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PAWŁOWSCY 
 
Leopold PAWŁOWSKI i Władysława z domu DORENDA  
 
Leopold Pawłowski wywodził się z małego gospodarstwa z okolic majątku Chudzewy, był 
rządcą po majątkach, jako ostatnim, przed wojną zarządzał majątkiem w Redczu koło Lubrańca. 
Bywał w domu Władysława Dorendy gdzie poznał jego córkę a swoją przyszłą Ŝonę 
Władysławę. 
Władysław Dorenda (nie jest mi wiadome, czemu) był przeciwny małŜeństwu córki z Leopoldem 
Pawłowskim.  
 
Anegdota:  Pan dziedzic Władysław Dorenda jechał pewnego razu bryczką do domu, (wracał z 
którejś większej miejscowości Włocławka czy Dobrzynia gdzie załatwiał interesy), spotkał na 
drodze Ŝyda mieszkającego we wsi. śyd poprosił o podwiezienie, poniewaŜ szedł w tym samym 
kierunku. Po przywitaniu i usadowieniu się w bryczce Ŝyd pyta Władysława "no co panie 
dziedzicu, córka wychodzi za Pawłowskiego?" Dorenda bardzo się zdziwił i stanowczo temu 
zaprzeczył. Za kilka dni w niedzielę usłyszał zapowiedzi w kościele. Mimo to nie zgodził się na 
ślub. Młodzi teŜ nie ustąpili, Władysława z Leopoldem skrycie pojechali do jej brata kawalerzysty 
Leona mieszkającego w Grudziądzu i tam wzięli ślub. 
 
 
Władysława  *1913 +2002, córka Agaty Glonek i Władysława Dorendy miała czworo 
rodzeństwa, trzech braci Leona, Henryka, Romana i siostrę Marię.1 
 
Władysława i Leopold Pawłowscy do wojny mieszkali prawdopodobnie w Redczu, po wybuchu 
wojny zostali wysiedleni, wyprowadzili się do Włoch pod Warszawą gdzie Leopold prowadził 
hurtownię artykułów spoŜywczych.  
Po wojnie zamieszkali w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 24. Leopold pracował w Archiwum, 
mieli troje dzieci: Danutę , Andrzeja i Wojciecha. 
Leopold zmarł (?), Władysława zmarła w roku 2002 w Bydgoszczy. 
 
Danuta  urodziła się w 1939 roku we Włochach pod Warszawą, jest doktorem nauk 
matematycznych, pracownik naukowy Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, wyszła za 
mąŜ za Krzysztofa Nowickiego , mają jednego syna Macieja .  
 
Krzysztof Nowicki  - ur. 06.03.1940 zm. 30.03.1997 krytyk - literacki, poeta, prozaik i publicysta, 
wydał kilka tomików wierszy, zbiorów opowiadań i felietonów, autor dwudziestu publikacji 
ksiąŜkowych m.in. sztuki teatralnej " Pięć dni Lemara Guliwera", wystawianej przez Teatr 
Narodowy w Warszawie. Był członkiem PEN-Clubu. 
 
Andrzej oŜenił się, z (??) mają jednego syna Piotra , urodzonego 23.04.1982 r. mieszka w 
Bydgoszczy.  
 
Wojciech  oŜenił się z Marią Skrzszewską , mają jednego syna Marcina  urodzonego 17.08.1973 
r., mieszkają w Bydgoszczy. 
 

                                                           
1 Maria Brudnicka, wyszła za mąŜ za właściciela majątku, po jego utracie pracował jako inkasent w PZU w Płocku. 


