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4.1 O gałęzi
Nazwa drzewa wywodzi się od miejsca zamieszkania współcześnie
tworzących ją Kokorzyckich. Mimo dość dużej liczebności nie udało się jak dotąd
połączyć gałęzi tej z żadną z dwóch wielkich struktur z Polski Centralnej. Istnieją
jedynie drobne przesłanki sugerujące jej związek z miejscowością Turek lub Dobra,
oraz z gałęziami Łódź 2 oraz Brazylia lub Dobrów. Współcześni Kokorzyccy z tej
gałęzi zamieszkują miejscowości: Gdańsk, Gdynia, Biała Podlaska. Przy okazji
budowy drzewa, stworzone zostały inne gałęzie rodzin powiązanych z odnogą
trójmiejską: Artych, Czereszkowie, Borkowscy, Gołębiewscy i Lenczewscy.

4.2 Historia
Zazwyczaj w takich przypadkach pisze się, że historia rodziny ginie w pomroce
dziejów. Chciałbym rzec coś innego, ale niestety taka jest też prawda w przypadku
mojej gałęzi. Na dzień dzisiejszy (maj 2003) najstarszym znanym z imienia
protoplastą gałęzi jest Tomasz Kokorzycki. Nie można nic więcej powiedzieć o jego
rodzicach ani o miejscu pochodzenia. Wg słów Witka (#2008) i Wandy (#2053) jakiś
krewniak wyemigrował do Parany w Brazylii wraz z 6 dorosłymi synami i ich
rodzinami. Moje uparte starania o ich odnalezienie zakończyło się sukcesem i
odnalezieniem gałęzi brazylijskiej noszącej obecnie nazwisko Kokojiski. Niestety nie
ma żadnych dowodów na potwierdzenie więzów łączących obie gałęzie. Są drobne
przesłanki sugerujące prawdziwość tego: po pierwsze samo istnienie tak oryginalnej
historii, po drugie przodkowie obu gałęzi byli młynarzami. Sugerowałoby to
pochodzenie gałęzi ze wsi Dobra, ale jak na razie to zbyt daleko idąca hipoteza.
Niestety więc najstarsze dzieje są pełne słów podobno, ponoć, być może itd.

Tomasz Kokorzycki, (#2036) jest wzmiankowany w akcie urodzenia jego
syna Józefa. Co o nim wiadomo? Był młynarzem, w dniu chrztu miał 39 lat, żona
Marianna z Grabskich (czy oznacza to Grabską, może też Grubska ?), syn Józef
Kokorzycki. Więc daty ich urodzenia to: Tomasz ok. 1821, Marianna Grabska ok.
1823. Dzięki uprzejmości ks. Szeląga z parafii Grabów przejrzałem księgi urodzeń i
małżeństw parafii od ok. 1832 do 1860 roku. Nie znalazłem tam żadnego innego
Kokorzyckiego, co sugeruje że Tomasz nie pochodził z tych stron. Dowiedziałem się
także że w Byszewie-Goraju (lub Góraju) były młyny wodne. Zresztą okolica znajduje
się na terenach zalewowych rzeki Ner i Kanału Królewskiego.
Józef Kokorzycki, (#2045), syn Tomasza, urodzony 29 grudnia 1860 roku w
Byszewie Grabowskim powiat Łęczycki. Nie wiadomo gdzie spędził dzieciństwo i
młodość, z tego co mówił mi tata, Józef chodził od młyna do młyna, w poszukiwaniu
pracy. Trudno stwierdzić czy miał jakieś rodzeństwo, według Teresy Poleszak, jej
matka Jadwiga (#2003) wspominała o siostrze pracującej w „Wolnych Żartach”.
Sugerowałoby to Halinę Kokorzycką (#5051) z gałęzi Łódź 2. Wg niesprawdzonych
hipotez pochodził z bogatej rodziny, mającej fabrykę bodajże lin stalowych w Łodzi.
Ponoć pokłócił się z rodziną tak, że nawet nie chciał udziału w spadku.
Gdy dorósł syn Jan, wędrował z nim oraz jeszcze z innym kolegą poszukując
zatrudnienia, oraz naprawiał młyny. Wędrował pieszo, nigdy nie jeździł pociągami,
był ponoć w Berlinie i Gdańsku, gdzie pracował we Wielkim Młynie. Ponoć był
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dyrektorem lub właścicielem młyna czy wiatraka w Warszawie na Saskiej Kępie. Był
oberem, cokolwiek to znaczy. Podobno był spokrewniony z rodziną Kuczyńskich?
(podobno brat ożenił się z jedną z sióstr Kuczyńskich), którzy posiadali całą Saską
Kępę, mieli rzeźnie i 5 sklepów rzeźniczych w Warszawie.
Akt urodzenia Józefa Kokorzyckiego: parafia
Grabów k/Łęczycy, rok 1860, nr 146
Działo się to w mieście Grabów dnia 31 grudnia
1860 roku o godzinie pierwszej po południu.
Stawił się Tomasz Kokorzycki, młynarz w
Byszewie zamieszkały lat 39 mający, w
obecności Jana Pietrzaka lat dwadzieścia pięć
tudzież Walentego Borowskiego, lat 42 mających
obydwóch
komorników
w
Byszewie
zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej,
urodzone w Byszewie 29 miesiąca i roku
bieżącego o godzinie 9 rano z jego małżonki
Marianny z Grabskich lat 37 liczącej. Dziecięciu
temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym
przez nas odbytym nadane zostało imię Józef a
rodzicami jego chrzestnymi byli Jan Skorzewski i
Zuzanna Arciszewska. Akt ten stawającym
świadkom nieumiejącym pisać przeczytany przez
nas podpisany został.

