
W dniu 7 lipca 2017 00:00 użytkownik marek bero <marcus50jan@hotmail.com> 
napisał: 

 
Droga Ciociu i Piotrze! 
Przeglądając Album na str. 16 i 17 (A2 i A2bis), zauważyłem, że mamy tutaj 

dwóch Ludwików Żerańskich, mianowicie: 
- Ludwik Żerański mąż Marianny Wietrzykowskiej, oraz 
- Ludwik Żerański (ur. 1915) mąż Aliny Erickson. 
Z tych dwóch, tylko jednego, tj. Ludwika, męża Aliny, dostrzegam w Indeksie 

(Nazwiska i biogramy). Jeżeli się nie mylę, potrzebne jest dodanie Ludwika, męża 
Marianny, w Indeksie.    

(Wpis: “Żerańska z d. Wietrzykowska Marianna (1858-1888) - 16; 17” znajduje 
się w Indeksie) 

Idąc śladem (“brakującego” w Indeksie) Ludwika Żerańskiego – nazwijmy Go 
seniorem - natrafiłem na ciekawe informacje, których zresztą na temat rodziny 
Żerańskich w bazach genealogicznych jest znacznie więcej.  

Ze swej strony uzupełnię, że punktem wyjścia poszukiwań była baza M. J. Mi-
nakowskiego. 

Znajdują się na niej daty życia Ludwika Żerańskiego seniora (1849-1905), co 
także należy wstawić na odnośnych tablicach w Albumie. 

Pierwszy z cytowanych linków mówi o dziejach miejscowości Jedlnia-Letnisko 
pod Radomiem.  

Powstało – jak się okazuje – z inicjatywy m.in. Lu-
dwika Żerańskiego. Wśród założycieli tego ośrodka 
wymieniony jest również Zygmunt Płużański, skoli-
gacony z Jerzym Kazimierzem Zalewskim poprzez 
jego żonę Annę Fuksiewicz – wszystko naturalnie 
dzieje się w Radomiu i okolicach...! 

Wydaje mi się, że wątek ten można by wyekspo-
nować w dziale “Parki”, gdzie dotąd mamy jedynie 
mój (słusznie zauważyłeś Piotrze swojego czasu) 
ulubiony Nitribitt. 

Podobnie sprawa ma się z kościołem w Jedlni-
Letnisku.  

Wśród fundatorów mamy również Ludwika Że-
rańskiego oraz Zygmunta Płużańskiego (link drugi). 

Dalej znalazłem epitafium Ludwika Żerańskiego, 
pasujące do działu “Pomniki/Tablice”; “Nagrobki” 
(lub jeszcze gdzieś indziej) naszej Strony.  

Jest też piękne zdjęcie Olimpii Franke-Żerańskiej 
z synem Ludwikiem i córką Leokadią [po renowacji 
Ewy z Cichowskich Opalińskiej, prapraprawnuczki 
Olimpii. dop. Krzysztofa Cichowskiego] 

Spojrzałem także na plan miasteczka Jedlnia-Letnisko.  

Olimpia Franke-Żerańska z dziećmi  
Leokadią i Ludwikiem, ok. 1859 

Zbiory własne rodzinne K. Cichowskiego 

mailto:marcus50jan@hotmail.com


Znajduje się tutaj ulica “Żerańskiego” (ew. do działu: “Ulice”), ale nie udało mi 
się znaleźć odpowiedniej ilustracji. 

Wreszcie sprawa osobna, nie mniej ciekawa.  
Otóż materiały powyższe pochodzą głównie z zamieszczonych w internecie 

zbiorów rodzinnych Krzysztofa Cichowskiego, który jest prawnukiem Teofila Że-
rańskiego, brata “naszego” Ludwika Żerańskiego seniora - zatem, wygląda na to, 
że dzięki naszej Stronie odnaleziony został kolejny krewny/powinowaty Wietrzy-
kowskich.  

