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RODZINNE LOSY

Na podstawie informacji i relacji dawnych i obecnych mieszkańców oraz 
potomków chojnowskich rodzin.

Rodzina Chojnowskich
Romuald Chojnowski, ochrzczony w parafii Trzcianne 28 IV 1786 r., przy‑
był do seminarium tykocińskiego ze szkoły podwydziałowej w Szczuczy‑
nie. Studiował w seminarium tykocińskim od 24 IX 1807 r. do V 1810 r. 
i uczył w szkole parafialnej w Tykocinie. Opinia o nim: „w ćwiczeniach 
duchownych gnuśny, w studiach niedbały”. Został usunięty z seminarium, 
ale udał się do Mohylewa, gdzie został wyświęcony w roku 1811.1

Wspomnienia ks. prałata mgr Alojzego Chojnowskiego – proboszcza 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Maksymiliana M. Kolbego w Białym-
stoku 
W widłach Biebrzy rozciąga się dolina pokryta łąkami, mokradłami i szu‑
warami. Ok. 15 km od tej rzeki znajduje się wieś Chojnowo. Przed cztery‑
stu laty zamieszkał tu ziemianin, do którego należały łąki nadbiebrzańskie, 
piękne lasy i rozległe połacie ziemi. Od jego to nazwiska wzięła nazwę 
wieś. Dziedzic i ziemianin Chojnowski osadził kilka rodzin włościań‑
skich, które spełniały posługi, obrabiały ziemię i karczowały lasy. Wieś 
rozłożyła się nad małym strumykiem, który wchodził do lasu i rozlewał 
się na tzw. bagnach. Na środku wsi wybudowano karczmę, do której w dni 
świąteczne zaglądała czeladź na kubek piwa, tabakę i rozmowę. Ludność 
wzrastała, a wieś stawała się coraz większa. Część mieszkańców zaczęła 
budować swoje domki po drugiej stronie rzeczki i wieś – połączona most‑
kiem – przybrała kształt litery T. Ludność prosta, wiejska, przepojona była 
wielkim patriotyzmem, tradycyjną religijnością i przywiązaniem do oj‑

1  Kochański Antoni, ks., 526 lat dziejów miasta Tykocina. Zarys historyczny, Augustów 1979, (maszynopis), 
s. 438 i 621.
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czystej ziemi. Dawno zatarł się podział między szlachtą a włościanami. 
Tylko najstarsze pokolenia wspominały o swym szlacheckim rodowodzie 
z dumą i wyższością. Dzisiaj nie ma już żadnej różnicy, a najmłodsi pra‑
wie nie wiedzą o dawnej tradycji i podziałach. 

Rodzice
Ojciec mój był jednym z pięciorga rodzeństwa. Miał dwie siostry: jedna 
zamężna na Karczaku za Suchcickim, druga w Bajkach Starych za Wojno. 
Jeden z braci wyjechał do Brazylii – tam żyje, ma córkę i syna, drugi z braci 
ożenił się na Zubolu. Ojciec mój – jako najstarszy z rodzeństwa – został 
na gospodarce odziedziczonej po dziadku i zamieszkał w Chojnowie. 

 Ojciec mój urodził się w 1895 r. w Chojnowie. Na chrzcie świętym 
otrzymał imię Antoni na pamiątkę swojego ojca Antoniego. Ukończył szkołę 
podstawową, co na owe czasy znaczyło bardzo wiele. Dlatego też wybie‑
rany był na sołtysa, zarówno przed drugą wojną światową, jak i po niej. 
W czasach zaboru rosyjskiego w konspiracji uczył dzieci czytać w języku 
polskim i liczyć. Było to bardzo niebezpieczne zajęcie, ponieważ groziła 
za nie zsyłka na Sybir. Ojciec odznaczał się pracowitością i sumiennoś‑
cią. Miał usposobienie dość porywcze i nerwowe, ale to nie przeszkadza‑
ło w życiu rodzinnym. Wyznawał zasadę, iż w stosunku do swoich dzieci 
lepiej być ostrym niż pobłażliwym.

 W 1925 r. ożenił się z młodszą o 10 lat Wandą z domu Dworakowską. 
Matka pochodziła z rodziny dość bogatej. Jej babka mieszkała na zamku 
w Knyszynie, a bracia babki – Sobocińscy – mieli majątek na Wojszkach 
i Karczaku. 

 Matka urodziła się w 1905 r. Miała brata Konstantego, którego po po‑
wrocie z Brazylii, za namową sąsiada, zabili Niemcy. Mama od najmłod‑
szych lat musiała ciężko pracować, ponieważ jeszcze w dzieciństwie zmarli 
jej rodzice. Odznaczała się dobrocią, pomimo bardzo szybkiego tempe‑
ramentu. Nigdy nie odkładała pracy na następny dzień, lubiła modlitwę 
i śpiew. W każdą niedzielę, gdy ojciec i dzieci jeszcze spały, przygotowy‑
wała śniadanie, śpiewając godzinki do Najświetszej Maryi Panny. Przed 
śniadaniem cała rodzina klękała do modlitwy. Wieczorem zaś, przed spo‑
czynkiem dzieci, śpiewała pieśń „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Gdy 
wszyscy usnęli, siadała przy piecu i długo sama odmawiała różaniec.

 Każde z dzieci przyzwyczajane było od najwcześniejszych lat do pra‑
cy. Bez większego szemrania zabieraliśmy się do swoich zajęć, które zobo‑
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wiązani byliśmy wypełniać sumiennie i dokładnie. W przeciwnym razie 
dostawaliśmy upomnienie, a nawet delikatne „lanie”.

 Rodzice nauczyli nas szanować ubranie i buty, ponieważ materiały 
były drogie i trudne do zdobycia. Latem biegaliśmy boso, a buty wkłada‑
liśmy jedynie do kościoła. Każde dziecko musiało dbać o buty – czyścić 
je starannie, by posłużyły jak najdłużej. Rodzice nie starali się zbytnio 
o stroje. Uważali, że ubranie nie musi być najnowsze, byleby było skrom‑
ne i czyste. Matka dużą uwagę przywiązywała do naszego wyżywienia. 
Uważała, iż zdrowe i dobrze wychowane dzieci potrafią dobrze się uczyć 
i pracować. 

 Mama starała się nieść pomoc sąsiadom, ale nie lubiła trwonić czasu 
na plotki i zbyteczne rozmowy, ponieważ miała bardzo dużo pracy w domu 
i gospodarstwie. Oboje moi rodzice należeli do Żywego Różańca. W każ‑
dą pierwszą niedzielę miesiąca szli do wsi (mieszkaliśmy trochę za wsią) 
na wspólną modlitwę różańcową w swoich „różach”: kobiecych i męskich. 
Kościół, modlitwa i praca wypełniały ich dni, tygodnie i całe życie. 

Dzieci
Jest nas siedmioro: czterech braci i trzy siostry. Dwoje rodzeństwa umar‑
ło w dzieciństwie. Najstarsza siostra – Wacława – jest zamężna i mieszka 
w Trzciannem. Druga siostra, również zamężna, mieszka w Białymsto‑
ku, trzecia zaś pracuje na poczcie w Orzyszu. Najstarszy brat – Dominik 
– jest kawalerem i wraz z żonatym bratem Tadeuszem pracuje na gospo‑
darstwie. Ja, jako szóste z żyjących dzieci, jestem księdzem. Najmłodszy 
brat Krzysztof ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. 

Dzieciństwo
Urodziłem się w czasie drugiej wojny światowej 15 XII 1939 r. Był to bardzo 
trudny okres. Wojenna atmosfera odbiła się na mojej psychice. Na chrzcie 
świętym otrzymałem imię Alojzy. Imię to dano mi po starszym ode mnie 
bracie, który zmarł w wieku niemowlęcym. Ktoś powiedział rodzicom, 
że jeżeli dziecko po śmierci brata otrzyma takie samo imię, wówczas bę‑
dzie żyło. To przekonanie prawdopodobnie zadecydowało, że rodzice 
ochrzcili mnie imieniem Alojzy.

 Wojenna sytuacja sprawiła, iż część mieszkańców wsi uciekła do lasów, 
aby tam ukryć się przed Niemcami. Niemcy niszczyli wszystko co polskie 
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i dążyli do masowej, biologicznej zagłady narodu. Pewnego dnia 1941 r. 
zajechał do wsi samochód pełen niemieckich lekarzy, którzy planowali 
wszczepić dzieciom zarazki gruźlicy. Kto tylko mógł, uciekał z dziećmi 
do lasu i ukrywał się przed ręką wrogów. Mój starszy brat został ukryty, 
a ja, podobnie jak inne dzieci, otrzymałem zastrzyk z zarazkami gruźlicy. 
Wiele dzieci umarło. Mój organizm był silniejszy i jakoś potrafił zwalczyć 
chorobę w początkowym jej stadium. Mimo to choroba zostawiła ślad 
w organizmie – ujemnie wpłynęła na rozwój prawej nerki, co spowodo‑
wało choroby w dorosłym życiu.