Wziął ślub z Zofią Maciejewską w 1886 roku w Hucie Żabiowolskiej (ok. 30 km na
płd-zach od Warszawy). Zofia podobno wpadła do piwnicy przy domu i złamała
kręgosłup, zmarła dość młodo - około pięćdziesiątki. Patrz akt małżeństwa poniżej.
Józef pod koniec życia mieszkał w Białogórne – parafia Osuchów wraz z rodziną
syna Jana Kokorzyckiego. Zmarł tam prawdopodobnie ok. 1939 roku i został
pochowany na cmentarzu w Osuchowie. Pochował go syn Jan, który podobno
postawił drewniany krzyż. Szukałem grobu Józefa ale niestety nie udało mi się go
znaleźć (marzec 2002), prawdopodobnie już nie istnieje. Był koło akacji, drzewo jest
ale grobu już nie ma.
Zasłyszane niesprawdzone zdarzenia/opinie o Józefie:
• Józek pochodził z zamożnej rodziny z Łodzi, mieli fabrykę lin stalowych
• Ponoć pokłócił się z rodziną i wyjechał z rodzinnych stron, szukali go podobno
w celu oddania części spadku, ale on się nie zgłosił
• Siostra, redaktor w jakimś dzienniku
• nygus, muzykant, młynarz
• zmarł we wiatraku, gdzie spał w metalowym cylindrze do robienia mąki w ostrą
zimę. Spał we wiatraku, gdyż ponoć w domu Jana nie było miejsca, o co
reszta rodziny miała później pretensje. Pochowany w Osuchowie.
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Ojciec żony - Zofii Maciejewskiej (#2064) - Piotr Maciejewski (#2066) był
powstańcem styczniowym i jest pochowany na cmentarzu Powązkowskim
(wojskowym) w Warszawie w kwaterze powstańców
styczniowych. Podobno pojedynkował się i był ranny w
głowę, wstawiono mu wówczas płytkę platynową.
•
•
•
•
•

Zasłyszane o Piotrze:
ponoć miał jeszcze dwóch braci, jeden muzyk, drugi
wyemigrował do Kanady
miał syna Adama i córki: Zofię i Stanisławę (?
Borowską)
lekarz, brał udział w powstaniu styczniowym, mieli
majątek pod Warszawą, który Rosjanie zarekwirowali
sędzia pokoju
fajkę podpalał pieniędzmi

