
Henryk	
Targowski	
z	Winiar	
h.	Rogala	
	
ur.	1896	Góry	Wysokie	
													k/Sandomierza		
-	1976	w	Zaklikowie	

Aleksandra	
Targowska	
z	Winiar	
h.	Rogala	
	
1892		-	1949	

Józef	Henryk	
Targowski	
z	Winiar	
h.	Rogala	
	
ur.	04.07.1849	
-	dzierżawił	w	Górach	Wysokich	180	h.	
zm.	1901,	poch.	na	cm.	w	Górach	Wys.,	
																			w	tutejszym	kościele	tablica.	

Józefa		
Bielińska	
h.	Szeliga	
	
ur.	28.04.1858					
zm.	1901	

Kazimierz	Wacław	
Wietrzykowski		
z	Brzezia	
h.	Korab			
	
ur.	1882	
ślub:	1920	
-	inż.	chem.	
zm.	13.03.	1927	w	
								W-wie,	poch.	w	
												Świętomarzy	

Renata	
Nehring	
	
ur.	09.06.1930		w	W-wie	
	-	filolog	romański	UJ	
-	nauczycielka,	Lic.	nr	I	w	Sandomierzu	
-	założ.	“Górki	Literackiej”	w	Sandomierzu	
zm.	29.04.2016	w	Sandomierzu	

Jerzy	
Targowski	
z	Winiar	
h.	Rogala	
	
ur.	04.11.1923		“…	urodziłem	się	w	listopadzie	1923,	
																																						w	Zalesiu,	6	km	od	Sandomierza”	
-	2	Dyw.	Piechoty	Legionów	AK	w	czasie	akcji	“Burza”	
zam.:	ul.	Sokolnickiego	2,	Sandomierz	
-	autor:		“Ankieta	Ostatniego	Szwoleżera”,	2001		
																“Żywot	ułańskiego	konia”,	2003	
zm.	09.04.	2003		

Maciej	
Targowski	
	
ur.	1954	
-	absol.	Polit.	W-wskiej	

Małgorzata	
Targowska	
	
ur.	1952		
-	filol.	angielski	
-	tłumacz	
zm.	1985	Warszawa	
http://dd.neon24.pl/post/129348,
dlugie-rece-sb-klatwa-popieluszki	

Danuta	
Targowska	
	
ur.	1921	w	Zalesiu	
zm.	2003			

Teofil	Antoni	Mikołaj	
Targowski	
h.	Rogala	
	
ur.	10.12.1808	
Gromadzice,	pow.	Szewna	
-	“odziedziczył	po	ojcu	
			Kobylanki,	spłacił	braci”	
zm.	1850	

Pulcheria	
Ziembińska	
	
1820	-		1881	

Józefa	
z	Rzeczyckich	
	
ur.	1790	Zimnawoda	

Hermenegild	
Targowski	
	
1734	–	1832	
“…	syn	Michała	po	Władysławie	po	Samuelu	i	Salomei,	
																											chrzest	16.05.1734.	Chrzestni:	Mieszko	z	żoną"	
http://katalogszlachty.com/index.php?option=com_content&
view=article&id=11655:metryki-szlacheckie-prafia-pramow-
1706-1800&catid=50:ad1&Itemid=68	

Joanna	
Podlewska	
(Padlewska)	
	
1749	-	1814	

Marianna	
Dresselt	

Franciszek	
Bieliński	
	
ur.	1834	we	Wrociszewie	
																														k/Warki	
zm.	po	1901	

Józefa	
Papiórkowska	
	
ur.	1818	w	Ogrodzienicach	

Antoni		
Bieliński	
	
1816	Ossa	-	1861	
-	wł.	Wrociszewa	k/	Warki	
ślub:	03.02.1833	we	Wrociszewie	

Salomea	
n/n	

Stanisław	
Bieliński	

	
Prace	publikowane	i	maszynopisy	żródłowe	do	dziejów	rodzin		
Targowskich	i	Bielińskich:	
	