 Zbliżał się powojenny wrzesień 1945 r. i, podobnie jak inne dzieci, 
miałem pójść do szkoły podstawowej, oddalonej od mojej wsi o czte‑
ry kilometry. Pewnego dnia wybrałem się z kolegami do lasu po „gil‑
zy” – puste łuski po nabojach. Opasani wokół siebie łuskami wracaliśmy 
do domu, a ja, chcąc skrócić sobie drogę, postanowiłem przeskoczyć płot. 
Nie udało się! – zawisłem na sztachetach i złamałem nogę w kostce. Ból 
był ogromny, a lekarza brak. Jedna z sąsiadek umiejętnie nastawiła moje 
kości, ale do szkoły już nie poszedłem. W następnym roku, staraniem 
moich rodziców, powstała szkoła w Chojnowie. Z radością poszedłem 
do pierwszej klasy. Uczyłem się dobrze, po kilku miesiącach nadrobiłem 
zaległości i zacząłem przerabiać klasę drugą. Po ukończeniu czterech klas 
z wyróżnieniem rozpocząłem dalszą naukę w szkole zbiorczej w Trzcian‑
nem. Po lekcjach pomagałem rodzicom w gospodarstwie. Panował trudny 
okres stalinizmu. Większe gospodarstwa niszczone były przez ogromne 
podatki. Moi rodzice musieli płacić nie tylko podatek, ale również odda‑
wać mleko, mięso i zboże w ilościach przekraczających możliwości wy‑
twórcze. Podobnie jak inni im podobni, byli nazywani kułakami. Sytu‑
acja naszej rodziny stała się bardzo trudna. Przemęczona matka zaczęła 
chorować. Ojca uwięziono za długi podatkowe i wywieziono na pół roku 
na Śląsk, do Brzegu. Najstarszy brat poszedł do wojska, a młodszego za‑
brano do ESP Hufiec Pracy. Z powodu „dużej” ilości ziemi, słabej i nie‑
urodzajnej, drzwi do dalszej nauki zostały przede mną zamknięte. Mu‑
siałem „przypisać się” do starszej siostry, która była zamężna i nie miała 
ziemi, bo jej mąż był młynarzem. Tym sposobem moje papiery do lice‑
um zostały przyjęte. Złożyłem egzamin i zostałem szczęśliwym uczniem 
Liceum Ogólnokształcącego w Goniądzu. 
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Wspomnienia Marzeny Kulesza z domu Chojnowskiej 
W Chojnowie obecnie mieszka jeszcze kilka rodzin, noszących nazwi‑
sko Chojnowscy. Rodziny te są spokrewnione ze sobą w sposób bliższy 
lub dalszy, bądź też zupełnie nie skoligacone. Ludzi tych łączy nie tylko 
to samo nazwisko, ale też wspólna historia, tradycja i kultura. 

 Pierwsze zapiski o Chojnowskich, według prof. Józefa Maroszka i Ar‑
kadiusza Studniarza, autorów książki,,Dzieje Trzciannego i obszaru gminy 
Trzcianne w XV ‑XX wieku’’, pochodzą z 1497 r. Znajdujemy też informa‑
cje o tym, że król Aleksander Jagiellończyk przed 1501 r. obdarował przy‑
wilejami miejscową szlachtę, która posiadała rycerskie nadania. Do szla‑
checkich rodzin obdarowanych przez króla należeli m.in. Chojnowscy. 
Według prof. Józefa Maroszka, Chojnowscy byli herbu Łada.

 W innej książce, autorstwa Jarosława Macieja Zawadzkiego ,,1000 
najpopularniejszych nazwisk w Polsce”, nazwisko Chojnowski klasuje 
się na 582 pozycji pod względem częstotliwości występowania w Polsce. 
Zdaniem autora, w naszym kraju mieszka około 7700 osób o nazwisku 
Chojnowski. Nazwa osobowa Chojnowski notowana jest od XV w. Szacu‑
je się, że najwięcej osób o tym nazwisku, nawet do 70%, mieszka w Polsce 
północno ‑wschodniej i na Pomorzu Gdańskim.

Chojnowscy byli pierwszymi mieszkańcami, a tym samym założy‑
cielami wsi Chojnowo. Prawdopodobnie to od ich nazwiska powstała 
nazwa miejscowości. Z opowiadań osób żyjących i tych członków rodzi‑
ny, o których pamiętamy, ale niestety już ich z nami nie ma, wnioskuję, 
że osobą najczęściej wymienianą jako głowa rodu Chojnowskich był Wil‑
helm Chojnowski.

 Udało się ustalić, że Wilhelm, zwany potocznie Kilimem, miał jesz‑
cze dwóch braci: Konstantego i Marcelego. Wiadomo, iż Marceli był za‑
rządcą majątku w Mońkach. Zarówno Konstanty, jak i Marceli, nie za‑
łożyli rodzin, dożyli sędziwego wieku jako kawalerowie. Obaj bracia żyli 
po przeszło 100 lat. Wilhelm natomiast jako młody człowiek został wcie‑
lony do carskiego wojska. Do rodzinnego Chojnowa wrócił po 25 latach 
służby wojskowej. Pierwsza żona Wilhelma, z domu Masłowska, pocho‑
dziła z Kapic. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci: Jana, Antoniego 
i Marii. Po śmierci pierwszej żony Wilhelm ożenił się po raz drugi, jego 
druga żona pochodziła z Wyszowatych. 

Córka Wilhelma, Maria, najmłodsza z rodzeństwa, wyszła za mąż 
do Kapic koło Jeżewa za Łupińskiego. Jako posag wzięła wiano swojej 
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matki, która tak jak mąż Marii, pochodziła z tych samych Kapic. Obaj 
synowie Wilhelma, Jan i Antoni, założyli własne rodziny i nadal miesz‑
kali w Chojnowie.

Wnukowie Wilhelma twierdzili, że dziadek ich dożył 118 lat. 
Młodszy syn Wilhelma, Antoni Chojnowski, ożenił się z Józefą Szorc 

z Chojnowa. Antoni i Józefa mieli sześcioro dzieci: Henryka, Czesła‑
wa, Kornelię, Filomenę, Józefa i Romana. Antoni żył 43 lata, zmarł 13 
IX 1912 r., a dzieci wychowywała i prowadziła gospodarstwo wdowa Jó‑
zefa. Żyła ona 63 lata. Zmarła 12 IV 1941 r. Ich najstarszy syn, Henryk, 
pozostał w Chojnowie, ożenił się ze Stefanią Wilczewską z Goniądza. 
Dochowali się trójki dzieci: Mirosława, Marianny i Elwiry. Po Henryku 
gospodarstwo przejął najstarszy z rodzeństwa, Mirosław, który ożenił się 
z Zofią Szorc z Wyszowatych. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci: 
Akadiusza, Iwony i Katarzyny. W 1981 r. Mirosław wraz z rodziną prze‑
prowadził się do Kowalowiec koło Zabłudowa.

Córka Antoniego i Józefy, Kornelia, wyszła za mąż za Antoniego Szesz‑
ko z Mroczek, i tam zamieszkała. Miała pięcioro dzieci: Józefa, Henrykę, 
Filomenę, Teresę i Władysława. 

Druga córka Antoniego i Józefy, Filomena, wyszła za mąż za Anto‑
niego Sobotko i zamieszkała wraz z mężem w Goniądzu. Małżeństwo 
to miało trzy córki – Aleksandrę, Zytę i Marię. 

Trzeci syn Chojnowskich, Józef, nie zdążył założyć własnej rodziny. 
Zginął w wieku 32 lat śmiercią tragiczną, został rozstrzelany 23 VI 1941 r. 
na Carskim Trakcie przez żołnierzy radzieckich.

Najmłodszy syn Antoniego i Józefy, Roman, ożenił się z Heleną Szkla‑
rzewską z Zubola i pozostał w Chojnowie. 

Pozostał jeszcze Czesław, drugi syn Chojnowskich, który za żonę po‑
jął Amelię, córkę Józefy z domu Znosko i Adolfa Jabłonowskich z Wila‑
mówki. Państwo Jabłonowscy mieli pięcioro dzieci. Najstarszy Piotr oże‑
nił się z córką pułkownika z Mroczek, był naczelnikiem banku w Wilnie, 
został zesłany na Syberię. 

Drugi syn Józefy i Adolfa, Wandalin, wraz z bratem Mieczysławem 
przejęli po ojcu gospodarstwo.