Protokół śmierci Piotra Maciejewskiego.
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Józef miał ośmioro dzieci: Marianna Kokorzycka (ur.1886, Borkowska, #2004), Jan
Kokorzycki (ur. 1888), Piotr Kokorzycki, Paweł Kokorzycki, Jadwiga Kokorzycka
(Gołębiewska #2048), Eleonora Kokorzycka, Stefania Kokorzycka (Czereszko,
#2006), Józefa Kokorzycka (Sierij, #2040).
•
•
•
•
•
•
•
•

Marianna Kokorzycka wyszła za mąż za Wincentego Borkowskiego, Żyda,
który się przechrzcił na katolicyzm.
Jan Kokorzycki - mój dziadek, dał początek części gałęzi mieszkającej w
Trójmieście
Piotr Kokorzycki - dał początek gałęzi mieszkającej na Podlasiu.
Paweł Kokorzycki - zginął młodo w kopalni na Śląsku (w wieku 21 lat?), nie
miał dzieci. (maszynista?)
Jadwiga Kokorzycka - rodzina Gołębiewskich
Eleonora Kokorzycka
Stefania Kokorzycka (Czereszko #2006)
Józefa Kokorzycka - postać dość tajemnicza, gdyż nie mam żadnych
dowodów na jej istnienie, jedyne źródło to świadectwo Heleny Kokorzyckiej
(#2053). Podobno wyszła za mąż za śpiewaka cerkiewnego o nazwisku Sierij,
z którym miała dwoje dzieci: Tatianę i Aloszę. Ponoć mieszkali w Moskwie.

Akt małżeństwa Józefa Kokorzyckiego z Zofią Maciejewską:
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Tłumaczenie (częściowe):
18 lutego (3 marca) 1886 w ? po południu ogłasza, że w obecności świadków Józefa Nowińs?ckiego i
Jana Góreckiego (65?) oboje gospodarze, mieszkający w Hucie Żabiowolskiej zawarto małżeństwo
(braczni sojuz) między Józefem Kokorzyckim, parobkiem (chłopski batrak) mieszkającym w Hucie
Żabiowolskiej (25 lat) urodzonemu we wsi Byszew Grabowski syn [fragment wysoce niepewny]
(synom) Tomasza i umarłej Marianny urodzonej Grab...[Grub..] Konnych Kokorzyckich młynarzy z
Zofia Maciejewską 19 lat urodzonej w wiosce Huta Żabiowolska, córka Piotra Maciejewskiego, i
mieszkają z rodzicami .. obecnych osobiście ... ogłosili związek małżeński (bracznij dochowor - węzeł),
... Powiadomiono .. bo .. niepiśmienni, przeczytano
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4.2.1 Marianna Kokorzycka - Borkowscy i potomkowie
Marianna Kokorzycka wyszła za mąż za Wincentego
Borkowskiego, Żyda, który się przechrzcił na
katolicyzm. Inaczej Wicek lub Icek.

