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DERENDOWIE 
 
Anegdota: Ojciec Władysława Dorendy (prawdopodobnie o imieniu Jan) miał nieduży majątek 
w Przywieczerzynku koło Nieszawy (3 włóki - 45 ha), był człowiekiem nie tylko z fantazją bo 
zdarzało mu się, że wjeżdżał na koniu po schodach do restauracji w Hotelu Milera w 
Ciechocinku, ale był również bardzo praktycznym życiowo. 
Ze swoim znajomym Tomaszem Glonkiem właścicielem gospodarstwa w Dąbrówce Folwarcznej 
ustalili, że jeden z synów Glonka, ożeni się z jego córką, natomiast jedna z córek Glonka wyjdzie 
za mąż za syna Dorendy.  
I w ten oto prosty sposób żaden z nich nie będzie musiał dawać posagu. Tak się też stało, Agata 
Glonkówna wyszła za mąż za Władysława Dorendę a Jan Glonek ożenił się z Eleonorą 
Dorendówną.  
Zgodnie z umową posagów córki nie dostały, sic. 
 
W gospodarstwie Przywieczerzynek po rodzicach zostało trzech synów (Władysław, Czesław i 
Tadeusz), w 1912 roku sprzedali tą gospodarkę i kupili bardzo podupadły i zdewastowany 
majątek (resztówkę, 5 włók - 75 ha) Chudzewe (Chudzewo) gmina Chalin koło Dobrzynia nad 
Wisłą.  
W tym majątku dobrze gospodarzyli, Władysław spłacił braci, jeden z braci (chyba Tadeusz) 
wziął w dzierżawę majątek pod Brześciem, Popowiczki a Czesław miał majątek Łubki w parafii 
Płonne obecnie w gminie Radomin w powiecie golubsko- dobrzyńskim. 
Władysław Dorenda, w majątku Chudzewo, na którym pozostał po rozliczeniu z braćmi, bardzo 
dobrze gospodarował i systematycznie je powiększał, krótko przed wojną było to, jak twierdzi 
mój ojciec Władysław Kokorzycki, duże kwitnące gospodarstwo.1  
Żona Władysława, Agata z domu Glonek, zmarła w czasie Pierwszej Wojny Światowej na raka 
piersi w Chudzewach. Władysław po śmierci Agaty ożenił się po raz drugi, z drugiego 
małżeństwa miał syna Stanisława mieszkającego we Włocławku.  
Po wkroczeniu Niemców w 1939 roku do Chudzewa, Dorendowie zostali z majątku wypędzeni. 
Władysław w czasie wojny mieszkał u Leopolda i Władysławy z Dorendów (swojej córki) 
małżonków Pawłowskich we Włochach pod Warszawą.  
Natomiast po wojnie Władysław zamieszkał u syn Stanisława, u którego zmarł, nie jest mi 
wiadomo gdzie jest pochowany. Stanisław pracował po wojnie we Włocławku na poczcie. 
Majątek Chudzewo został krótko po zakończeniu wojny (1945-48) rozparcelowany, Władysław 
otrzymał od państwa skromną rentę (pensję).2  
 
Anegdota: Pewnego razu Władysław Dorenda mąż Agaty pojechał sam do Częstochowy i 
przed złożeniem wizyty szwagierce Stanisławie z domu Glonek, poszedł do fryzjera się ogolić, 
wiedząc, że jest to zakład jego szwagra chociaż wcześniej osobiście się nie znali. Nie 
przyznając się do rodzinnych koneksji, za ogolenie zapłacił 10 kopiejek a chłopakowi, który 
podawał tylko płaszcze dał napiwek aż 20 kopiejek, wszyscy obecni w zakładzie byli tym bardzo 
zaskoczeni co to za bogaty frajer ich zaszczycił. Następnie Władysław poszedł odwiedzić w 
domu siostrę swojej żony Agaty, Stanisławę, żonę tegoż fryzjera Widery.  
Po przywitaniu szwagierka zaprosiła go do stołu, podała poczęstunek, a po nie długim czasie 
powrócił na obiad mąż fryzjer i opowiada, nie wiedząc że w pokoju siedzi Władysław, jaki to 
frajer był u niego w zakładzie, co to dał napiwek dwa razy wyższy od ceny golenia.  
Dopiero po chwili konsternacji i śmiechu sprawa się wyjaśniła, że tym frajerem jest jego 
szwagier pan dziedzic z Chudzewy, Władysław Dorenda. 
 
Władysław i Agata mieli pięcioro dzieci: Marię, Henryka, Romana, Leona i Władysławę.  
 
