maria                         Zofia                          Teresa              Halina             N.N           Eufemia     Arkadiusz        N. N.             N. N.            N. N.          Tadeusz     Marian        Euzebiusz 
            .................                ...............               ..................           Bolesław (BRH +)     ..................              Kazimierz                .............                 Krystyna          Edward (średni)          Wincenty            .....................        ( zwana Mariola)               ..............                     ...............           ..............       ..................     ................    .................     ………..       ………..       ……….       …………    ……….    zwany „Zebek”

          * ok. 1911 (lat 71)      * ..........................   * ...........1910 Dębiny     * 06.12.1912 Dębiny     *30 .10.1915                 * 18.10.1918              * ........1921 (lat 28)       * 30.05.1924        Roman ( najmłodszy)   * 24.04.1919(lat 83)         * 06.01.1921               *  ok. 1929                       * 15.05.1932                    * 04.02.1936     * ....................     * ...................    * .................     * ...................     …………        …………         …………     * …………..    * …………     * …………..
          + 29.01.1982              + ?........................           + 07.01.1987        + 07.10.1986(4³°Załogi)  Chodkowo-Załogi        + 12.09.2000(1000)          +  04.08.1950             Chodkowo Wielkie                                         + 25.02.2002               +  ok. 2010                   + 29.06.2010                  ..........................             ............................        ....................      ...................        .................        ...................      …………        …………         …………      …………....   + …………    + ……..……. 