Jerzy	Targowski,	Żywot	ułańskiego	konia,	wyd.	2003	
Jerzy	Targowski,	Ankieta	Ostatniego	Szwolezera,	2001	
Krzysztof	Targowski,	Wspomnienia	
Józef	Targowski,	Wspomnienia	
Juliusz	Targowski,	Wspomnienia	
Kazimierz	Targowski,	Archiwum	rodziny	osiadłej	w				
																																																					Sandomierzu	z	końcem	XVIII	wieku	
Regina	z	Targowskich	Bujakowa,	Saga	Rodu	Targowskich	
Alfred	Wysocki,	Wspomnienie	o	ś.	pam.	Józefie	Targowskim	
Hanna	Lesisz,	Historia	Rodziny	Bielińskich	
Ks.	Aleksander	Bastrzykowski,	Monografia	historyczna		parafii	
																																																																								Góry	Wysokie,	wyd.	1936	
Zofia	Solarzowa,	Mój	pamiętnik,	W-wa	1973	
Tadeusz	Epsztein,	Targowski	Juliusz	Franciszek,	w:	Ziemianie		
																																																																										polscy	XX	w.,	cz.	8.	2007	

Maria	Janina	
Targowska	
z	Winiar	
h.	Rogala	
	
ur.	1878		
					mąż:	Wincenty	
											Malczewski	
											z	Truskolas	
-	ciocia	Maryncia	
zm.	1960	

Regina	
Targowska	
z	Winiar	
h.	Rogala	
	
ur.	ca	1883/	1881	?	
-	gospodarowała	
					w	Górach	Wysokie	
autorka:	“Saga	Rodu	
														Targowskich”	
mąż:	Ignacy	Bujak	
zm.	1967	

Bogusław	(Bogumił)	
Targowski	
z	Winiar	
h.	Rogala	
	
1896	–	1976	
lub	
1887	–	1954	(M.Ł)	
żona:	Helena	Patkowska	

Józef	
Targowski	
z	Winiar	
h.	Rogala	
	
ur.	28.05.1883	w	Winiarach		
																																															Sandomierskich	
-	1919-21	Charge	d’affaires	RP	w	Japonii	
-	senator	III	Kadencji	(II	RP)	
ślub	2:	1929,	parafia	Zbawiciela	W-wa	
zm.	22.05.1952	w	Sulejówku,	poch.	na					
Powązkach	w	W-wie,	kw.II,	rz.5,	m.24/25	

Antoni	Paweł	
Targowski		
	
1781	-	1860	

Magdalena	
Dąbrowska	
	
ur.	1770	

Karol	
Targowski	
	
1810	-	1861	
-	powstaniec	listopadowy	
-	emigrant	do	Ameryki	
-	miał	żonę	i	jednego	syna	

Balbina	Józefa	
Targowska	
	
ur.		29.03.1819	
								Małoszów	
-	1841	wyszła		
						za	Feliksa	
						Lipińskiego	

Stanisław	
Targowski	
z	Ossali		
	
1815	–	1882	
żona:	
1.	Salomea	Lipińska		
2.	Emilia	Malinowska	

Teofila	
Targowska	
	
-	wyszła	za	
Kąkolewskiego	
lub	Bąkowskiego	

Józef	
Targowski	
	
-	sprzedał	ziemię	
		w	Tworkach				
		k/Pruszkowa	na	
													zakład	dla	
														umysłowo		
																		chorych	

Rafał	
Targowski	
z	Sarniej	Zwoli	
	
ur.	1822	
-	właściciel	
						Sarniej	Zwoli	
żona:							
Stefania	Rudzka	
zm.	1892	

Zofia	
Targowska	
z	Winiar	
h.	Rogala	
	
ur.	1885	
mąż:	Adam	
		Maryńczak	
zm.	1961	

Juliusz	Franciszek	
Targowski	
z	Winiar		
h.	Rogala	
	
ur.	22.03.1850		
-	właśc.		maj.	Potok,Winiary,		
																																											Werpiany		
ślub:	08.07.	1882	
1898	–	świadek	na	ślubie	Marii	
												Targowskiej	i	Wincentego			
																																Malczewskiego		
zm.	05.02.1929,	poch.	w	kościele	
																																	w	Zawichoście	

Irena	Sabina	
Trzetrzewińska	
h.	Tępa	Podkowa	
	
ur.	1858		
córka:	Józefa	i	Teodozji	
Dąmbskiej,	1-voto	Stańska	
-	dział.	społ.	i	oświatowy	
zm.	07.07.1952	w	Krakowie	