Akt urodzin:
16. (28 grudnia) 1886 wydarzyło się na wiosce Huta
Żabiowolska o trzeciej godzinie po południu zjawił się osobiście
Józef
Kokorzycki,
pracownik
mieszkający
w
Hucie
Żabiowolskiej, mający 26 lat, w obecności świadka Bonieckiego
(lat 35 lub 36) i P... Pietreszek (lat 45?), obydwu gospodarze
mieszkających Huta Żabiowolska, przedstawił nam dziecko płci
żeńskiej ogłaszając, że ona urodziła się w Hucie Żabiowolskiej
dzisiaj o 5 godzinie z rana z ślubnej żony Zofii Maciejewskiej lat
25. Dziecku temu na chrzcie nadano imię Marianna.
Chrzestnymi byli Piotr Górecki i Stefania Maciejewska.
Akt/dokument ogłasza przedstawił niepiśmiennym świadkom.
sekretarz ....
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Wincenty Borkowski był kowalem, katalog firm z roku 1929 wspomina kowala W.
Borkowskiego we Mszczonowie.
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4.2.2 Jan Kokorzycki i potomkowie
Jan Kokorzycki urodził się 22 grudnia 1888 roku w Hucie
Żabiowolskiej, zaś zmarł 4 marca 1973 w miejscowości
przylegającej do Mszczonowa: Marków Towarzystwo.
Opiekował się wiatrakami w Rudce k/Skierniewic, Szkuły i
Osuchów. Prawdopodobnie prowadził podobny sposób życia
jak jego ojciec, wędrując w poszukiwaniu zajęcia. Podobno
przyszedł pieszo do Gdańska z Warszawy, szedł od młyna do
młyna, zajęło mu to pół roku. Przed wojną mieszkał w
Białogórne koło pałacyku, miał tam wiatrak i chałupę, obecnie
nie ma po tym nawet śladu. Po wkroczeniu Niemców, zrzucili
go z dużej wysokości z młyna, połamał sobie żebra i o mało co
nie umarł. Niemcy zaś spalili młyn. Przeniósł się więc z rodziną
do Mszczonowa, gdzie mieszkali na ulicy Cmentarnej koło starego cmentarza.
Po wojnie otrzymał 5 ha ziemi koło pałacyku wraz z resztkami młyna, nie umiał
uprawiać ziemi, zależało mu jedynie na resztkach młyna walających się wokoło.
W czasie okupacji Antek i Józiek Borkowscy wracali z Białej z handlu, zepsuł się im
wóz w pobliżu domu Jana, przyszli po pomoc. Nadjechali Niemcy, ci zaczęli uciekać
spod domu Jana. Niemcy pomyśleli, że to partyzanci i Jan ukrywa partyzantów.
Chcieli rozstrzelać cała rodzinę, kazali Janowi i wszystkim dzieciom stanąć pod
płotem. Zaczęli rozmawiać, spytali się gdzie żona, Jan powiedział że w Berlinie w
fabryce amunicji, chcieli dowodu, akurat dzień wcześniej Jan dostał list od żony,
pokazał im, uwierzyli i nie rozstrzelali ich. Rozeszła się plotka że Niemcy rozstrzelali
Kokorzyckich i partyzanci zaczaili się na nich przy drodze i zabili ich.
Jan był kumą – chrzestnym wielu osób w okolicy. Podczas wojny Żydówka z synem
poprosiła o pomoc. Jan zaprowadził jej syna do swej kumy, gdzie chłopiec pasł
krowy, uczył się pacierza a nawet chodził do kościoła. Żydówka zaś ukrywała się w
krzakach koło domu, a w nocy przychodziła się najeść.
Ożenił się tak późno bo siostrze Mariannie urodziło
się dziecko a Wicek był na wojnie i ktoś musiał się
nimi opiekować.
Żona Józefa Plaskota pochodziła z miejscowości
Lindów lub z Turowej Woli. Na zdjęciu obok, Józefa
Plaskota z córką Zofią.
Fakty niesprawdzone:
• Babcia miała brata (tylko dwoje rodzeństwa),
zabiła go bomba w Warszawie, wykształcony
• mieli 30 mórg lub włók ziemi
• gdy brali ślub, dziadek miał lat 39 babcia 24
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Jan Kokorzycki miał 7 dzieci : Zdzisław Kokorzycki, Apolinary Kokorzycki,
Genowefa Kokorzycka, Zofia Kokorzycka, Krystyna Kokorzycka, Kazimierz
Kokorzycki, Apolinary Kokorzycki.
•
•
•
•
•
•
•

Zdzisław Kokorzycki, dwoje dzieci:
Apolinary Kokorzycki, troje dzieci
Genowefa Kokorzycka (Męczykowska)
Zofia Kokorzycka (Jabłońska), dwoje dzieci
Krystyna Kokorzycka, dwoje dzieci
Kazimierz Kokorzycki, troje dzieci
Apolinary Kokorzycki, zmarł jako dwuletnie dziecko, podobno narzeczony
Józefy miał na imię Apolinary i dlatego dwukrotnie babcia nadała to imię.