Można się z Nim chyba skontaktować poprzez załączony e-mail: 
krzy.cichowski@wp.pl 
Przyznam, że jestem zadowolony z dokonanych – jak zwykle przypadkowo – 

odkryć. 
Pozdrawiam serdecznie, czekam na wiadomości, wskazówki, nowości, 
Marek 
 

 
From: Piotr Wietrzykowski  
Sent: Friday, July 07, 2017 7:21 PM 
To: marek bero ; krzy.cichowski@wp.pl ; mailto:marlempicka@gmail.com 
Subject: Re: genealogia 

  
Bardzo dobrze. Ku chwale Rodziny. Pozdrawiam. Piotr 

 
 
Od: marek bero <marcus50jan@hotmail.com>  
Do: Mnie <pwietrzyk@poczta.onet.pl>;  
krzy.cichowski@wp.pl >; marlempicka@gmail.com  

Wysłano: 7 lipca 18:58 (21 godzin temu)  
Temat: genealogia  
 
Szanowny Panie! 
Jestem współpracownikiem internetowej Strony Rodzinnej:  
http://www.wietrzykowski.net 
Byłbym, bylibyśmy zobowiązani za nawiązanie kontaktu w celu wymiany ro-

dzinnych świadectw, a może i osobistego poznania się naszych rodzin, których 
wzajemne więzi nie są dalekie i dość oczywiste. 

 
marcus50jan@hotmail.com 
pwietrzyk@poczta.onet.pl 
marlempicka@gmail.com 
 
Z wyrazami szacunku, 
Marek Egiejman-Bero 
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Od: Maria Łempicka <marlempicka@gmail.com>  
Do: Mnie <pwietrzyk@poczta.onet.pl>;  
marek bero <marcus50jan@hotmail.com>;  

Wysłano: 8 lipca 15:08 (16 minut temu)  
 
Temat: Re: Żerański  
 
Drogi Marku!  
Nie przestajesz mnie zadziwiać swoimi odkryciami. Linię cerekiewną pozosta-

wiłam trochę na uboczu, ale, o ile pamiętam, Juliusz Zieliński interesował się ro-
dziną Żerańskich. Może nawiązałbyś z nim kontakt. Ciekawe też jest, czego do-
wiemy się od kolejnego "odkrytego", dość już dalekiego, krewnego. Jeśli chodzi o 
potomstwo Franciszka i Zofii Podczaskiej ze strony 16 i 17, to ja poznałam Babcie 
Płachecką (w 1938 roku). To była siostra żony Ludwika Żerańskiego seniora. Cho-
dziliśmy z bratem Włodkiem do niej i tam poznaliśmy jej wnuki: czterech braci 
Derkaczy, z którymi jeździliśmy na wycieczki rowerowe, czy graliśmy w brydża. 
Raz wybraliśmy się do Klwat (majątek Plenkiewiczow - 9 km. od Radomia), ale 
mnie pękła dętka w rowerze i wyprawę przełożyliśmy na później. 

Ciekawa byłam, co zrobiło się z naszymi rówieśnikami, Derkczami. Trochę ich 
szukałam w internecie, ale oczywiście - bez rezultatu. Być może, że spotkał ich 
podobny los jak tysięcy młodych ludzi w czasie wojny (Powstanie Warszawskie, 
partyzantka?). 

Jeszcze chciałabym wiedzieć, czy uda Ci się przyjechać na nasz zjazd i w jakim 
rodzinnym zestawieniu. Twój Syn nie tylko zgłosił się, ale zamówił hotel u Witka. 
Chciał też zabrać się z kimś samochodem do Krakowa. Skontaktowałam go z 
Pawłem Zalewskim. 

 
Przesyłam serdeczne pozdrowienia  
Ciocia Marysia Łempicka. 
 
 
Od: <krzy.cichowski@wp.pl>  
Do: Mnie <pwietrzyk@poczta.onet.pl>;  
marek bero <marcus50jan@hotmail.com>; 
marlempicka@gmail.com;  

Wysłano: 9 lipca 00:11 (7 godzin temu)  
Temat: Re: genealogia  
 

Mili moi, 

dzięki za list. Jestem prawnukiem Teofila Żerańskiego (1853-1935), brata Lu-
dwika Żerańskiego (1849-1905), który to Ludwik pojął za żonę Mariannę z Wietrzy-



kowskich (1858-1888). Ludwik i Marianna są wymienieni m.in. w tabeli A2, jak rów-
nież w opracowaniu na stronie 150 „INDEX do DRZEWA GENEALOGICZNEGO z 
krótkimi życiorysami niektórych osób”. 

Zatem ww. Ludwik Żerański, lekarz i społecznik z 
Radomia, to mój praprawuj (załączam czyjeś opraco-
wanie o nazewnictwie krewnych i powinowatych). Za-
łączam foto epitafium Ludwikowi Żerańskiemu w ko-
ściele w Jedlni-Letnisku k. Radomia. Jestem autorem tej 
fotografii i nie mam nic przeciwko jej dalszemu publi-
kowaniu i na pewno nie będę życzyć sobie z tego po-
wodu jakiegokolwiek honorarium (). 

