
 

 

W dniu 2017-04-13 13:23:59 użytkownik Jacek Skoczylas <jacek.skoczy-
las@constel.pl> napisał: 

 

Witam! 

Z wielką uwagą i zaciekawieniem przeczytałem na Państwa stronie całość 
zamieszczonych informacji o rodzinie Targowskich. 

Jestem prawnukiem Zofii Malczewskiej z Targowskich (z Ossali) i Stani-
sława Malczewskiego. [p. str. 124; 125 Albumu] 

Wiele fragmentów historii opisanych w „Sadze” pamiętam z rodzinnych 
przekazów, choć w ciut zmienionej formie. [p. Bibliografia Rodzinna: Targow-
ski Krzysztof, Saga Rodziny Targowskich, cz.2] 

Ten motor Pańskiego stryja (i jego samego) pamiętam doskonale. Był u nas 
w Ustroniu, gdzie mieszkałem z moją babcią i mamą w czasach mojej młodości. 
Pamiętam że kazano mi do Niego mówić wujku i głośno, bo miał problemy ze 
słuchem. 

I ten straszny drzeworyt anioła śmierci w salonie w Gardzienicach pamiętam 
również doskonale. 

Od pewnego czasu opracowywuję historię wojskowości w mojej rodzinie (od 
legionów do 1945 r.), również Targowskich. 

Mam dokładnie rozpracowaną służbę Stanisława Targowskiego (pilota). 

We wspomnieniach mojego dziadka Mariana Przyłuskiego (męża Marii 
-  córki Zofii z d. Targowskiej i Stanisława Malczewskiego), oficera 6 pułku pie-
choty Legionów, jest fragment/wpis o Stanisławie Targowskim, chorążym w 
pułku: „Stasiu Targowski, kuzyn mojej żony”. 

W Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie brak niestety żadnych 
informacji. 

Czy macie Państwo jakieś informacje odnośnie tej osoby? 

Kończąc, dziękuję za szalenie miłą lekturę i pozdrawiam serdecznie. 

  

Jacek Skoczylas 

Katowice 

tel. kom. 602.22.63.35 

 

 

 



From: pwietrzyk [mailto:pwietrzyk@poczta.onet.pl]  
Sent: Thursday, April 13, 2017 4:11 PM 
To: Jacek Skoczylas 
Subject: Re: Targowscy Malczewscy 

  

Witam serdecznie! 

1. Cieszę się, że odnalazł nas krewniak. Ciocia Maria Łempicka jest główną 
genealożką rodzinną (ma 92 lata i świetną nadal pamięć), dlatego bardzo 
się ucieszy, że będzie mogła uzupełnić braki w linii Targowskich z Ossali. 

2. Zapewne też się ucieszy Krzysztof Targowski, któremu przekazałem na-
desłany list. Radość więc będzie nie tylko z okazji nadchodzących Świąt. 

3. Ja danych o Stanisławie Targowskim nie mam, ale może coś będzie wie-
dział na ten temat Krzysztof Targowski, autor wymienianych opisów o 
Rodzinie Targowskich. 

4. Pozdrawiam serdecznie, przesyłam najlepsze życzenia i dołączam oko-
licznościową kartę. Piotr Wietrzykowski 

 

Witam ponownie, 

Dziękuję za miłe przyjęcie do grona krewniaków! 

Wprawdzie pokrewieństwo dalekie, ale 
jednak czuję się członkiem tej wspaniałej 
wspólnoty. 

Bardzo proszę przekazać Pani Marii 
Łempickiej moją gotowość uzupełnienia li-
nii Stanisława Targowskiego z Ossali i jego 
córki Zofii Targowskiej. 

O ile genealogia rodziny Malczewskich 
jest mi znana, o tyle koligacje z Targowskimi 
znam jedynie szkieletowo. 

Jak sądzę, „Saga” jest tworem podlegają-
cym stałej modernizacji i uzupełnieniom, 
dlatego w załączeniu przesyłam zdjęcie Zofii 
Targowskiej i Stanisława Malczewskiego z 
roku (prawdopodobnie) 1880. 

Resztę materiałów po świętach, z okazji 
których składam Państwu życzenia wszel-
kiej świątecznej pomyślności. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Jacek Skoczylas [13 kwietnia 2017; 23:10] 



 

Kochany Piotrusiu! [do Piotra Wietrzykowskiego] 

Bardzo się cieszę, ze tak szybko nawiązałeś kontakt z dalekim kuzynem z rodu 
Targowskich.  