Córka Jabłonkowskich, Konstancja, wyszła za mąż za Pawła Milew‑
skiego do Pisank.
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Najmłodsza, Amelia, zamieszkała wraz z mężem w Chojnowie.  Ame‑
lia i Czesław mieli dwóch synów: Lecha i Zygfryda. Młodszy syn, Zygfyd, 
pozostał kawalerem i dochował rodziców.

Czesław Chojnowski żył 81 lat, zmarł 18 II 1988 r.; Amelia żyła 83 lata, 
zmarła 12 VI 1994 r. Zygfryd mieszka w domu rodzinnym pod nr 49.

Lech, starszy syn Amelii i Czesława, 7 XI 1965 r. ożenił się z Danutą, 
córką Zofii i Eugeniusza Jaworowskich ze Starych Bajek. Małżonkowie 
odkupili w 1981 r. gospodarstwo wraz z siedliskiem od Mirosława Choj‑
nowskiego, syna Henryka. Zamieszkali wraz z dziećmi w domu pod nr 50. 
Lech i Danuta mają trójkę dzieci: Bogumiłę, Jana i Marzennę. 

Najstarsza córka, Bogumiła, wyszła za mąż za Krzysztofa Niecieckie‑
go i mieszka wraz z mężem we wsi Zacisze koło Zabłudowa. 

Syn Jan ożenił się z Anną Jeleniewską; małżonkowie zamieszkali w Go‑
niądzu. Mają dwójkę dzieci – Malwinę i Konrada. 

W Chojnowie wraz z Lechem i Danutą mieszka ich najmłodsza cór‑
ka, Marzenna, z mężem Dariuszem Kuleszą z Kulesz. Mają dwie córki – 
Luizę i Darię.

Wspomnienia Elżbiety Maestaz, córki Józefa Chojnowskiego  
 Pamiętam mojego dziadka, Piotra, z powodu dwóch symbolicznych wy‑
darzeń. Pierwsze z nich dotyczyło chleba i soli, a drugie duszy.

 Siedzieliśmy w kuchni przy stole. Dziadek miał 60 lat, ja – 3. Dziadek 
jadł chleb, ja sól. Do dzisiejszego dnia nie przepadam za słonymi przy‑
prawami. 

 Drugie wydarzenie miało miejsce parę miesięcy później. Dziadek 
umierał, a ja trzymałam gromnicę, taki był kiedyś zwyczaj. Bardzo mi za‑
leżało na tym, żeby zobaczyć duszę, która miała opuszczać ciało mojego 
dziadka. Pamiętam, że zadałam sobie sporo trudu, aby ustalić, którędy 
ta dusza będzie wychodzić. Nikt nie mógł udzielić konkretnej odpowie‑
dzi. W końcu ciotka Władka powiedziała, ze dusza wyjdzie przez okno. 
W pomieszczeniu były trzy okna. Dusza wyszła niezauważona. Byłam 
głęboko rozczarowana.

 Mój ojciec kochał ludzi. Nienawidził tylko bolszewików i komuni‑
stów. Komuniści wsadzili go do więzienia za to, że postanowił przywieźć 
zwłoki swojego brata – partyzanta. Brat Władek zginął tragicznie zamor‑
dowany przez UB.
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 Ja opuściłam wieś we wczesnej młodości. Wyjechałam również z kraju 
w poszukiwaniu lepszego chleba. Dzisiaj żałuję tej decyzji. Emigracja nie 
jest dobra dla każdego. Głębokie przywiązanie do ojczystych stron odzie‑
dziczyłam po moim ojcu. Często odwiedzam mój rodzinny dom.

Rodzina Dąbrowskich 

Wspomnienia Zdzisława Dąbrowskiego
Dąbrowscy na teren gminy Trzcianne przybyli pod koniec XVIII wieku 
z gminy Wąsosz. Opowiadał mi tato, że byli to dwaj synowie leśnicze‑
go, którzy musieli uciekać z powodu prześladowań. Jeden z nich założył 
gniazdo rodowe w Mroczkach, drugi w Chojnowie. W księgach parafial‑
nych zapisane jest, że protoplastą rodu Dąbrowskich był Bartłomiej, oj‑
ciec Grzegorza. 

 Grzegorz Dąbrowski urodził się około 1770 r. Jego żona, Marianna 
Szeszkówna, pochodziła z Mroczek. Ślub wzięli 12 II 1792 r.; mieli sześ‑
cioro dzieci: Wiktorię (ur. 1793 r.), Franciszkę (ur. 1797 r.), Marcelę (ur. 
1802 r.), Wincentego (ur. 1796 r.), Floriana (ur. 1815 r.) i Stanisława (ur. 
1823 r.). 28 I 1843 r. Florian Dąbrowski zawarł związek małżeński z Mał‑
gorzatą Kozłowską ze wsi Gugny, córką Jana i Rozalii z Zalewskich. Florian 
miał czterech synów i córkę: Wincenty urodził się 1848 r. Jan w 1850 r., 
Józef w 1858 r., Franciszek 1861 r., a córka Marianna urodziła się w 1853 r. 
Wincenty Dąbrowski w 1880 r. ożenił się z Pauliną Węgrowską. Urodzi‑
ło im się również czterech synów i jedna córka. Pod koniec XIX w. Win‑
centy pełnił funkcję starosty i aktywnie uczestniczył w życiu wsi i gminy. 
Dwóch synów Wincentego, Antoni i Józef, wyjechało do Stanów Zjedno‑
czonych. Syn Aleksander ożenił się z Józefą Bielską z Downar w 1910 r. 
Opowiadała mi stryjenka, Ksaweryna Dąbrowska, historię ożenku mego 
dziadka, Aleksandra. Przed drugą wojną światową i wcześniej było nie 
do pomyślenia, żeby kawaler sam jechał do panny – musiał jechać z raj‑
kiem (swatem). Do mego pradziadka przyszedł rajek z konkretną pro‑
pozycją: zawiezie Aleksandra, któremu czas się już ożenić, do bogatych 
i pracowitych panien, za odpowiednią zapłatą. Uzgodniono pięć pud 
pszenicy (120 kg).

Rajek z Aleksandrem umówili się i wyruszyli w drogę. Był to rok 1910, 
mroźny dzień lutowy, oczywiście niedziela. Wyruszyli po sumie (najważ‑
niejsza msza św. w niedzielę), sankami z janczarami, do pobliskiej miej‑
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scowości Mroczki do państwa Szeszków. Rajek przestawił 28‑letniego 
kawalera: bardzo przystojny i bardzo silny. Rajek mówił o gospodarstwie 
– ile przyszły małżonek ma koni, krów, ziemi, że jest bardzo pracowity 
i jest jeden w domu, w więc odziedziczy całe gospodarstwo. Po dwóch 
godzinach mój dziadek zadał pannie pytanie: „Czy wyjdziesz za mnie?”. 
Panna odpowiedziała: „Aleksandrze nie tak szybko, za krótko się znamy”. 
Dziadek puścił oko do rajka, powoli wyszli z domu i pojechali do Kulesz 
do zacnej rodziny Miarnowskich. Tam rajek też wychwalał kawalera, 
żeby jak w najlepszym świetle przedstawić kandydata na męża. Dziadek 
popatrzył na pannę, że ta jest jeszcze piękniejsza od tamtej z Mroczek. 
Tej również zadał pytanie: „Czy wyjdziesz za mnie?”. Panna Miarnowska 
podobnie, jak Szeszkówna z Mroczek, odpowiedziała, bo nie tak szybko, 
że za krótko się znają, że jeszcze zobaczy, chciałaby bliżej poznać kandy‑
data itp. Dziadek się zdenerwował, puścił oko do rajka i szybko wyszli 
i wyruszyli do trzeciej panny, tym razem z rodziny Bielskich, do Dow‑
nar. Tam rajek po raz trzeci tego dnia zachwalał kandydata jak potrafił. 
Dziadek popatrzył na pannę i pomyślał, że to jest ta – od pierwszego spoj‑
rzenia zakochał się w Józefie. Trochę delikatniej przystąpił do rozmowy, 
ale na koniec mówi: „Jesteś piękną panną, bardzo mi się podobasz, ale 
muszę zadać ci pytanie: czy wyjdziesz za mnie?”. Józefa chwilę pomyśla‑
ła i odpowiedziała: „Aleksandrze, wyjdę za ciebie za mąż”. W niedługim 
czasie odbył się ślub. 