I. Maria wyszła za mąż za właściciela majątku pana (?) Brudnickiego3, który bardzo słabo 
gospodarował, sprzedał majątek i podjął pracę w PZU w Płocku. W czasie wojny mieszkali w 
Warszawie, razem z mężem i synem aresztowani przez Niemców, zaginęli.  

                                                           
1
 Księga adresowa Polski z 1929 roku, w informacji o miejscowości Chalin podaje wśród właścicieli ziemskich 

Władysława Dorendę właściciela majątku Chudzewo 189 ha. 
2
 Zgodnie z dekretem PKWN z 6.9.1944, za rozparcelowany majątek obiecano wypłatę comiesięcznej pensji - 

wysokością równej przeciętnej pensji urzędnika państwowego średniego szczebla. Patrz reforma rolna - Wikipedia. 



 

 171 

 
II. Henryk, ukończył studia, w czasie wojny Niemcy ustanowili go rządcą majątku ojca 
Chudzewy, po wojnie pracował w Ministerstwie Łączności. Nie przyznawał się do ziemiańskiego 
pochodzenia, w życiorysach pisał, że jego ojciec był rządcą w majątku u Żyda.  
 
III. Roman, w czasie studiów zmarł na gruźlicę. 
 
IV. Leon (Leonard) Marceli (1907-1980), podoficer zawodowy kawalerii w Grudziądzu, po 
wojnie pracował jako dozorca w Bydgoszczy, Leon ożenił się z Gertrudą Smentek, mieli czworo 
dzieci: Władysława, Janusza, Urszulę i Jerzego. Jeden z jego synów Janusz mieszkał we 
Włocławku a wnuk Wojciech (s. Janusza) mieszkał w Ciechocinku. Wojciech zmarł w 2011 a 
jego ojciec Janusz w 2012 roku, obaj pochowani są na cmentarzu w Ciechocinku. 
 
1. Władysław (*1936), ożenił się Krystyną Rubenbauer, z tego związku narodziło się troje 
dzieci: bliźniacy (*1966) Juliusz i Grzegorz oraz córka Edyta (*1969). 
 
- Juliusz, ożenił się z Agnieszką Krzymińską, mają dwoje dzieci: Katarzynę i Michała. 
 
- Grzegorz, ożenił się z Teresą (Anną) Hankało, mają trzy córki: Moniką, Dominikę i Martę. 
 
- Edyta, wyszła za mąż za Adama Sieminasa, mają córkę Magdalenę. 
 
2. Janusz (1938-2012), ożenił się Alicja Bieńkowską (*1939), mieli troje dzieci: 
 
- Ewa (*1959), wyszła za mąż za Andrzeja Graj, mają dwoje dzieci: 
- Agnieszka (*1984), wyszła za mąż za Kamila Betlińskiego, mają córkę Amelię (*2010) 
- Maciej (*1988) 
 
- Jadwiga (*1961), wyszła za mąż za Piotra Kaweckiego (1959-1997), dwoje dzieci: 
- Natalia (*1988) 
- Piotr (*1994) 
 
- Wojciech (1965-2011), ożenił się z Elwirą Zarębską, troje dzieci: 
- Magdalena (*1990) 
- Jakub (*1996) 
- Szymon (*1997) 
 
3. Urszula (*1939) wyszła za mąż za Mieczysława Paczuskiego, mieli dwoje dzieci: 
- Małgorzata 
- Marek, dwukrotnie żonaty 1] Marzena, bezdzietni 2] Anna, córka Wiktoria (*1993) 
 
- Małgorzata (*1962), wyszła za mąż za Karola Lewandowskiego (*1962) 
 
- Marek (*1964) 
 
- Wiktoria (*1993) 
 
4. Jerzy (*1951) ożenił się z Dorotą Trap (*1955), mają dwoje dzieci: 
 
- Dominik (*1979) 
 
- Natalia (*1981), wyszła za mąż za Tomasza Kuśmierczyka (*1980), mają córkę  
- Justynę (*2009)  
 

                                                                                                                                                                                            
3
 W tym samej Księdze adresowej o której mowa w poprzednim przypisie, wymieniony jest Ignacy Brudnicki, 

właściciel majątku Łagiewniki 191 ha, nie wiem czy to na pewno ta sama osoba.  
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V. Władysława (1914-2002) wyszła za mąż za Leopolda Pawłowskiego, mieli troje dzieci: 
Danutę (*1939), Andrzeja i Wojciecha, po wojnie mieszkali w Bydgoszczy.  
Więcej informacji na temat małżonków Pawłowskich i ich potomstwa w części PAWŁOWSCY. 