• Umieszczenie takich informacji w osobnym dziale będzie miało tę zaletę, 
że może posłużyć do rozwinięcia dalszych kontaktów; 

• Zdjęcie, które przesłał Jacek Skoczylas, posłuży do uzupełnienia strony 
124 i 125; Stanisława Malczewskiego nie mieliśmy, ale można też wymie-
nić zdjęcie jego żony, bo to tutaj ten sam moment. 

• Trzeba też wyjaśnić, czy Maria Janina Malczewska, żona Józefa Targow-
skiego, to siostra Stanisława Malczewskiego ze zdjęcia. Chyba tak, skoro 
J.S. interesuje się jej synem, pilotem. 

• Ciekawa też jestem, czy Wincenty Malczewski, mąż najstarszej siostry 
[Marii] mojej Mamy, jest jakimś krewnym tych Malczewskich (może ten 
sam herb?). [str. 112; 113 Albumu] 

• Z licznych dzieci Stanisława z Osali brak nam rzeczywiście danych o po-
tomkach Zofii i Stanisława Malczewskich  (nie licząc Marii Reklewskiej, 
córki z pierwszej zony). 

• Dobrze więc, by mógł on uzupełnić stronę 124 i 125.  
 
Pozdrowienia  
Ciocia M. [Maria Łempicka] 
14 kwietnia 2017; 08:51 

 
 
Witaj! [do Piotra Wietrzykowskiego] 
 
Oczywiście forma „Ty” jest tutaj bardzo właściwa. Mój rocznik to 1950.  
Ponieważ jestem na wyjeździe świątecznym, nie mam dostępu do serwera 

mojej firmy, gdzie mam gros dokumentacji rodzinnej. 
Dlatego teraz odpowiem Cioci M. tylko fragmentarycznie na podstawie ma-

teriałów na laptopie. 
Maria Janina Malczewska, ur. 1888, była córką brata Stanisława Malczew-

skiego, Romana Malczewskiego (1850-1927) oraz jego żony Józefy Maszewicz 
(?? – 1921). 

Jeśli chodzi o Wincentego Malczewskiego, to jeśli najstarsza siostra Mamy 
Cioci miała na imię Maria – to odpowiedź jest twierdząca. 

Wincenty był bratem Stanisława Malczewskiego. 
Moje zainteresowanie Stasiem Targowskim wynika z dwóch powodów. Po 

pierwsze był ukochanym kuzynem mojej Mamy, która bardzo często wspomi-
nała ich wspólne wakacje w Gardzienicach, oraz z powodu moich szczególnych 
zainteresowań wojskowymi w naszych rodzinach. Było ich wielu ze wspaniałą 
historią wartą przekazania naszym dzieciom i wnukom. 



Przekaż proszę Cioci, że najpierw uzupełnię linię Zofii Targowskiej, a potem 
na potrzeby Sagi i działu ODNALEZIENI napiszę o tym wszystkim, co w rodzin-
nych opowiadaniach było związane z naszymi rodzinami. A związków jest na 
dobrą książkę. 

I tak , dla bardzo pobieżnego zilustrowania tych związków: 
• brat mojej Babci Marii Malczewskiej (córki Zofii i Stanisława) – Mi-

chał Malczewski, był administratorem Policzy po wuju Targowskim, 
skąd 

• w sierpniu 1940 został aresztowany przez Niemców i wywieziony do 
Dachau, mimo tego że był oficerem w służbie 14 pułku ułanów; 

• moi dziadkowie (Maria i Marian Przyłuski) kupili majątek Buczek – 
od Targowskich; 

• moja Mama Hanna (córka Marii i Mariana Przyłuskiego) urodziła się 
we dworze Ciepielów 17.01.1918 r.– wówczas to miejsce nazywano 
Górki 

• Dwór był własnością Targowskich. Załączam zdjęcie dworu do wyko-
rzystania. 
 

 
 

I tak dalej i dalej. 
Proszę kłaniaj się nisko Cioci Marysi i złóż w moim imieniu moc serdecznych 

świątecznych życzeń. 
Ciebie również ściskam serdecznie drogi daleki Kuzynie. 

 
Jacek Skoczylas 
15 kwietnia 2015; 00:31 