Po kilku latach, gdy kuzyn Antoni Dąbrowski ożenił się z Ksawery‑
ną Jabłonkowską z Wilamówki, jakiś czas po weselu Ksaweryna zapytała 
Józefę, w jaki sposób poznała Aleksandra Dąbrowskiego. Usłyszała na‑
stępującą historię: „przyjechał bardzo przystojny kawaler. Rajek mówił, 
że jest on bogaty, pracowity, ma bardzo dobry charakter. Kawaler od razu 
zadał pytanie, czy wyjdę za niego. Zaimponowało mi to, że kawaler jest 
odważny, przystojny. Pomyślałam, że drugi taki może mi się już nie tra‑
fić; a zresztą – bardzo mi się spodobał. Powiedziałam: tak.” 

W 1912 r. Aleksandrowi i Józefie urodził się syn Józef, w 1916 r. cór‑
ka Marianna. W 1916 r. Aleksander poszedł na pierwszą wojnę świato‑
wą. Walczył po stronie rosyjskiej, ponieważ ziemie, na których mieszkał, 
znajdowały się pod zaborem rosyjskim. W czasie natarcia oddział moje‑
go dziadka został okrążony przez Niemców i wzięty do niewoli. Dziadek 
wrócił z niewoli w 1918 r. W tym samym roku zmarł jego syn, Józef. Ko‑
lejnemu potomkowi, który przyszedł na świat w 1919 r., dano na imię Jó‑
zef na cześć zmarłego braciszka. W 1921 r. urodził się Henryk, mój tato, 
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a w 1923 r. kolejny syn, Leopold. Przebywając w niewoli niemieckiej dzia‑
dek pracował na wsi u rolnika. Tam nauczył się nowoczesnych, na owe 
czasy, metod gospodarowania. Na polskiej wsi zboże koszono wówczas 
sierpami, a używanie kosy było wielkim grzechem. Dziadek jako pierwszy 
wziął kosę na plecy i poszedł kosić zboże. Jakiś rolnik powiadomił wszyst‑
kich mieszkańców wsi, że Aleksander Dąbrowski kosi zboże kosą. Ludzie 
przyszli do dziadka na pole i prosili, żeby tego nie robił, a gdy to nie po‑
mogło, zaczęli krzyczeć, że bezcześci dary Boże. Jeden z nich próbował 
dziadka uderzyć. Dziadek był bardzo silnym człowiekiem, chwycił napast‑
nika i pchnął na kilka metrów. Zagroził, że każdego, kto się do niego zbli‑
ży, przebije kosą. Ludzie, zobaczywszy, że Aleksander nie żartuje i może 
zrobić użytek z kosy, odeszli. Dziadek Aleksander skosił zboże z 6 ha pola. 
Zajęło mu to dziesięć dni, natomiast sierpem trwałoby około miesiąca. 
W następnym roku już kilku sąsiadów wzięło przykład z dziadka i kosili 
zboże kosą. W 1924 r. Józefa zachorowała na zapalenie płuc i po kilkuna‑
stu dniach zmarła. Umierała bardzo przytomnie, poleciła Aleksandrowi, 
żeby ożenił się z daleką kuzynka Pasiewiczówną z Bajek, której w ciągu 
roku zmarł mąż i siedmioro dzieci. Dziadek posłuchał Józefy i rok po jej 
śmierci ożenił się z Aleksandrą Pasiewiczówną. Z opowieści Henryka, 
mojego taty, Aleksandra była bardzo dobrą, pogodną osobą. Wychowała 
wszystkie dzieci Aleksandra, wspólnych dzieci nie mieli. 

W 1936 r. najstarsza córka Aleksandra, Marianna, wyszła za mąż 
za Władysława Chojnowskiego z Chojnowa, rok później młodzi wyje‑
chali do Argentyny, potem do Brazylii i osiedlili się w mieście Porto Ale‑
gre. Tam urodziła im się dwójka dzieci: Genowefa i Edmund. Marianna 
i Władysław pracowali bardzo ciężko i dbali o edukację dzieci. Syn Ed‑
mund skończył studia w Brazylii, uczył się w Paryżu i Londynie; jego wy‑
kształcenie było związane z wojskiem. Po ukończeniu edukacji odwiedził 
Polskę wraz z żoną, Włoszką. Wrócił do Brazylii i pracował w swoim za‑
wodzie w stolicy. Po roku zmarł nagle w wieku 33 lat, zostawiając dwój‑
kę dzieci. Rodzice Edmunda bardzo to przeżyli, wkrótce po jego śmierci 
zmarł Władysław. Córka Genowefa ukończyła studia w Brazylii i została 
wykładowcą na Uniwersytecie w Porto Alegre. Wyszła za mąż za Włocha 
i mają dwójkę dzieci: Elianę i Aleksandra. Marianna zmarła w 1998 r. Ge‑
nowefa i jej córka Eliana odwiedziły dwukrotnie Polskę w 1992 i 1995. 

Wracamy do lat przedwojennych. Dziadek Aleksander wysłał najstar‑
szego syna Józefa do żydowskiego mistrza, żeby tam nauczył się zawodu 
szewskiego. Leopold miał zostać krawcem, a Henryk rolnikiem. Leopold 
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nie mógł się pogodzić z nakazem ojca odnośnie jego przyszłego zawodu 
i w 1935 r. uciekł z domu. Przez kilka lat nie dawał znaku życia. Rodzina 
nie mogła się otrząsnąć po stracie dziecka – myślała, że nie żyje. APo kil‑
ku latach Leopold napisał list do kolegi wyznał, że uczy się w szkole ka‑
detów i zakazał koledze mówić o liście. Kolega po jakimś czasie wyjawił 
tajemnicę. Radość rodziny była wielka. Henryk wstąpił do koła „Strze‑
lec” i ukończył kurs agronomów. Dziadek Aleksander przed wojną dzia‑
łał w różnych organizacjach: PSL, Kasie Stefczyka i innych. 

W 1939 r. wkroczyli Rosjanie, Józefa Dąbrowskiego wzieli do woj‑
ska rosyjskiego i później wywieźli na Syberię. Tam Józef wsąpił do Armii 
Berlinga i przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. W 1946 r. 
wrócił do domu, do Chojnowa. 

Jakiś czas później Józef wstał wcześnie rano, wziął najlepszą krowę 
z obory i zaprowadził na rynek do Knyszyna. Tam ją sprzedał, kupił sobie 
garnitur i buty, i wkrótce wyjechał na ziemie odzyskane do Pisza. W 1955 r. 
ożenił się z Janiną Kramkowską z Kramkówki. Mieli trójkę dzieci: synów 
Andrzeja i Adama oraz córkę Ewę. Józef, mimo że pracował w PKS ‑ie, 
przez długie lata hodował krowy, a mleko sprzedawał sąsiadom. Zmarł 
w 2005 r. w Piszu i tam też jest pochowany. 

Leopold, gdy wybuchła druga wojna światowa, wrócił do domu. Wspól‑
nie z dyrektorem szkoły w Trzciannem, panem Gniazdowskim i z panem 
Wiszowatym ze wsi Pisanki, zorganizowali ruch oporu i utworzyli struk‑
tury Armii Krajowej. W 1943 r. Leopold został zesłany na przymusowe 
roboty do Niemiec. W czasie transportu udało mu się uciec wraz z kil‑
koma innymi osobami. Ukrywał się w lesie, ale jeden z mieszańców wsi 
doniósł o tym Niemcom. Niemcy przyjechali do domu Aleksandra i na‑
kazali synowi stawić się w ciągu 24 godzin w Mońkach. W innym wypad‑
ku – zagrozili – wymordują całą rodzinę i spalą gospodarstwo. Leopold 
zgłosił się w ustalone miejsce i został wywieziony do Królewca, gdzie po‑
został do końca wojny. Po wojnie wrócił, działał jakiś czas w podziemiu. 
Później wyjechał na ziemie odzyskanie do Pisza i tam ożenił się z Ireną 
z Wilna. Wyjeżdżając do Pisza dostał rozkaz, iż ma założyć tam struk‑
tury podziemia. Po rozbiciu struktur WIN ‑u, Leopold ujawnił się. Całe 
swoje życie pracował dla rozwoju Pisza, piastując różne funkcje dyrektor‑
skie. Z powodu wcześniejsze przynależności do ruchu konspiracyjnego 
był często szykanowany i zwalniany z pracy. Irena i Leopold mają dwóch 
synów: Lecha i Zbigniewa. Zbigniew ożenił, się mieszka i pracuje w Ol‑
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sztynie, ma syna i córkę. Lech również się ożenił, mieszka i pracuje w Pi‑
szu, ma trójkę dzieci: dwóch synów i córkę.