4.2.2.1 Zdzisław Kokorzycki, żona Marianna Przyborowska

Dzieci: Waldemar Kokorzycki i Wioletta
Kokorzycka
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Waldemar Kokorzycki, z synem
Wojciechem Kokorzyckim.
.

Wioletta Kokorzycka, mąż Krzysztof Kłopotowski
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4.2.2.2 Apolinary Kokorzycki,
troje dzieci: Paweł Kokorzycki, Jarosław Kokorzycki, Andrzej Kokorzycki.

4.2.2.3 Genowefa Kokorzycka,
mąż Alfred Męczykowski. Dzieci Marian Męczykowski. Wnuki Marta i Krzysztof.

Zdjęcie ślubne Mariana Męczykowskiego.
4.2.2.4 Zofia Kokorzycka,
mąż Bazyli Jabłoński. Dzieci: Barbara i Zbigniew. Wnuki: Paweł.

Pogrzeb Basi Jabłońskiej.
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4.2.2.5 Krystyna Kokorzycka,
mąż Michał Rębisz. Dzieci: Małgorzata i Jerzy.
4.2.2.6 Kazimierz Kokorzycki,
troje dzieci: Jerzy, Jolanta, Agnieszka.

Akt urodzenia Jana Kokorzyckiego:
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Descendants of Jan Kokorzycki (1 of 2)

Jan
Kokorzycki
1888 - 1973

Józefa
Plaskota
1903 -

#2041

#2042

Zdzisław
Kokorzycki
1935 -

Marianna
Przyborowska
1945 -

Apolinary
Kokorzycki
1933 -

Genowefa
Kokorzycka
1930 -

#2023

#2034

#2013

#2055

Waldemar
Kokorzycki
1970 -

Alicja
Szmigielska
1970 -

Wioletta
Kokorzycka
1972 -

#2001

#2044

#2012

Alfred
Męczykowski

#2024

Zofia
Kokorzycka
1931 -

Bazyli
Jabłoński

#2046

#2015

Krzysztof
Kłopotowski

Paweł
Kokorzycki

Jarosław
Kokorzycki

Andrzej
Kokorzycki

Marian
Męczykowski

Barbara
Jabłońska

Zbigniew
Jabłoński

#2087

#2017

#2018

#2019

#2014

#2058

#2059

Wojciech
Kokorzycki
1994 -

Marta
Męczykowska

Krzysztof
Męczykowski

Paweł
Jabłoński

#2056

#2057

#2079

#2043

www.kokorzycki.com
21.05.2003 - WK #2001

Descendants of Jan Kokorzycki (2 of 2)

Cont. p. 1

Jan
Kokorzycki
1888 - 1973

Józefa
Plaskota
1903 -

#2041

#2042

Krystyna
Kokorzycka
1938 -

Michał
Rębisz

Kazimierz
Kokorzycki
1945 -

#2065

#2016

Halina

#2078

#2007

Małgorzata
Rębisz

Jerzy
Rębisz

#2088

#2089

Jerzy
Kokorzycki
1968 -

#2020
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Apolinary
Kokorzycki
1928 - 1930

#2060

Jolanta
Kokorzycka

Agnieszka
Kokorzycka

#2021

#2022

Cont. p. 2

4.2.3 Piotr Kokorzycki i potomkowie
Historyjka, którą słyszałem od wujka Gienka:
Piotr naprawiał młyny, kiedyś gdy zaprosił go syn
Witek do Siedlec, Piotr wędrował do Siedlec pieszo, po
drodze naprawiając młyny. Na drogę powrotną Witek
dał mu pieniądze na bilet kolejowy, ale Piotr wrócił do
domu w ten sam sposób jak przywędrował.
W 1920 poszedł na ochotnika na front
Podobno, (nie potwierdziłem tego, nie ma w Dobrej
jego aktu urodzenia – WK #2001), gdy brał akt
urodzenia to jechał do gminy Dobra k/Turka (około
1929), ponoć mieszkała tam jakaś ciotka, mieli dom.
Był tam chrzczony i urodzony w Dobrej, papiery
przeniesione do Siedlec
Podobno był bardzo surowy i wymagający dla dzieci
Był ptasznikiem (hodował ptaki), kiedy kot mu kilka zżarł, z tej rozpaczy na ochotnika
wstąpił do carskiego wojska, zawędrował z wojskiem aż pod turecką granicę, na
Krym.
Piotr Kokorzycki miał czworo dzieci :
• Jana Kokorzyckiego
• Wiktora Tadeusza Kokorzyckiego
• Wandę Kokorzycką (Lenczewską)
• Helenę Kokorzycką (Artych)
Żona Piotra - Józefa Iwanowska (z prawej) z córką Heleną:
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4.2.3.1 Jan Kokorzycki (#2028)