Wobec tego dla Wietrzykowskich jestem powino-
watym. 

Widzę, że ww. opracowaniu „INDEX do DRZEWA ……….” jest wymieniany m.in. 
Tadeusz Żerański (1880-1847), syn ww. Ludwika i Marianny z Wietrzykowskich Że-
rańskich. Skoro ww. Teofil Żerański to stryj Tadeusza, to tym samym Tadeusz był 
bratem stryjecznym mej babki macierzystej Janiny z Żerańskich Jankowskiej (1882-
1966). 

Jako elektryk z wykształcenia (i jakiś czas z zawodu) mam sposobność zwrócić 
uwagę na opublikowany w „Słowniku Biograficznym Techników Polskich - zeszyt nr 
2” (kopia publikacji w załączeniu) biogram ww. Tadeusza Żerańskiego, jako wielce 
zasłużonego dla rozwoju elektryki w Polsce. Wobec tego, moim zadaniem, warto za-
łączyć ów biogram Tadeusza Żerańskiego do biogramów publikowanych w opraco-
waniu „INDEX do DRZEWA GENEALOGICZNEGO z krótkimi życiorysami niektórych 
osób”. Nieskromnie dodam, że jestem twórcą hasła „Tadeusz Żerański” w Wikipedii 
(w załączeniu formularz zgłoszonego hasła). 

Natomiast co do Łempickich to jestem praprawnukiem Adelajdy z Łempickich 
Łubieńskiej (1825-1915), matki licznego rodzeństwa, w tym mej prababki Teresy z 
Łubieńskich Cichowskiej. Jestem ciekaw, czy ktoś z Łempickich wymienianych w ww. 
opracowaniu „INDEX do DRZEWA ……….” jest krewnym mej praprababki Adelajdy, 
córki Ludwika i Konstancji z Sołtyków Łempickich ? 

Pozdrawiam serdecznie  

Krzysztof Cichowski 

 

ps. Widzę, że popełniłem błąd: dla niektórych Wietrzykowskich jestem krewnym. 

Znalazłem także przy pomocy WGM (Wielkiej Genealogii Minakowskiego) powiąza-
nia pomiędzy Cichowskimi i Łempickimi: 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_%C5%BBera%C5%84ski


Powiązanie Łempickich i Cichowskich 
Wyciąg  z  WGM  (Wielkiej  Genealogii  Minakowskiego) 

 
 

N. Łempicki z Łempic h. Junosza & 

 

N. Łempicki z Łempic h. Junosza & 

  

Kazimierz Łempicki z Łempic h. Junosza (1700 - ?)   
II 1730  

Konstancja Błędowska (1710 - ?) 

Paweł Łempicki z Łempic h. Junosza, sędzia ziemski 
Zakroczym (1700-1762)  

II 1737 
 Dorota Łempicka z Łempic h. Junosza (1710 -?), 

  

Paweł Łempicki z Łempic h. Junosza, wiceregent 
grodzki i ziemski Zakroczym (1730 - ?)  

II 1770  
Marianna Mokrska h. Topór 

Józef Łempicki z Łempic h. Junosza, bohater 
PSB(1745-1829)  

II 1790  
Urszula hr. Mikorska h. Ostoja (1770-1829) 

  

Mikołaj Marian Łempicki z Łempic h. Junosza (1776-
1848)  
II 1800  

Tekla Siecińska (1770-1848) 

Ludwik Anastazy Stanisław Łempicki z Łempic h. Juno-
sza, senator-kasztelan Królestwo Polskie (1791-1871)  

II 1810  
Konstancja Sołtyk h. wł. (1794-1836) 

  

Romuald Marian Łempicki z Łempic h. Junosza (1801-
1873)  
II 1827  

Anna Domańska z Nakwasina 

Adelajda Łempicka z Łempic h. Junosza (1825-1915)  
II 1843  

Tomasz Wentworth hr. Łubieński z Łubnej h. Pomian 
(1821-1901) 

  

Ignacy Łempicki z Łempic h. Junosza (1840-1907)  
II 1882  

Florentyna Rościszewska z Rościszewa h. Junosza 
(1847-1928) 

Teresa hr. Łubieńska z Łubnej h. Pomian,(1860-1939)  
II 1886  

Henryk Franciszek Salezy Cichowski z Cichowa h. 
Wąż, bohater PSB (1851-1910) 

  

Jerzy Łempicki z Łempic h. Junosza (1883-1955)  
II 1920  

Irena Jarra (1890-1959) 