Henryk w czasie wojny działał w ruchu oporu. W 1946 r. został aresz‑
towany przez Urząd Bezpieczeństwa, siedział w więzieniu w Białymsto‑
ku dwadzieścia miesięcy. Był tam strasznie bity – wybito mu wszystkie 
zęby, poodbijano nerki, zachorował na zapalenie płuc. Mimo męczarni 
nie przyznał się do winy i nikogo nie wydał. W 1947 r. został wypusz‑
czony z więzienia i wrócił do Chojnowa. W 1948 r. ożenił się z Marią 
Kramkowską z Trzciannego (Maria Kramkowska przeszła gehennę Sybi‑
ru, co zostało opisane w książce pt. „Dzieje Trzcianngo”, wydanej w roku 
2004 r.). W 1949 r. urodziła się córka Halina, 1950 r. Wiesława, 1952 r. 
Jerzy, 1954 r. Tadeusz i w tym samym roku zmarła Aleksandra Dąbrow‑
ska, żona Aleksandra Dąbrowskiego. 1957 r. urodziłem się ja, Zdzisław 
Dąbrowski, piszący tę historię. W 1960 r. przyszła jeszcze na świat moja 
najmłodsza siostra, Bożena. Urząd Bezpieczeństwa cały czas węszył, szu‑
kał broni, kilka razy przeprowadzono rewizję. W 1959 r. piorun uderzył 
w stodołę sąsiada, ogień przedostał się na nasze zabudowania i wszystko 
spłonęło. Był to bardzo trudny i ciężki okres dla rodziny Henryka. W tym 
samym roku zmarł Aleksander, ojciec Henryka, gdyż przejął się bardzo 
nieszczęściem rodziny syna. Mimo ogromnych trudności, Henryk powoli 
odbudował swoje gospodarstwo. 

W 1965 r. Henryk zawiózł ziemniaki komendantowi milicji w Trzcian‑
nem i wypił z nim „ćwiartkę” wódki. Wracając z Trzciannego, udzielił po‑
mocy pani Leszczyńskiej, która leżała pod furą ze złamaną ręką. Po udzie‑
leniu pomocy wrócił do domu. Za kilka godzin przyjechał milicjant, zabrał 
mojego ojca i zawiózł do Moniek na pobranie krwi, a następnie do wię‑
zienia do Białegostoku. Był to październik. Żona Henryka, która została 
z małymi dziećmi, bardzo to przeżyła. Henryk niewinnie siedział sześć 
miesięcy do rozprawy. Na sprawie sądowej wyszło na jaw, że sprawcą wy‑
padku był rolnik z Chojnowa, który jechał z pola, zahaczył wozem o wóz 
pani Leszczyńskiej i, nie udzielając pomocy, odjechał. Rolnik jechał z kil‑
koma osobami, które były świadkami całego zdarzenia. Zaprosił te osoby 
do siebie na gościnę, na której zakazał im wspominać o zaszłym wypadku. 
Na rozprawie sędzia nakazał Henrykowi założyć sprawę sądową temu rol‑
nikowi. Henryk zrezygnował z tego, gdyż rolnik był związany z ówczesną 
władzą i wiadomo było, że uchroni się od ewentualnego wyroku. Henryk 
pisał do władz naczelnych PRL ‑u o odszkodowanie, dostał odpowiedź, 
że kraj jest strasznie biedny i odszkodowania nie dostanie. Henryk przez 
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długie lata był sołtysem wsi Choinowo. W tych ciężkich czasach pomagał 
ludziom. Za jego kadencji wyremontowane zostały drogi w Chojnowie, 
rozpoczął budowę remizy strażackiej. Był przez długie lata przewodni‑
czącym spółki wodnej. Maria, żona Henryka, zmarła 5 IX 1997 r., Hen‑
ryk zmarł 30 V 2004 r. Najstarsza córka Halina wyszła w 1966 r. za mąż 
za Eugeniusza Pezowicza – mieszkają we wsi Zucielec, mają dwie cór‑
ki i dwóch synów. Wiesława wyszła za mąż za Kazimierza Jasielczuka 
w 1977 r., mieszkają w Grajewie, mają dwóch synów. Jerzy ożenił się z Ma‑
rylą Kulęgowską w 1977 r., mieszkają w Piszu i mają trzy córki. Tadeusz 
ożenił się z Bożeną Teśluk w 1985 r., mieszkają w Trzciannem i maja cór‑
kę. Najmłodsza córka Henryka, Bożena, wyszła za mąż za Marka Citko 
w 1980 r., mieszkają w Białymstoku i mają córkę i syna. Ja, który opisuję 
tę historię, jestem piątym dzieckiem Marii i Henryka. Zostałem na go‑
spodarstwie rodzinnym w Chojnowie. Tato przekazał mi gospodarstwo 
w 1986 r. W 1997 r. zostałem wybrany wójtem gminy Trzcianne – funk‑
cję tą pełnie do dzisiaj, wcześnie byłem sołtysem wsi Chojnowo i piasto‑
wałem wiele innych funkcji społecznych. W 2000 r. ożeniłem się z Do‑
rotą Grajewską, mieszkamy w Chojnowie, mamy syna i córkę. W 1998 r. 
powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi i Trzciańskiej, którego jestem 
prezesem. Celem Towarzystwa jest kultywowanie tradycji, odtwarzanie 
historii ziemi trzciańskiej. W 2004 r. wydaliśmy książkę „Dzieje Trzcian‑
nego i obszaru gminy Trzcianne w XV ‑XX wieku”, dofinansowaliśmy wy‑
danie książki autorstwa księdza Stanisława Fiedorczuka pt. „Kartki mego 
życia”. Zapoczątkowaliśmy cykl książek „Podlaska wieś”, wydaliśmy pierw‑
szą z nich pt. „Wiszowate”. Kolejne, to niniejsza monografia Chojnowa 
i dzieje Zubola. Mamy zamiar wydać książki poświęcone historii każdej 
wsi w gminie Trzcianne. Wydajemy kasety, widokówki, foldery, organi‑
zujemy imprezy rekreacyjno ‑sportowe.

W Chojnowie do dnia dzisiejszego mieszkają dwie rodziny Dąbrow‑
skich. Jan, syn Floriana, ożenił się z Józefą Milewską, miał trzech synów: 
Józefa, Antoniego, Bolesława i dwie córki: Adolfę i Aleksandrę. Bolesław, 
Adolfa i Aleksandra wyemigrowali do USA. Bolesław w Stanach Zjed‑
noczonych nie założył rodziny i tam zmarł. Adolfa i Aleksandra wyszły 
za mąż za braci Buczyńskich i tam ułożyły sobie życie, a ich potomkowie 
żyją do dnia dzisiejszego w USA. Józef ożenił się z Zofią Sadowską z Nowej 
Wsi, mieli syna Czesława i dwie córki: Czesławę i Genowefę. Józef uczest‑
niczył w wojnie z bolszewikami. Czesława wszyła za mąż za Czesława Jana 
Piszczka, mieli sześcioro dzieci, wyjechali do Legnicy koło Wrocławia. Ge‑
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nowefa wyszła za mąż za Telesfora Dąbrowskiego, ale po kilku latach mał‑
żeństwa zamarła, pozostawiając dwójkę dzieci: Henrykę i Piotra. Czesław 
pozostał na gospodarstwie rodziców, od najmłodszych lat bardzo ciężko 
pracował. Był jednym z najlepszych kośników we wsi. Rozbijał młotem 
kamienie, pracował w lesie ściągając żywicę z drzew. Z sąsiadem, Stani‑
sławem Rutkowskim cięli piłą ręczną drzewo na deski i krokwie. Wieczo‑
rami do rodziny Czesława przychodzili sąsiedzi, czytano książki i prasę, 
dyskutowano na temat przeczytanej lektury. Ludzie w ówczesnych czasach 
zajmowali się nie tylko rolnictwem, chcieli rozwijać się również duchowo. 
Najlepiej, z piękną dykcją, czytał Bronisław Grochowski (uczestnik wojny 
z bolszewikami). Czesław, gdy weszli Niemcy, związał się z ruchem opo‑
ru, działał w strukturach Armii Krajowej. W 1943 r. został wywieziony 
na prace przymusowe do Niemiec. Jako jeden z nielicznych mówił, że było 
mu tam dobrze, gdyż był silnym młodym człowiekiem. Pracował u rolnika 
w gospodarstwie. Stamtąd przesyłał paczki do domu, nawet przyjeżdżał 
na przepustki. Po wojnie wrócił do domu i nadal związany był z ruchem 
oporu. W 1946 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i osa‑
dzony w więzieniu w Białymstoku. Był bity i maltretowany. Porucznik 
z Armii Andersa namówił go, żeby przyznał się do byle czego, bo inaczej 
zostanie zabity. Przyznał się, że czasami dostarczał żywność partyzantom, 
za co został skazany na 7 lat więzienia. Odsiedział 3,5 roku, gdyż objęła 
go amnestia. Wyszedł z wiezienia 1950 r., a po czterech latach ożenił się 
z Pelagią Borawską. W 1962 r. urodziła się im córka Marianna, która wy‑
szła za maż w 1989 r. za Edmunda Sasinowskiego ze wsi Boguszki. Mają 
dwie córki i syna. 