-	Teofila,	1854	–	1914	
-	Aniela,	1863	-	1905	

Jarosław	
Maruszewski	
	
1911	-	1999	

Aleksander	
Grabiński	
	
1949	–		
zm.	17.08.2016	
								Warszawa	

żona:	
1.	Magdalena	Różalska	
2.	Wioletta	n/n	

Józef	Feliks	Stanisław	
Targowski	
h.	Rogala	
	
ur.	1821	Witosławice	
-	majątek	Potoczek	
-	ślub	1844	par.	Tarłów	
zm.	1889	

Anna	
Herniczek	
h.	Kotwicz	
	
ur.	1820	

(1)	
Koleta	
Descours	
h.	Góra									
Złotoskalista	
	
ur.	29.05.1888	
córka:	Kazimierza	i			
												Marii	Badeni	
zm.	19.06.1925	

(2)	
Irena	Jadwiga	
Skibniewska	
	
ur.	03.09.1906	
zm.	31.10.1971	

Zygmunt	
Targowski	
	
1941	-	1971	

-	Maria,	1909	-	1993	
-	Juliusz,	1912	-	2004	
-	Włodzimierz,	1915	–	1945	
-	Andrzej,	1916	-	1995	
-	Elżbieta,	1918	-	2001	

Jadwiga	Florentyna	
Zalewska			
	
ur.	1899	w	Zalesiu	
(akt	ur.	nr	102,	par.	św.	
							Pawła	Sandomierz)	
zm.	1980	

	-	dziewięcioro	
			dzieci	

Samuel	
Targowski	
	
1645	–	“…	ofiarował	wieś	całą	na	wykup	jeńców	wojennych…”	
wg.:	Regina	Targowska	–	Bujakowa,	Saga	Rodu	Targowskich	

Zbigniew	
Maruszewski	
	
ur.	1954	

Stefan	
Maruszeski	
	
ur.	1952	

Leszek	
Maruszewski		
	
1946	-	2014	

Zofia	
Maruszewska	
	
1944	-	2003		

Tomasz	
Maruszewski		
	
1950	-	2006	

Zofia	Donata	
Kosicka	

Teresa	
Pauszek	

Aleksandra	
Kosińska	

Małgorzata	
Brychczy	

-	Michał,	1988	
-	Adam,	1991	

-	Joanna,	1974	
-	Iwona,	1981	
-	Agnieszka,	1984	

-	Katarzyna,	1985	

-	Stanisław	Nehring	
-	Janina	Chodakowska	

1.	
-	Franciszka,	1978	
-	Mateusz,	1981	
-	Stefania,	1986	
2.	
-	Maja	Konopka,	2001	

-	Franciszek	Herniczek	
-	Tekla	z	Kamieńskich	

-	Zofia,	1846	–	1909	
-	Maria,	ur.	1847	

-	Jan	Paweł	Onufry	Zalewski	
-	Janina	Maria	Nejmark	

Katarzyna	
Targowska	
h.	Rogala	

n/n	
Bobrowski	

Elżbieta	
Targowska	

-	Mateusz,		ur.	1809	
-	Joanna	
-	Antoni,	1818	–	1892	
-	Karolina,	zm.	1856	

Józef	
Targowski	
h.	Rogala	
	
1781	-	1820	
-	maj.	Kobylanki	
ślub	1808	Potok	Wielki	

-	Piotr	Papiórkowski	
-	Apolonia	z	Lechanic	

Ludwik	
Czarnecki	

-	Jan	
-	Teodor,		1812	–	1883	

-	Michał	Targowski	
-	n/n	

-	Władysław	Targowski	
-	n/n	

Salomea	
n/n	ZALEWSKA		JADWIGA			FLORENTYNA			I			HENRYK			TARGOWSKI;		TARGOWSCY			&			BIELIŃSCY	

(fragmenty	genealogii)	
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Józef	
Targowski	
h.	Rogala	
	
1781	-	1820	
-	maj.	Kobylanki	
ślub	1808	Potok		
																		Wielki	

Józefa	
z	Rzeczyckich	
	
ur.	1790		
				Zimnawoda	

Antoni	Paweł	
Targowski		
	
1781	-	1860	

Magdalena	
Dąbrowska	
	
ur.	1770	

Katarzyna	
Targowska	
h.	Rogala	

n/n	
Bobrowski	

-	Jan	Targowski	
-	Karol	Targowski,	1810	–	1861	
-	Teodor	Targowski,		1812	–	1883	
-	Józef	Targowski	
-	Rafał	Targowski,	1822	–	1892	&	Stefania	Rudzka	
-	Teofila	Targowska	&	n/n	Bąkowski	lub	Kąkolewski	
-	Balbina	Targowska,	ur.	1819	&	Feliks	Lipiński	