żona Aleksandra Siemieńczuk (#2084)

Dwoje dzieci:

4.2.3.1.1

Jan Kokorzycki (#2033) ,

Urodzony w 1952 roku, mieszka wraz z żoną Beatą Osipowicz (#2063) w Białej
Podlasce, dwoje dzieci: Kinga Kokorzycka (#2061), Oliwer Kokorzycki (#2062).
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Artysta rzeźbiarz, zajmujący się tworzeniem krzeseł, malarstwem i fotografią.

Autoportret, Jan Kokorzycki

Oliwer Kokorzycki (#2062) wraz z żoną Katarzyną Łaczną, mają córeczkę Izabelę
Kokorzycką.
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4.2.3.1.2

Krystyna Kokorzycka (#2035, Wieczerza)

Dwoje dzieci: Sebastian i Michał Wieczerza
krótka historia buntu
duchowy przywódca anarchistycznej
bandy maluchów
strażnik spokoju brązowego
pluszowego niedźwiadka
autor malowideł ściennych
zwanych przez przedszkolną krytykę
bohomazami
wybrał śmierć
rzucając się
pod urodzinową
elektryczną
kolejkę
Sebastian Wieczerza: www.naszemedia.com.pl/quercus
4.2.3.2 Wiktor Tadeusz Kokorzycki
Urodzony 7 sierpnia 1923 w Siedlcach, zmarł 26 kwietnia 1985. Pochowany na
cmentarzu w Siedlcach.
Niestety, niewiele pamiętam wujka Witka, gdyż zmarł gdy byłem jeszcze chłopcem.
Pamiętam jedynie jego przyjazdy do naszego mieszkania na Przymorzu oraz wyjazd
na wakacje do Siedlec, gdzie mieszkaliśmy u niego. Pamiętam go jako życzliwego,
dobrego i niezwykle prawego człowieka.

W czasie wojny brał udział w walkach partyzanckich,
pamiętam że notowałem słowa piosenek partyzanckich,
które mi dyktował. O ile pamiętam z tego co mówił, został
siłą wcielony do Armii Czerwonej i walczył na froncie.
Tuż po wojnie odwiedził mego dziadka Jana we
Mszczonowie, jeszcze jako partyzant, z pepeszą. Jan
miał na pieńku z dwoma braćmi, którzy mu grozili. Witek
wpadł do knajpy gdzie się znajdowali i o mało co nie
zabił jednego z nich kolbą pepeszy. Zagroził, że jeśli tkną
jego wuja to ich pozabija. Później matka braci przyszła
do mego dziadka i błagała aby ich nie zabijać.

Witkowi urodził się jeden syn, mój ukochany wujek Gienek. Do dziś, mam w piwnicy
samochód, który mi kiedyś podarował.
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4.2.3.2.1