Antoni Dąbrowski, syn Jana, w 1923 r. ożenił się z Ksaweryną Jabłon‑
kowską z Wilamówki. Mieli trzech synów: Jana, Wacława i Lucjana. Jan 
i Wacław wyjechali do Kobyłki koło Warszawy, tam pozakładali rodzi‑
ny. Jan ma dwie córki, a Wacław dwóch synów i córkę. Lucjan pozostał 
na gospodarstwie w Chojnowie. W 1955 r. ożenił się z Krystyną Rafałko 
z Niewierowa. Mają dwóch synów: Stanisława i Mirosława i córkę Zdzisła‑
wę. Córka wyszła za mąż za pana Szypcio z Moniek. Mają pięcioro dzieci 
i mieszkają w Goniądzu. Mirosław i Stanisław są kawalerami i mieszkają 
wspólnie z rodzicami w Chojnowie.
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Rodzinia Tołczyków
Do najstarszych rodzin w Chojnowie należy niewątpliwie rodzina Tołczy‑
ków. Jej początków należałoby poszukiwać w czasach kolonizacji Podlasia 
przez szlachtę mazowiecka w XIV i XV w. To dość rzadko występujące 
nazwisko, obecnie spotykane również na terenie województwa mazowie‑
ckiego, w okolicach Płocka i Nowego Dworu.

Najstarsze zapisy, dotyczące członków rodziny, pochodzą z poło‑
wy XVIII w.; występują w zachowanych księgach parafialnych kościoła 
w Trzciannem. Zapisy te, jak również brak rozczłonkowania gruntów, 
wskazują, że w Chojnowie istniał jeden dom Tołczyków.

Jan Tołczyk, urodzony 23 XII 1788 r., ożenił się z Marianną Szorc 
z Chojnowa, z którą doczekali się trzech synów. Najstarszy z nich, Romuald 
Mikołaj, urodził się 24 I 1811 r., drugi, Paweł Konstanty, 10 X 1817 r. (obaj 
zostali w Chojnowie), a trzeci, Grzegorz, urodził się 2 II 1820 r. i przepro‑
wadził się do wsi Wilamówka, gdzie ożenił się z Józefą Mogielnicką i zo‑
stał założycielem gałęzi Tołczyków zamieszkujących obecnie Wilamów‑
kę. Paweł Konstanty nie pozostawił męskiego potomstwa. Pierwsza z jego 
córek, Paulina, urodzona 27 VII 1849 r., wyszła za mąż za Jana Kuleszę 
ze wsi Klesze, druga, Emilia, urodzona 28 II 1857 r., wyszła za Wincente‑
go Chojnowskiego z Chojnowa, trzecia, Rozalia, urodzona 29 X 1862 r., 
wyszła za mąż za Stanisława Pogorzelskiego ze wsi Bajki Stare. Romuald 
Mikołaj ożenił się z Franciszką Żędzian. Jedynym męskim potomkiem 
Romualda Mikołaja był Jan, urodzony 12 I 1836 r. Ożenił się z Pauliną 
Gęśliczką. Małżeństwo to doczekało się licznego potomstwa. Najstarszy 
syn Jana – Antoni – urodził się 2 VI 1863 r., ożenił się z Marianną Wiszo‑
watą, pozostając na ojcowiźnie. Drugi syn, Józef, urodzony 16 II 1870 r., 
wyprowadził się do wsi Boguszki, gdzie ożenił się z Marianną Mocarską, 
zostając założycielem boguszowskiej gałęzi rodziny Tołczyków. Trzeci syn 
– Wojciech – urodzony 18 IV 1882 r., po odsłużeniu pięciu lat w carskim 
wojsku, w 1909 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W czasie pierw‑
szej wojny światowej jako ochotnik zgłosił się do Błękitnej Armii gene‑
rała Józefa Hallera, przechodząc z nią cały szlak bojowy. Po wojnie wró‑
cił do Chicago. Podobnie jak wielu innych żołnierzy Armii Hallera, nie 
otrzymał żadnej rekompensaty materialnej za udział w wojnie. Utrzymy‑
wał się z pracy jako robotnik w wytwórni figur z terakoty. Nigdy się nie 
ożenił i zmarł 3 III 1973 r.  Najstarszy z synów Jana – Antoni, który ożenił 
się z Marianną Wiszowatą, miał liczne potomstwo. Jego najstarsza cór‑
ka, Jadwiga, urodzona 12 X 1887 r., wyjechała do Stanów Zjednoczonych 
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jeszcze przed pierwszą wojną światową. Tam wyszła za mąż za Bronisława 
Bujno i wspólnie z nim w Chicago prowadzili własną piekarnię. Pierw‑
szy z synów, Aleksander, urodzony 19 III 1890 r., również wyemigrował 
do Stanów Zjednoczonych. Tam ożenił się z Eleonorą Ziółkowską, po‑
chodzącą z Zucielca (gmina Trzcianne). Ich syn Henryk służył w amery‑
kańskiej armii w „marines” i brał udział w walkach w Japonii. Drugi z sy‑
nów Antoniego, Władysław, urodzony 29 I 1892 r., i trzeci, Jan, urodzony 
19 XI 1900 r., pozostali w Chojnowie. W taki to sposób doszło do podzia‑
łu gruntów Antoniego na dwa gospodarstwa synów: Władysława i Jana. 
Władysław pozostał na siedlisku rodowym, a Jan założył własną zagrodę 
na kolonii, nazywaną „Glinki” lub „Borki”.

Władysław ożenił się ze Stefanią Szorc. Jego zstępnymi byli: Marianna, 
urodzona 23 XI 1921 r., wyszła za mąż za Stefana Pruszyńskiego; Wanda‑
lin, urodzony 21 XII 1923 r., ożeniony z Ireną Zawadzką ze wsi Owiecz‑
ki, doczekał się sześciorga dzieci, przez wiele lat prowadził ostatni zakład 
kowalski w Chojnowie; Franciszek, urodzony 14 IX 1928 r., wyprowa‑
dził się do miejscowości Kuriany koło Białegostoku, gdzie nabył gospo‑
darstwo rolne i założył rodzinę; Pelagia, urodzona 23 V 1926 r., wyszła 
za mąż za Stanisława Marczaka i wyprowadziła się do Ambrowa; Anto‑
ni urodzony 16 V 1939 r., wyemigrował z Chojnowa. Antoni najpierw 
ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodowa w Olecku, następnie pracował 
i mieszkał w Orzyszu, Szczecinie i Gdańsku. Ożenił się z Moniką Kuleszą 
z Orzysza. Ich syn Ireneusz, będąc studentem III roku Akademii Rolni‑
czej w Olsztynie, w 1980 r. wyjechał na „winobranie” do Austrii, z którego 
już nie powrócił. Stamtąd wyemigrował do Australii, tam skończył studia, 
ożenił się doczekując, trzech synów. Po jakimś czasie ściągnął do siebie 
rodziców Antoniego i Monikę. 

Najmłodszy z synów Antoniego – Jan – ożenił się z Romualdą Choj‑
nowską z Chojnowa. Z kolei ich zstępnymi byli: Jan Longin urodzony 
12 VIII 1925 r., który po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Giżycku 
został absolwentem Seminarium Duchownego w Białymstoku. Pracował 
jako wikariusz w kościołach w Downarach, Kalinówce i Sokółce. W 1962 r. 
wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Początkowo przebywał w Chicago, 
organizując m.in. zbiórkę pieniędzy na budowę seminarium duchowne‑
go w Białymstoku. Zebrane fundusze po kilkunastu latach zostały ode‑
brane z banku w Chicago przez abpa Kisiela i w znacznej mierze pozwo‑
liły na wybudowanie obiektów seminaryjnych. Po przeprowadzeniu się 
do Nowego Jorku poświęcił się pracy społecznej na rzecz Polonii nowojor‑
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skiej. Był inicjatorem i założycielem Centrum Polsko ‑Słowiańskiego i Fe‑
deralnej Unii Kredytowej w dzielnicy Nowego Jorku – Brooklynie. Insty‑
tucje te istnieją i służą społeczności polskiej do dzisiaj. Pamięć zmarłego 
6 IX 1997 r. księdza Longina uczczono przez wmurowanie pamiątkowej 
tablicy na budynku Centrum Polsko ‑Słowiańskiego. Roman, urodzony 
14 VIII 1927 r., do chwili przejścia na emeryturę prowadził gospodarstwo 
rolne. Znacznie rozbudował obiekty zagrodowe, powiększając areał grun‑
tów. Zdzisław, urodzony 4 IX 1929 r. ukończył Uniwersytet Warszawski. 
Przez kilkanaście lat pracował jako adwokat w Siemiatyczach, Zambrowie 
i Grajewie. Na stałe zamieszkał w Warszawie. Jego syn Dariusz jest pro‑
fesorem na uniwersytecie w Wirginii w USA. Jerzy, urodzony 3 I 1935 r. 
ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie. Do uzyska‑
nia wieku emerytalnego pracował w Białymstoku w służbach finansowo‑
‑księgowych, zdobywając najwyższe kwalifikacje w swoim zawodzie.