(1)	
Salomea		
Lipińska	
	
zm.	1853	

(2)	
Emilia		
Malinowska	

Stanisław	
Targowski	
z	Ossali	
	
1815	-	1882	

Julian		
Reklewski	
de	Rekle	
h.	Gozdawa	
	
ur.	ca	1825	

Maria	
Targowska	
z	Ossali	
	
ur.	ca	1840	

Stanisław	
Targowski	
&	
Wanda		
Czarnecka	Zofia		

Targowska	
z	Ossali	
h.	Rogala	
	
1860	-	1922	

Józef	Michał	
Targowski	
h.	Rogala	
	
ur.	13.09.1867	Niekrasów/		
													Osiek	(akt	nr	104)	

Stanisław	
Malczewski	
h.	Tarnawa	
	
ur.	ca	1850	

Maria	Janina	
Malczewska	
h.	Tarnawa	
	
ur.	ca	1884	

n/n	
Ryszard	
Malczewski	
h.	Tarnawa	
	

Maria	(Marianna)	Janina	
Targowska	
z	Winiar	
h.	Rogala	
	
ur.	1878		
-	“ciocia	Maryncia”	
zm.	1960	

Marian	Franciszek	
Przyłuski	
h.	Lubicz	
	
ur.	04.04.1891	Żarnowwiec		
ślub	1916	
-	mjr	WP	
	zm.	27.09.1944	OF	Doessel	VI	B	

Maria		
Malczewska	
h.	Tarnawa	
	
1891	-	1985	

Wincenty	Stanisław	
Malczewski	
z	Truskolas	
h.	Tarnawa	
	
ur.	1865	Chwałki	
-	zam.	w	osadzie	Solec	
ślub	24.08.1898	Góry	Wysokie	
																									(akt	nr	1898/12)	
zm.	1907	

Edward	
Skoczylas	
	
zm.	1981	

Hanna	
Przyłuska	
	
ur.	17.01.1918	Ciepielów	
-	lek.	stomatolog	
zm.	2004	

Jacek	
Skoczylas	
	
ur.	1950	Ustronie	
-	Wydz.	Prawa	-	Uniw.	Śląski	
-	pryw.	firma	automatyki	przem.	

Bożena	
Sieradzka	
	
ur.	1958	
-	techn.	dent.	

Katarzyna	
Skoczylas	
	
ur.	1990	
-	prawo	-	asyst.	sądowy	

Ludwik	Bonawentura	Kajetan	
Malczewski	
h.	Tarnawa	
	
ur.	1813	(lub	05.08.1815	Bełk)	
ślub:	08.11.1842	Olbierzowice	
																																				(akt	nr	18)	
1843	–	“possesor	Kamienia	
																															Plebańskiego”	
1846	-“…	Dziedzic	Folwarku	w	
			wsi	Chwałkach…w	Kamieniu		
		Plebańskim	zamieszkały	jako	
																																							possesor”	
zm.	17.09.1903	Sandomierz	

Seweryna	
Moszczeńska	
(Muszczyńska)	
	
ur.	1822/23	
							Sandomierz	
zm.	1897	

Inne	odnalezione	związki	z	Malczewskimi:		
	
-	Rozalia	Malczewska	&	Michał	Kierski	
-	Agnieszka	Malczewska	&	Jakub	Bojarski	
-	Stanisław	Malczewski	&	Zofia	Gierycz	

	
	opr.	mb,		czerwiec	2017	

Wincenty		
Malczewski	
	
ur.	1769	Łukowa/Kielce	
ślub	15.02.1801	Mierzwin	(akt	11)	
-	dziedzic	Bełku	i	Czechowa	
zm.	przed	r.	1828	

Jędrzej	
Przyłuski	
	
ur.	1920	

Krystyna	
Przyłuska	
	
ur.	1922	

Izabella	
Malczewska	
h.	Tarnawa	
	
1822	Bełk	
06.02.1858	

Marianna	
Sojecka	
(Solecka)	
	
ur.	1783	

Szymon	
Malczewski	
h.	Tarnawa	
	
ur.	1713	
-	“zastępca	warowni	Chęciny”	
-		wicestarosta,	sędzia	ziemski	Chęciński	
-	dziedzic	wsi	Ostrów	z	przyległością	
ślub	1:	ca	1745	
ślub	2:	ca	1748,	par.	Łukowa	
ślub	3:	05.06.1760	Młodzawy(akt	nr	6)	
ślub	4	ca	1778	
zm.	07.11.1803	Drochów,								
																													pow.	Chomentów/Kielce	