          (cm. Przasnysz)       cm. .........................        (cm. Płoniawy)            (cm. Płoniawy)           + 24.02.1987r,        (cm. Dywity,  k. Olsztyna)    (cm. Płoniawy)   + 25.11.1986 (1³°)                                  (cm. Komorów)           ...........................         (cm. Szczytno)                ..........................             ............................      + ....................   + ...................    + .................     + ...................     …………        …………         …………     + ……….…..   …………...      ……….……
          ..............................      ..............................         w ………  r.             dz. cz. Chodkowo-        (17°° w szpital  ul.           profesor doktor               .....................          Ostrołęka               (Henryk miał syna          w........... r.                ............................         ............................            ..........................             .............................      ....................       ...................        .................        ...................     …………        …………         …………  (cm. ………….) …………..    (cm. ………….) 
          ..............................      ..............................        w ……………..       -Załogi rolnik 13,7 ha.   Płocka  w Warszawie)           Akademia                  .....................       (cm. Płoniawy)          Henryka. Edward       w...........................       ............................         .............................           ...........................            .............................      ....................       ...................        .................        ...................     …………        …………         …………   dz. cz. Przytuły   ………….  dz. cz. Krasnosielc
          ..............................    W ........ r w ...............       wyszła za  Jan              27.12.1942 r.           (cm. W-wa Powązki)     Rolniczo Techniczna       .....................        (żyła 62lata). Ślub       miał żonę imię           x  Wanda                   ............................         .............................           ...........................            .............................      ....................       ...................        .................        ...................     …………        …………         …………      w  ……… r.      ………….     w  ……… r.
           z męża                         x Halina                    Franciszek Krępski      w  Płoniawach                zakonnik                   Olsztyn-Kortowo.            .....................       07.09. 1952 (…...)             Janina,                     Janowska                ............................         .............................           ............................            .............................     ....................       ...................        .................        ...................     …………        …………         …………      ……………..   …………..     ………….……..
          Bartosiewicz                  Myślińska                   * 23.10.1902           x Irena Chodkowska      jezuita T.J.              W dniu 02.02.1951 r.    w 1947 w ………..       w Warszawie                 Roman                  z .........................      w ...... r. w...............     w ...... r. w  .................    w 1952 r. w Mrągowie     w ......r. w ..................                                                                                                                                                                             x ……..……..    …………..   x ……………….
          w (....) wyszła za         …………….....              + 30.08.1962            * 24.09.1919 Załogi     profesor doktor       o godz. 11³° w kaplicy        wyszła za                na Rakowieckiej 61           miał żonę          * 20.07.1920 (lat 87)       x Eleonora                    wyszła za                          wyszła za                          wyszła za                                                                                                                                                                                              (Niemka)       …………..     ………………..
        v Paweł Bartosiewicz   * ...........1916             (cm. Płoniawy)      + 02.07.1999 (35°Załogi)     Warszawa  ul.      o. Jezuitów w Warszawie   v Zenon Manicki    kościół św. Andrzeja          Dorisa  ?)             w Krasnosielcu          z ........................         v Romuald Milewski        v Mieczysław Gołko         v Jerzy Antoni                                                                                                                                                                                         * …………..    …………..      * ……………..
        * ....ok. 1908 (lat 78)     ...........................       s. Jana * 24.03.1871      (cm. Płoniawy)             Rakowiecka 61           x Helena Maria            ............................        wyszła za                    ……………….        + 05.04.2007             * ........ok.1919               z Bobino - Grzybki             z Jedwabnego          Strachowski z Podosia                                                                                                                                                                                     + …………..    …………..     + ……………..
          + 17.02.1986               + ........................   + 17.08.1953 (lat 83)    c. Stanisława Dominika      kościół  św.                   Jakubowska              *..........................  v Leon Kobyliński          ………………..     ...........................            .........................        * .........ok. 1927             * ..........................         * ...........    (żył 73 lata)                                                                                                                                                                                     …….……..    …………..       ……………..
           (cm. Przasnysz)      Na cm. Przasnysz        który był krojczym      i Stanisławy Marii?     Andrzeja Boboli             * ..................               + 14.11.1988                   z Budzyna                ………………..     (cm. Komorów)             ..........................        + .....07.2007                         ............................              + 27.05.2001                                                                                                                                                                                                 …….……..    …………..      ……………..
          ………................       jest grób: Maria           u krawca Herzego         z Gutowskich               .....................             + 21.02.1994                (cm. ...................)    * 1922 (żył 32 lata)      brak innych         mieszkali w Oławie           ..........................          (cm. Szczytno)                    ............................              (cm. Płoniawy)    
          s. .........................      Halina Majkowska        w Warszawie             * 1880? + 04.12.1949!                               (cm. Dywity k. Olsztyna).        s. N.N.                       + 15.10.1954   .           danych             potem. w Przasnyszu.         mieszkali                      mieszkali                         .mieszkali                             mieszkali 
          i ...........................   (lat 93) + 14.04.2009       (cm. Płoniawy).    lat 72 (cm. Płoniawy)                                                   Akademia                i Marii z ................        (cm. Płoniawy)                              a następnie w Komorowie      w Jezioranach          w Załogach potem                   w Mrągowie                         w Podosiu
          mieszkali                     mieszkali                   Mieszkali we wsi            {Ch-6/215}                                                           Rolniczo                     mieszkali                       mieszkali                                                 koło Warszawy             ……………..              w Szczytnie
          w Przasnyszu             w Przasnyszu         Suche (rolnik ok.32 ha)     mieszkali we wsi                                                  Techniczna                  w Gnieźnie                    w Przasnyszu
          ……………..              ………………        ……………………..     Chodkowo-Załogi.                                                    Olsztyn
                                                                                                                                                                                                      Kortowo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Marek       Henryk      Antoni     Mariusz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

BRAK DANYCH

BRAK 
DANYCH

BRAK 
DANYCH

„ 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. Szymborska

Opracował Lech Andrzej Majkowski s. Mikołaja Bolesława i Ireny z Chodkowskich  na podstawie 
książki Adama A. Pszczółkowskiego  „GNIAZDO i KRZE Rodowody Chodkowskich” wydanie I   
Chodkowo Wielkie 2005. Druk: GRAF-DRUK, Zakład Poligraficzny,  06-400 Ciechanów, ul. 
Gostkowska 39 L. 