Kazimierz Cichowski z Cichowa h. Wąż (1887-1937)  
II 1910  

Janina Podgórska (1890-1953 

  

Jacek Łempicki z Łempic h. Junosza (1925-2000)  
II  

Maria Wietrzykowska (1925-  ) 

Zbigniew Cichowski z Cichowa h. Wąż (1912-2005)  
II 1945  

Anna Jankowska (1917-1956) 

  

Jacek Łempicki z Łempic h. Junosza (1951-  ) 
II 1977 

Krystyna Szuchaja (1951-  ) 

Krzysztof Cichowski z Cichowa (1948-  ) 
II 1969 

Barbara Niedzielska (1947-  ) 

 



Od:  <krzy.cichowski@wp.pl>  

Do: Mnie <pwietrzyk@poczta.onet.pl>; marlempicka@gmail.com;  

Bero Marek <marcus50jan@hotmail.com>;  

Wysłano: 23 lipca 00:55 (6 godzin temu)  

Temat: zjazd rodzinny 25 sierpnia 2017  

Załączniki: Wyciąg z WGM 'Łempiccy'.docx (17.6 KB)  

 
.... 
Korzystając z okazji pozwolę sobie skomentować –  przesłany Cioci przez mnie nie-

dawno  –  wyciąg z WGM (Wielka Genealogia Minakowskiego), wskazujący na możli-
wość wspólnych przodków Łempickich. Otóż pozwalam sobie na przypuszczenie bliskie 
pewności, że Paweł Łempicki - prapraprapradziad (4 x pra) mego ojca oraz Kazimierz 
Łempicki - prapraprapradziad (4 x pra) Jacka Łempickiego byli albo kuzynami albo 
wręcz ...... braćmi? 

 
Ponieważ: 

  

- obie linie pokrewieństwa, czyli potomków ww. Pawła i Kazimierza Łempickich, 
wykazane w załączonym wyciągu z WGM, moim zdaniem są rzetelnie uzasadnione – 
bowiem twórca WGM na poszczególnych “stronach” (utworzonych w WGM dla po-
szczególnych osób) –  wykazuje źródła informacji o danej osobie (i dlatego nie ma wy-
kazanych ojców tak Pawła, jak i Kazimierza Łempickich), 

  

- Łempiccy (stryj i bratanek ?) w zbliżonym czasie, acz nie jednocześnie, zajmowali 
urzędy w Zakroczymiu, będącym wtedy na terenie utworzonego w 1495 roku woje-
wództwa płockiego (Polska przedrozbiorowa), czyli na terenie województwa wspo-
mnianego przez Ciocię Marię. 

 
Tak więc pozdrawiam serdecznie i życzę udanych spotkań rodzinnych, pisząc nie przy-

padkiem “spotkań” – pozostając w przekonaniu spotkania się na kolejnym 

Krzy. 
 
 

 
I jeszcze inne powiązanie Cichowskich i Wietrzykowskich poprzez Żerańskich: 
 

Od: marek bero  <marcus50jan@hotmail.com>  
Do: Mnie <pwietrzyk@poczta.onet.pl>;  

marlempicka@gmail.com <marlempicka@gmail.com>;  
Wysłano: 15 lipca 14:54 (30 minut temu)  

Temat: Odnaleziony c.d.  
Załączniki: MarWietrz_.png (297.1 KB)  

 
Droga Ciociu i Piotrze! 
Dziękuję Piotrze za e-mail i odnośnik do poprawionych "Odnalezionych". 
 



Nie orientuję się, czy baza M. J. Minakowskiego (http://wielcy.pl/wgm/) jest 
Wam dostępna, dlatego załączam skopiowaną stronę z tej bazy ukazującą najbliż-
sze powiązanie Wietrzykowskich/Łempickich z Krzysztofem Cichowskim po-
przez Żerańskich.  

Istnieje też - wg Minakowskiego - powiązanie 2-go stopnia - dużo dalsze - po-
przez Maksymiliana Woyciechowskiego i Sewerynę Gołuchowską, powiązanie 3-
go stopnia poprzez nieznanych nam chyba Klemensa Nakwaskiego i Zuzannę 
Gembert oraz jeszcze kilka innych wyselekcjonowanych przez komputer już cał-
kowicie odległych. 

Wydaje się, że załączony obraz jest przejrzysty i ukazuje dość bliskie powiąza-
nie, bliższe niż w niektórych przypadkach osób, z którymi mamy do czynienia na 
Stronie. 

 
Pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu, 
Marek 
 

 

http://wielcy.pl/wgm/