(3)	
Elżbieta	Ludwika	
Gołuchowska	
z	Gołuchowa	
h.	Leliwa	
	
ur.	1742	Huta	Szymczyce	
-	“córka	kapitana	Huciska”	

Jerzy	
Bilek	

Stanisława	
Chodkowska	
	
1881	-	1952	

Marian	Józef	
Reklewski	
de	Rekle	
	
1868	-	1932	

Józef	
Błeszyński	
h.	Oksza	
	
ur.	1813	
ślub	28.07.1836	
										Mierzwin		
									(akt	nr	19)	

-	Michał	Reklewski	
-	Eufemia	Sosnowska	

-	Ignacy	Józef	Błeszyński,	ur.	1837	
-	Wilhelm	Błeszyński,	ur.	1838	
-	Seweryn	Błeszyński,	1839	–	1840	
-	Ignacy	Antoni	Błeszyński,	ur.	1840	
-	Anna	Błeszyńska,	ur.	1842	
-	Jozefat	Gustaw	Błeszyński,	ur.	1843	&	Władysława	Kuszewska	
-	Gustaw	Aleksander	Błeszynski,	ur.	1844	
-	Kazimierz	Sebastian	Błeszyński,	ur.	1846	
-	Ludwik	Błeszyński,	ur.	1848	

Wil(c)helm	Konstanty	
Malczewski	
h.	Tarnawa	
	
ur.	18.02.1846	“w	Kamieniu	
			Plebańskim	pod	numerem	
					Pierwszym”	(akt	nr	14	/		
											Chwałki/Sandomierz,			
																							par.	św.	Pawła)	
zm.	22.01.1849	Chwałki/	
Sandomierz,	par.	św.	Pawła,	
																																			akt	nr	8)	

Maryanna	Ludwika	
Malczewska	
h.	Tarnawa	
	
ur.	03.10.	1849	Chwałki	(akt	
nr	67,	Chwałki/Sandomierz,		
																							par.	św.	Pawła)	

Eufrozyna	Lucyna	Tekla	
Malczewska	
h.	Tarnawa	
	
ur.	03.09.1843	“Kamień	
	Plebański,	pod	numerem		
			Pierwszym”	(akt	nr	49)	

Elżbieta	
Malczewska	
	
1860	–	1926	

-	Hermenegild	Targowski	
-	Joanna	Podlewska	(Padlewska)	

Feliks	
Pstruszeński	
	
ur.	ca	1853	
-	1898	właśc.		
		maj.	Chwałki	

??	

Konstancya	
Moszczeńska	
(Muszczyńska)	
	
ur.	1822/23	
									Ułanowice	

Mikołaj	
Moszczyński	
	
ur.	ca	1794	
-	dziedzic	dóbr	
							Ułanowice	i		
								Stradówka	

Józefa	
Włodkówna	
(z	Włodków)	

Mateusz	
Moszczyński	
	
-	1843,	“	Proboszcz	u	świętego	Pawła		
		w	Sandomierzu”;	“Kanonik	Katedralny,		
									Surrogat	Konsystorza	Generalnego	
																																									Sandomierskiego”	

??	

-	Karol	
-	Wilhelm,	ur.1804	
-	Aleksander,	ur.	1806	
-	Emilia	
-	Henryk,	ur.	1808	&	
											Anna	Kobylińska	
-	Feliks,	ur.	1813	&	
			Julianna	Tarczewska	
-	Gustaw,	ur.	1817									

TARGOWSCY			&			MALCZEWSCY	
			(fragmenty	genealogii	na	podstawie	tekstów	żródłowych	do	dziejów	rodzin	Targowskich,	Malczewskich,	Bielińskich,	nadto:	M.Łempicka,	P.Wietrzykowski	www.wietrzykowski.net	;		www.geneszukacz.genealodzy.pl;	M.J.Minakowski,	i	inne)	

-	Jan	Kanty	Gołuchowski	
-	Konstancja	Gołuchowska	

-	Franciszek	Malczewski,	ur.	1761,	par.	Łukowa	
-	Tekla	Malczewska,	ur.	1763	&	Michał	Ladycki	
-	Zofia	Malczewska,	ur.	ca	1765	&	Karol	Oraczewski	
-	Anna	Kornelia,	ur.	1767	&	Stanisław	Foksiński	
-	Julianna,	ur.	1776	