Obecnie w Chojnowie nie ma już nikogo z rodziny Tołczyków. Ostatni 
użytkownicy gospodarstw rolnych, Wandalin i Roman Tołczykowie, opuś‑
cili wieś po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ich dzieci wybrały inne, po‑
zarolnicze zajęcia. Część z nich wyjechała do miast, a część za granicę.

Rodzina Znosko herbu Rawicz
Wspomnienia wnuczki Wiktora Znosko, który przybył do Chojnowa.

... być może...
Rodzina Znosko pochodzi z Podlasia, choć migracje członków rodziny 
rozsiały ją na cały świat. Przodkowie, wbrew skojarzeniu, nie wywodzą 
się ze wsi Znoski, lecz prawdopodobnie z Wasiek koło Moniek. Jednak 
Znoski mogły być dobrami rodzinnymi.

Znos – dryf. Losy rodziny były także dryfowaniem, znoszeniem.
Entymologia słowa „Znosko” może pochodzić od znoszenia – może 

rzeczy na nowe miejsca, a być może upokorzeń. Trudno określić powód, 
ale doszło do rozłamu w rodzinie, ktora podzieliła się na dwie części: ga‑
łąź podlaską – goniądzką i tych, co wyemigrowali na wschód – wileń‑
ską. To dzięki staraniom seniorów rodu wileńskiej, corocznie, od prawie 
dziesięciu już lat, dochodzi do zjazdów rodzinnych. Dzięki „zapaleń‑
com” poznawana jest historia rodziny – ta bliska (gdzie może się poznać 
i spotkać rodzeństwo) i odległa (o wyśmienitych czasach szlacheckich). 
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Gałąź litewska jest dość dobrze poznana i jej dzieje są udokumentowa‑
ne. Dzięki uprzejmości prof. Jerzego Znosko jestem w posiadaniu doku‑
mentów potwierdzających istnienie członków rodziny Znosko już około 
1650/1660 r. Pierwsze wzmianki o Znoskach Holszańskich, (wojewódz‑
two wileńskie, ziemia Oszmiańska) można znaleźć w Metryce Litewskiej; 
Rejestrach podymnego Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Województwo 
Wileńskie 1690 r. Jednak najświetniejsze czasy dla rodziny przypadają 
około 1687 r. Potwierdzają to zapiski w „Herbarzu” Ignacego Kapicy Mi‑
lewskiego (Kraków 1870), „Spis nazwisk szlachty polskiej” Jerzego Sewer 
hr. Dunin Borkowskiego (Lwów 1887).

Prawdopodobnie rodzina Znosko miała kiedyś znaczne dobra i tytuł 
szlachecki. Wzmianki w dokumentach pozwalają sądzić, że przez jakiś 
czas członkowie rodu mieli herb – Rawicz. Przedstawiał on uciekającą 
pannę na grzbiecie niedźwiedzia. Jednak hulaszczy, sarmacki tryb życia 
doprowadził rodzinę do ogromnego zadłużenia i popadnięcia w nędzę. 
To wówczas prawdopodobnie mogło nastąpić rozdzielenie i wyjazd czę‑
ści członków na Litwę. Ostatnio członkowie gałęzi wileńskej doszukali się 
innego herbu, którym się posługiwali – Kościesza (czy inna odmiana – 
Strzegomia). Zastanawia ta mnogość herbów, jednak często rody posługi‑
wały się kilkoma herbami. W tym wypadku Rawicz częściej był używany 
na Podlasiu (i przejęty po bogatszych członkach rodu – Świerzbieńskich; 
Kapica Milewski w „Herbarzu” podaje związek Znosków ze Świerzbień‑
skimi: Szymon Znosko poślubił Aleksandrę Świerzbieńską), a Kościesza 
– przez litewski ród.

...zasłyszane...
Historie rodzinne są różne. W naszej rodzinie jest też kilka.

Ubożejąca gałąź podlaska wcale nie trzymała się razem. Każdy chciał 
utrącić sobie jak najwięcej z tego, co zostało. Prawdopodobnie mój przo‑
dek został podstępem przekonany do zrzeczenia się swojej części majątku 
na rzecz pewnych przywilejów i musiał się wyprowadzić z dóbr rodzin‑
nych. Na ile to prawda, a na ile dawne szlacheckie „ego”, nie wiadomo. 
Faktem jest, że trudno znaleźć początek pojawienia się mojego pradzia‑
da w Chojnowie. Prawdopodobnie wychowywali go krewni... Mówi się 
o związkach z Gęślickimi... Faktem jest, że we wcześniejszych spisach 
mieszkańców wsi Choinowo, nie ma moich przodków. To dziadek mówił 
o swoich krewnych w Waśkach i o podstępie jednego z przodków.
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Trochę weselsza historia. Znoscy na Podlasiu zostali biedni i niewy‑
kształceni. Byli małorolnymi chłopami, a ich dobra, dzielone na części 
i przekazywane dzieciom, nie przyniosły im już później świetności. Jed‑
nak dziadek opowiadał mi o stypendiach dla zdolnych dzieci w rodzinie. 
Raz na kilka lat wybierano zdolnego chłopca i posyłano go do szkoły. Kto 
za to płacił? I dlaczego miał takie dobre serce???

Będąc na V zjeździe rodziny Znosków w Poraju (2003 r.) poruszyłam 
tę rodzinną opowiastę. Okazało się, że może być w tym sporo prawdy. Ro‑
dzina, która wyjechała na Litewszczyznę, dzięki swojej pracy (prawdo‑
podobnie na dworze cara), wytrwałości dorobiła się majątku. Z czasem 
pojawił się zamożny krewny, który część dochodu przeznaczał na stypen‑
dia. Zapewne gromadzonym funduszem zarządzał jakiś komitet, który 
w pierwszej kolejności pomagał dzieciom z rodziny Znosko – tzw. gałę‑
zi wileńskiej, jednak, jeśli nie było godnego następcy, szukano w dalszej 
rodzinie. I tak przy nieodpowiednim układzie dla jednych, zyskiwali inni 
– biedniejsi krewni z Podlasia.

Faktem jest obecność w rodzie sławnego naukowca, Jana Znosko 
(1772‑1833) filozofa i ekonomisty; profesora Uniwersytetu w Wilnie; 
członka PAU; tłumacza logiki E. Condillaca; popularyzatora systemu eko‑
nomicznego A. Smitha (Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1999). 
Być może to on był inicjatorem wyciągania z „ciemnogrodu” Znosków 
Goniądzkich.

Inna historyjka rodzinna wiąże się z faktem posiadania przez moje‑
go pra‑, pradziada wielkiej tężyzny i siły fizycznej. Ponoć to był krzepki 
chłop. Bieda zmusiła go do emigracji – wyjechał do USA. Pracował tam 
w kopalni cennego kruszcu – jedni mówią o kopalni złota, być może było 
to czarne złoto – węgiel. Niemniej jednak praca była ciężka, pod ziemią. 
Przodek pracował przy ciąganiu wózków z ładunkiem. Czasem, gdy wó‑
zek się wykoleił, on sam potrafił go postawić na szyny (przeciętnie po‑
trzeba było trzech‑, czterech mężczyzn, żeby tego dokonać).

Prawdą jest, że mój dziadek też miał co nieco siły. Tuż przed śmiercią 
podnosił za koniec duży hebel stolarski jedną ręką (przy odpowiednim 
ułożeniu hebla). Pamiętam sytuację, gdy dalszy sąsiad, człowiek o połowę 
młodszy (i uchodzący za mocnego chłopa) miał z tym problemy.

Ponoć Wiktor (syn Ambrożego i Katarzyny) urodził się w Detro‑
it, w USA. Jak tam się znalazł? Być może bieda zmusiła jego rodziców 
do emigracji za chlebem? Kiedy wrócił? Z kim wrócił? Dlaczego wrócił? 
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Te i inne pytania zostają bez odpowiedzi. Ponoć był on w USA dwa razy. 
Pracował też w kopalni.