W książce  w/w  podaje się jako nazwę wsi  Dembiny  i  Dębiny (czy to błąd druku, czy  zmiana  w 
pisowni)

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.

Zapis   np.   Ch-zA     wskazuje Tablicę graficzną pokrewieństwa.
Ostatni  wiersz  tekstu  opisu  osoby, zaznaczony  wypełnieniem  koloru szarego   ..................   oznacza 
brak potomstwa.
Podkreślenie  imienia (np. Bolesław) oznacza, że pod takim  był znany i / lub posługiwał się nim.

Linia przerywana                                                między rodzeństwem lub rodzicami oznacza  
prawdopodobne pokrewieństwo rodzinne.
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).

[1628 - 1648] oznacza iż z  tych lat istnieją zapisy w aktach. W  tekście podano ich oznaczenie  w formie
skrótów. Wykazu  używanych skrótów należy szukać  
w   w/w   książce  na  str. 527.
 
Rozalin 2007 rok z  późniejszymi zmianami z wiedzy własnej i  relacji rodziny i sąsiadów. 

2
3TO  ten Stanisław,  którego „odpis ręczny” testamentu jest w 

moim posiadaniu (a tak wynika z opisu – bo miał brata Walerego). 
Jest też napisane, że miał brata Tomasza Majkowskiego 
przebywającego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 
zapisach Mikołaja Bolesława  Majkowskiego  Tomasza się nie 
wymienia. W w/w  testamencie wymieniona jest Zofia wdowa po 
śp.  Drze (doktorze) Franciszku Majkowskim –s. Jana– patrz niżej i 
następna plansza.    Nie wymienia jednak imienia bratowej, przez 
którą „na tułaczkę został wygnany”.

Kopia        2014.02.02  

Edward Majkowski  (średni 
syn Bronisława) mieszkał 
pod adresem: 904 Burnside 
Ave East Hartford, Conn. 
06108 USA.

Alicja (lat 2) 
+21.02.1935 i  
Janina (1 dzień) 
+26.01.1948 
Bartosiewicz - grób 
na cm. Przasnysz  to
rodzeństwo nw.

#  W dokumentach 
występuje jako data 
urodzenia 
30.10.1915 - ale to 
data chrztu. Józef 
urodził się  

21.10.1915

Wawrzyniec musiał być starszy od Franciszka,  ponieważ syn 
Wawrzyńca,  Władysław  ur. w * 1882r , to jego ojciec 
powinien  być urodzony w  1859-60r

Adam A. Pszczółkowski w książce „GNIAZDO i KRZE Rodowody Chodkowskich” wydanie 
I  Chodkowo Wielkie 2005. na stronie 63 pisze: „W metryce Księstwa Mazowieckiego można 
znaleźć z herbem Kościesza jeszcze rodzinę de Tykiewki z ziemi różańskiej w 1468 roku 
Mikołaj, Wojciech, Stanisław, Wawrzyniec, Jakub i Marcin, bracia rodzeni de Tykiewki 
herbu Kościesza, oczyszczają się z nagany szlachectwa. Zaś w 1471 roku Jakub i Wojciech, 
bracia de Tykiewki, par. Gąsewo, pow. Różan.  Przekonuje o tym dodatkowo oblata 
dokumentu z 1460 r., który odnalazłem w księgach różańskich. Wówczas to Konrad, 
Kazimierz, Bolesław i Jan, książęta mazowieccy, sprzedali za 75 kop groszy 5 włók ziemi w 
dobrach Tykiewki koło Różana – Mikołajowi, Wojciechowi, Stanisławowi, Wawrzyńcowi, 
Jakubowi i Marcinowi, synom +Macieja Majki [RGW, sygn.66, k.442]. Ci bracia wiec, od 
przezwiska ich ojca, dali początek wsi Majki-Tykiewki i rodowi Majkowskich”.
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