
Z mojej perspektywy punktem wyjścia w rozeznaniu osób o nazwisku Płachecki są 
naturalnie Strona Rodzinna i Album – potrzebne mi było przypomnienie. A zatem… 
 
Indeks do Albumu: 
 
Jan Płachecki i Cecylia Wietrzykowska-Płachecka, córka Franciszka Wietrzykowskiego i 
Zofii Podczaskiej: 
- Terlecka z d. Płachecka Stanisława – 16; 17 
- Płachecka Jadwiga (1901 – 1939) – 16; 17 
- Płachecki Witold – 16; 17 
- Płachecki Janusz – 16; 17 
- Derkacz z. d. Płachecka Helena – 16; 17 
 
Płacheckiego n/n i Zofia Helena Wietrzykowska, córka Piotra Aleksandra 
Wietrzykowskiego i Józefy Honoraty Chlewickiej – 66; 67 
- Płachecki Leopold – 66; 67 
 
Drzewograf 
 
W “moim” Drzewografie mam następujące, dodatkowe informacje: 
- Cecylia Wietrzykowska, ur. 1862 
- Zofia Helena Wietrzykowska, ur. 1853 Brzezie; ślub 18.10.1879 Nadarzyn; zm. 1923  
  poch. Świętomarz 
- Leopold Płachecki (Polek) 
 
 
Stare Powązki – Warszawa 
Kwatera 271, rz. 1, m. 23 
Zdjęcia wyk. Paweł Zajączkowski, 28.10.2018 
 
Na zdjęciach, na płycie nagrobnej, jak i w załączonej dokumentacji, trzeba zwrócić uwagę 
na datę śmierci Józefy Honoraty z Chlewickich-Odrowąż Wietrzykowskiej-Laskowskiej, 
mianowicie:  
zm. 16 grudnia 190... (?). 
W naszych materiałach utrzymujemy dotąd datę Jej zgonu w roku 1923, co naturalnie jest 
możliwe, ale w świetle załączonej dokumentacji być może data wymaga korekty.   
 
Idąc tym śladem, na marginesie, znalazłem siostrę Józefy Honoraty (tej informacji nie 
mieliśmy), mianowicie:  
- Cecylia Teofila Aleksandra Chlewicka-Odrowąż, ur. 21.11.1820 Młodynie, parafia 
Bukówno (akt nr 44, AP Radom) 
 
Według inwentaryzacji cmentarza Stare Powązki, na odczytanych płytach, mamy też 
Płacheckich nam nieznanych: 
 
- Piotr Płachecki, zm. 1913 
- Jadwiga Płachecka, zm. 1904 



 



 



 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wielka Genealogia Polaków M. Minakowskiego 
 
- Jan Płachecki 
syn: 
 Kazimierza Płacheckiego i Katarzyny Wołowicz 
Ślub: 
 1881, Cerekiew, żona – Cecylia Wietrzykowska 
rodzeństwo:  
Antoni Płachecki (1839 – 1878), żona Helena Popławska z Popław Rudy, h. Jastrzębiec 
Leopold Płachecki (ur. 1853), żona Helena Doberska, dzieci: Emilia Płachecka 
 
Poniżej, pozostałe osoby o nazwisku Płachecki w bazie Minakowskiego (jeżeli, któraś z 
osób jest szczególnie istotna, rozwinę poszukiwanie w danym kierunku, chwilowo jest tego 
zbyt wiele): 
 
 

 
 
 
 



Genealodzy.pl 
 
Tablica ta pokazuje aktualne zasoby metryk z terenu Polski . W tym przypadku, także 
prosiłbym o ewentualne wskazówki, w którym kierunku podążyć z poszukiwaniami? 
 

y 
 
 
 



 
Wstępnie zajrzałem do świętokrzyskiego.  
Mamy tutaj: 
-  akt ślubu z 23.11.1875r., Antoniego Płacheckiego (syna Kazimierza i Katarzyny Wołowicz 
vel Wołłowicz) z  Heleną Popławską (córką Stanisława i Michaliny Sperczyńskiej) w parafii 
Wodzisław, oraz  
-  akt zgonu tegoż Antoniego z 22.06.1878 w Mierzawie, parafia Krzcięcice 
 
W mazowieckiem sytuacja jest bardziej skomplikowana ilościowo, ale po wstępnym 
przeglądzie nie zauważyłem nazwisk osób “pasujących” do bliższych nam “gałęzi” Drzewa – 
tutaj trzebaby drobiazgowego wczytania się w szczegóły – nie wiem, czy w tym kierunku 
szłyby Cioci zainteresowania? 
 
Herbarz Polski 
 
Płachecki – możliwe herby rodowe: Haubicki, Jastrzębiec, Rogala 
 
Rodzina o nazwisku pochodzącym od gniazdowej wsi Płachty. Pierwsza wzmianka w 1570 
(Paweł i Tomasz Płachecki herbu Jastrząb w Płachtach i Marcin Płachecki w Nowym 
Wiecu). Kolejne wzmianki z lat 1648 (Wojciech Płachecki w Czerniewie), 1682 (Grzegorz 
Płachecki w Płachtach), 1697 (Piotr Płachecki, poseł na sejm elekcyjny), 1717 (Grzegorz 
Płachecki w Płachtach), 1733 (Jan i Melchior Płacheccy, posłowie), 1764 (Jan i Józef, Józef, 
Karol, Roch i Wawrzyniec, posłowie). Płacheccy pełnili pomniejsze urzędy na Pomorzu. 
Roch Płachecki był wiceregentem grodzkim pomorskim (1764-65) i regentem grodzkim 
pomorskim (1766-1778), Władysław Płachecki, łowczy malborski (1754), Michał 
Płachecki, chorąży wendeński (1761-64). W roku 1772 hołd królowi pruskiemu składali: 
Władysław, Jan, Roch i Piotr Płacheccy. Synowie Tyburcego Płacheckiego kształcili się w 
szkołach wojskowych: Fabian w Berlinie, Józef w Chełmnie (szkoły pruskie), zaś 
Władysław został oficerem polskim, walczył w kampaniach Napoleona. Jego syn, 
Ferdynand, został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim z herbem 
Haubicki. 
 
https://www.geni.com/people/Wojciech-Płachecki/6000000023285304888 
 

Droga Ciociu, dziękuję za korespondencję i świadectwa naszej wspólnej genealogicznej 
sprawy. Jestem “na stanowisku” i w miarę możliwości czasowych, inne są ode mnie 

niezależna, jak choćby dostęp do internetowych baz danych, służę pomocą. Nie jestem 
przekonany, czy powyższy materiał cokolwiek wnosi, tak więc proszę o dalsze wskazówki, 

 
Pozdrawiam serdecznie, 

Marek 
 

opr. Marek Bero 
październik 2018 

zdjęcia grobowca Płacheckich: Paweł Zajączkowski 
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