Eugeniusz Kokorzycki

Urodzony w Siedlcach, przeniósł się do Trójmiasta, żona Teresa Stępniak. Wujek
całe życie pływał na statkach, pewnie cioci nie było łatwo samej wychować ich syna
Maćka. Zwłaszcza, że wujek jest czasem dość nerwowy i niezwykle uparty, trudno go
do czegoś przekonać. Pamiętam ich mieszkanie w Redłowie, pełne drobiazgów i
pamiątek z dalekich podróży. Zawsze lubiłem słuchać jego opowieści o dalekich
krajach. Kiedyś jego dumą były przepiękne akwaria pełne rybek akwariowych i
ciekawych roślin. Ostatnimi laty furorę robi żywy okaz egzotycznej papugi z
Amazońskiej dżungli.
Maciek, ich jedyny syn też pewnie nie miał łatwo, chyba wujek traktował i traktuje go
zbyt surowo. Wujkowi nie udało się jednak przekonać mnie do gustowania w jego
wyszukanych gatunkach whisky, i chyba już zrezygnował do przekonywania mnie o
ich wyższości.
Obecnie jest wykończony budową domu ale mam nadzieję, że uda mu się ją
szczęśliwie zakończyć.

Od lewej: Eugeniusz Kokorzycki, Marianna Kokorzycka, Teresa Kokorzycka, Wioletta
Kokorzycka i Waldemar Kokorzycki.
Maciek ma córeczkę Paulinę, więc wujek od paru lata jest już szczęśliwym
dziadkiem.
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4.2.3.3 Wanda Kokorzycka (Lenczewska)
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Od lewej: Wanda Kokorzycka (Lenczewska, #2053), Józefa Kokorzycka (Iwanowska,
#2026) dzieci: Joanna Lenczewska (#2805), Adam Lenczewski (#2804), Janek
Lenczewski (#2803),

4.2.3.4 Helena Kokorzycka (Artych)
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Od lewej: Helena Artych, syn Andrzej, córka Jadwiga poniżej córka Maryla z dwoma
maluchami (? Ewa i Adam Lenczewscy), Wojtek oraz Eugeniusz Kokorzycki i Irek
Artych.
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4.2.4 Paweł Kokorzycki
O ile słyszałem, Paweł, wyjechał na Śląsk gdzie pracował w kopalni lub na kolei.
Zginął bezdzietnie w wypadku podobno w wieku 21 lat.
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4.2.5 Jadwiga Kokorzycka - Gołębiewska i potomkowie
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4.2.6 Eleonora Kokorzycka

Była pielęgniarką. Podobno Leośka miała dziecko z Wickiem (Wincentym) ale
zmarło. Żyła z Niemcem Getnerem, którego Niemcy zabili w czasie wojny. Nie
miała innych dzieci.
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4.2.7 Stefania Kokorzycka i potomkowie
Wyszła za mąż za Kazimierza Czereszkę.

Zanim poznała Kazimierza Czereszkę miała nieślubne dziecko z paniczem Korewa
ale rodzina nie chciała się zgodzić na małżeństwo. Aleksander podobno zmarł jako
kilkuletnie dziecko.
Z ksiąg parafii we Mszczonowie (rocznik 1922):
Działo się to w mieście Mszczonowie dnia 25 czerwca 1922, o pierwszej po południu
stawiła się Władysława Rutkowska lat dwadzieścia siedem, akuszerka z
Mszczonowa będąca przy porodzie, w obecności Kazimierza Żółtowskiego szewca i
Wawrzyńca Kożuszka kościelnego, obydwóch pełnoletnich i okazała Nam dziecię płci
męskiej urodzone w Mszczonowie dnia 11. bieżącego miesiąca o siódmej rano ze
Stefanii Kokorzyckiej lat 19 mającej niezamężnej, przy siostrze zamieszkałej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś spełnionym nadano imiona Aleksander Jan,
a rodzicami jego chrzestnymi byli Kazimierz Żółtowski i Anna Głąbowa. Akt ten
przeczytany wraz ze stawającą akuszerką podpisaliśmy.
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4.2.8 Józefa Kokorzycka i potomkowie
Postać dość tajemnicza, gdyż nie mam żadnych dowodów na jej istnienie, jedyne
źródło to świadectwo Heleny Kokorzyckiej (#2053). Podobno wyszła za mąż za
śpiewaka cerkiewnego o nazwisku Sierij, z którym miała dwoje dzieci: Tatianę i
Aloszę. Ponoć mieszkali w Moskwie.
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