Eleonora (w rodzinie mówili Leonka), córka Wiktora z pierwszego 
małżeństwa, po powtórnym ożenku ojca wychowywała się w rodzinie ma‑
cochy. Po jakimś czasie wyjechała do USA. Tam wyszła za mąż (Sadow‑
ska) i miała co najmniej jednego syna – Andrzeja. Był on pilotem podczas 
bombardowań Berlina w czasie drugiej wojny światowej. Ponoć po tym, 
gdy zobaczył jak wyglądała Polska po bombardowaniach, jego rodzina 
postanowiła pomagać krewnym w Polsce i przysyłała paczki żywnościo‑
we. Z niektórymi nawet dość długo trwała wymiana listów.

...udokumentowane...
W księgach parafialnych mieszkańców Chojnowa jest rodzina Znosko. 
W spisach ksiąg parafialnych z 1857 r. w Chojnowie, pod pozycją 26, za‑
pisana była Христина Зноскова – Krystyna Znoskowa, która miała wów‑
czas 32 lata (prawdopodobna data urodzenia 1825). Razem z nią miesz‑
kali: syn Ignacy (6 lat, prawdopodobna data urodzenia – 1851 r.) i córka 
Paulina (córka Pawła? – 4 lata, wynika, że urodzona w 1853 r.). Oprócz 
nich zamieszkiwała też 29‑letnia Marianna Znoskowa (prawdopodobnie 
urodzona w 1828).

W spisie z lat 1860‑62 w Chojnowie pod pozycja 27 jest zapisana 
Krystyna Znoskowa (34 lata), jej syn Ignacy (8 lat) i Marianna Znosko‑
wa (31 lat). Nie ma żadnej wzmianki o Paulinie. Ignacy Znosko ożenił się 
z Karoliną z Dziekońskich. Mieli oni dwoje dzieci: Jakuba – urodzone‑
go w 1893 r. i Teofilę – późniejszą żonę Kazimierza Stachurskiego, matkę 
Ireny (1954‑1957) i Anny.

Z danych parafialnych ksiąg urodzeń, w Chojnowie około 1900 r. 
mieszkali:

rodzina Ignacego, syna Krystyny Znoskowej•	
rodzina Wiktora: Wiktor z żoną Marią z Gawędzkich i córką Eleonorą•	
rodzina Wincentego: Wincenty i jego żona Maria z Gawędzkich, oraz •	
ich syn Andrzej ur. w 1895 r. Być może to inna rodzina, a może tylko 
„przejęzyczenie” w dokumentach. Zastanawia identyczne imię i nazwi‑
sko żon.

W 1910 roku w Chojnowie jest Wiktor Znosko i jego rodzina. 
Wiktor, syn Ambrożego i Katarzyny, urodził się ok. 1865 r. Miał dwie 

żony i dziewięcioro dzieci. Do wprowadzenia kolonii, w 1932 r., mieszkał 
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we wsi (na miejscu, gdzie mieszkają dzisiaj Dąbrowscy). Mając tylko liczną 
rodzinę, nie zaś ziemie – zdecydował się przenieść na kolonię (otrzymał 
więcej, choć słabszej ziemi). Obecnie w Chojnowie (na kolonii) mieszka 
jedna rodzina Znosków. 

Wiktor i Maria (w niektórych źródłach Marianna) z Gawędzkich mieli 
jedną córkę – Eleonorę, urodzoną 6 I 1891 r. Po śmierci pierwszej żony 
i długim okresie żałoby, Wiktor powtórnie ożenił się z Feliksą (Felicją) 
z Cybulskich, z którą miał ośmioro dzieci: 

Zofię (1904‑1968), żonę Piotra Magnuszewskiego, matkę: Genowefy, •	
Zdzisławy i Bogusławy
Natalię (1906 – ok. 1910)•	
Mariana (1909‑1990), męża Marianny z domu Kuczyńskiej (Milew‑•	
skiej), ojca: Henryki (1942‑1942), Genowefy, Władysława (1947‑1997) 
i Lucyny
Antoniego (1911‑1986), męża Marianny z Puchalskich (córki Bronisła‑•	
wy i Kamilii z Płońskich), ojca: Danuty, Aliny, Henryka i Krystyny
Jana (1914‑1998), męża Marianny z Tołczyków; ojca Ewy (1950‑1950), •	
Marianny (1951‑1952), Krzysztofa (1953‑1953), Stanisława (1961‑1962), 
Danuty, Bożeny, Janiny i Grażyny
Władysława (1916‑1998), męża Czesławy Trykozko (po pierwszym •	
mężu, z domu Bujnarowska); ojczyma Stanisława i Genowefy; ojca An‑
toniego, Renaty, Bogusława (1955‑1956)
Heleny ur. 6 XII 1919 r. (obecnie najstarsza żyjąca seniorka rodu), żony •	
Zygmunta Karwowskiego, matki: Wandy, Romualdy i Feliksa
Bronisławy (1922‑2000), żony Adama Saniewskiego, matki: Haliny, Zdzi‑•	
sława, Danuty, Antoniego, Wiesława i Teresy.... obecnie...

W Chojnowie pozostała jedna rodzina Znosko – potomkowie Hen‑
ryka, syna Antoniego, syna Wiktora, syna Ambrożego.

 Antoni i Marianna (lubiła przedstawiać się jako Maria) Znosko mie‑
li czworo dzieci, szesnaścioro wnucząt, dziewiętnaścioro prawnucząt 
(dziadek nie poznał żadnego prawnuka, babcia poznała osiemnaścioro). 
Analizując w ten sposób losy potomków Wiktora, należałoby oczekiwać 
ok. czterystu członków klanu.

 Jednak trzymając się faktów to:
dzieci – jedna córka ukończyła studia wyższe i obecnie jest emeryto‑•	
waną nauczycielką
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wnukowie – siedmioro ukończyło dzienne studia wyższe i uzyskało sto‑•	
pień magistra: nauczania początkowego, akustyki, ekonomii, analityki 
medycznej, historii, biologii i dwóch – prawa. Jedno z wnucząt jedno‑
cześnie studiowało na dwóch kierunkach studiów stacjonarnych i obec‑
nie kontynuuje naukę na Uniwersytecie w Chicago. Jedno z wnuków 
pracuje w telewizji, jedno w służbach mundurowych, jedno – piastuje 
kierownicze stanowisko w oświacie.

Antoni Znosko był stolarzem, jego żona – Marianna – krawcową. Syn 
– Henryk – odziedziczył ojcowiznę. Był prekursorem wykorzystywania 
surowców naturalnych z nadbiebrzańskich łąk – trzciny. Już na początku 
lat 80. ubiegłego wieku zaczął pozyskiwać trzcinę i wysyłać początkowo 
jako towar na terenie Polski, a później na zachód, głównie do Holandii. 
Obecnie trzcinę kosi kilka rodzin z Chojnowa i kilkanaście – a może kil‑
kadziesiąt – z terenu gminy. Za wkład w rozwój gminy, kilka lat temu, 
Henryk Znosko otrzymał podziękowanie z rąk Wójta Gminy Trzcianne 
– pana Zdzisława Dąbrowskiego. ... poszukiwani spadkobiercy nazwiska  
Znosko i losów rodziny...

 Losy przodków rodziny nie są do końca poznane. Pewnie jestem 
na samym początku tej niezwykłej układanki. I jaka by ona nie była, za‑
praszam (i proszę o pomoc) do jej układania. W aktach parafialnych 
(przełom 1800/1900 r.) spotkałam wzmianki o podanych poniżej oso‑
bach o nazwisku Znosko. Może ktoś jest potomkiem i może mi pomóc 
w układaniu puzzli o nazwie ZNOSKO:

Boguszki•	 : Tomasz Mocarski i Anna ze Znosków
Gugny•	 : Franciszek Babiński i Marianna z domu Znosko
Krynica•	 : Antoni Sadowski i Wiktoria ze Znosków
Kołodzieża•	 : Wincenty Znosko i Anna z Kalinowskich

Aleksander Gołębiewski i Paulina z domu Znosko
Antoni Znosko i Marianna z Jasińskich

Mejły•	 : Piotr Miczejkowski i Aniela z domu Znosko
Niewiarowo•	 : Antoni Znosko i Maria (Marianna) z Wiszowatych

Marianna Znosko (córka Kazimierza)
Nowa Wieś•	 : Stanisław Klepadło i Karolina ze Znosków

Karol Malinowski i Joanna ze Znoskow
Przytulanka•	 : Karol Mazur i Anna Znosko
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Stare Bajki•	 : Franciszek Znosko
Wilamówka•	 : Adolf Jabłonowski i Józefa ze Znosków
Wiszowate•	 : Antoni Znosko i Aleksandra z Milewskich

Antoni Znosko i Józefa ze Stypułkowskich
Wojciech Wiszowaty i Karolina Znosko.