(1)		
n/n	
	
ślub	ca	1745	

-	Józef	Targowski	
-	Józefa	Bielińska	

(4)		
Franciszka		
Romer	
z	Chyszowa	
h.	Jelita	
	
ur.	ca	1758	
zm.	06.03.	1790	Drochów	

Paweł	
Malczewski	
	
ur.	1745	
-	właśc.	Opatowic	

(1)	
Elżbieta		
z	Dąmbskich	
h.	Godziemba	
	
ur.	1750	
zm.	23.07.1787	

(2)	
Franciszka		
Dębicka	

-	Konstancja,	ur.	19.02.1782	&	Michał	Ziętkowski	
-	Józef	Grzegorz,	ur.	10.03.1783	Imielno	
-	Joanna,	ur.	1785	&	Antoni	Błędowski	
-	Zuzanna	Klara	Justyna,	ur.	1786	

Honorata	Barbara		
Malczewska											
	
ur.	08.12.1792	Mierzwin		
																															(akt	119)	
	mąż:		Józef	Jordan	

Wanda	
Malczewska	
h.	Tarnawa	
	

Michał	
Malczewski	
h.	Tarnawa	
	
1895	–	1978		

Stanisław	
Malczewski	
h.	Tarnawa	
	
1890	–	1950	

Jan	
Malczewski	
h.	Tarnawa	
	
1889	–	1952		

Maria	
Łaszcz-Jastreboff	

Wacław	
Długosz	

Zofia	
Piechowicz	

Ryszard	
Malczewski	
h.	Tarnawa	
	
1891	-	1985	

Maria	
Chotkowska	

Jan		
Targowski	
&		
Anna		
Woyciechowska	

Władysław	
Cyprian		
Targowski	
&		
Maria		
Ostrowska	

Wincenty		
Targowski	
&		
Lucyna		
Dutreppi	

Aniela	
Targowska	
	

Dalsze	szczegółowe	koligacje	i	uzupełnienia,	vide:	
-	J.	Skoczylas,	Malczewscy	od	Szymona,	w:	
																							M.Łempicka,	P.Wietrzykowski	www.wietrzykowski.net	

(2)		
Jowianna		
Tęgoborska	
z	Tęgoborzy	
h.	Śreniawa	
	
ur.	ca		1730	

-	Aleksander	Tęgoborski	
-	Zofia	Grabkowska	

-	Ignacy	Józef	Stanisław	Malczewski,	1749	–	1809	
-	Sabina	Malczewska,	ur.	1751	
-	Maciej	Malczewski,	1752	–	1830	&	Anna	Oraczewska	
-	Julian	Malczewski,	1753	

-	Wojciech	Romer	
-	Zuzanna	Piegłowska	

?	?	

-	Ignacy	Dąmbski	
-	Zofia	Psarska	

	
Prace	publikowane	i	maszynopisy	żródłowe	do	dziejów	rodzin		
Targowskich	i	Bielińskich:	
	
Jerzy	Targowski,	Żywot	ułańskiego	konia,	wyd.	2003	
Jerzy	Targowski,	Ankieta	Ostatniego	Szwolezera,	2001	
Krzysztof	Targowski,	Wspomnienia	
Józef	Targowski,	Wspomnienia	
Juliusz	Targowski,	Wspomnienia	
Kazimierz	Targowski,	Archiwum	rodziny	osiadłej	w				
																																																					Sandomierzu	z	końcem	XVIII	wieku	
Regina	z	Targowskich	Bujakowa,	Saga	Rodu	Targowskich	
Alfred	Wysocki,	Wspomnienie	o	ś.	pam.	Józefie	Targowskim	
Hanna	Lesisz,	Historia	Rodziny	Bielińskich	
Ks.	Aleksander	Bastrzykowski,	Monografia	historyczna		parafii	
																																																																								Góry	Wysokie,	wyd.	1936	
Zofia	Solarzowa,	Mój	pamiętnik,	W-wa	1973	
Tadeusz	Epsztein,	Targowski	Juliusz	Franciszek,	w:	Ziemianie		
																																																																										polscy	XX	w.,	cz.	8.	2007	

		
	
																				
		

)	


