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KOKORZYCCY  WIEK XVIII-XIX 
 
   Jak dotychczas ustaliłem w oparciu o odszukane dokumenty, moŜna połączyć pokoleniowo 
protoplastę JANA KOKORZYCKIEGO z JÓZEFEM, JAKUBEM, FRANCISZKIEM, JÓZEFEM, 
JÓZEFEM NIKODEMEM, WŁADYSŁAWEM i jego synami JERZYM i ANDRZEJEM, a dalej z ich 
dziećmi, synem Jerzego RAFAŁEM i jego synem Jakubem, córkami Andrzeja JOANNĄ i HANNĄ, 
córkami Joanny – MAGDALENĄ i JULIĄ i synem Hanny DOMINIKIEM. 
 
Udokumentowana, linia genealogiczna rodziny KOKORZYCKICH bierze jak dotychczas swój 
początek od JANA KOKORZYCKIEGO, dziadka bardzo zadziornego JAKUBA.  
 
   Kokorzycki Jan     * ok. 1694    +1774 

     Marianna z d. (?) & 1742 

Józef 

Marianna 

Rozalia 

Jadwiga *+ 

      Ewa z d. Staniszewska & 1759 

   Jan KOKORZYCKI , z zawodu był szewcem, do miasta Lubrańca przybył około 1741 lub 1742 
roku, prawdopodobnie z Ŝoną Marianną i rocznym lub dwuletnim synem Józefem. W Lubrańcu 
urodziły mu się trzy córki: Marianna (*1744), Rozalia (*1746) i Jadwiga (1754-1760). W 1759 roku 
oŜenił się po raz drugi z Ewą Staniszewską, dzieci nie mieli. Ewa zmarła w 1779 roku, natomiast 
Jan zmarł jak wynika z odnalezionego aktu zgonu, 12 września 1774 roku i został pochowany na 
cmentarzu w Lubrańcu. Grób do czasów dzisiejszych nie dotrwał. 
   Jan był ojcem Józefa, dziadkiem Jakuba i Mikołaja, być moŜe mieszkał przy ul. Toruńskiej, 
natomiast Franciszek syn Jakuba i jego syn Józef mieszkali i dziedziczyli dom przy ul. Kościelnej. 
 

Ciekawym i dotychczas nie rozwiązanym przeze mnie zagadnieniem jest fakt, Ŝe w Lubrańcu w 
tym samym czasie Ŝyło dwóch Józefów Kokorzyckich, o zbliŜonych datach urodzenia około roku 
1743 a róŜnych datach śmierci (1773 i 1783). Byli oni męŜami, jeden Wiktorii nieznanego nazwiska 
a drugi Zuzanny Winiarskiej. Pierwszy z nich był na pewno synem Jana i Marianny. A drugi ? 

Wiktoria po śmierci męŜa wyszła za mąŜ powtórnie w 1774 roku za Józefa, o nie podanym 
nazwisku, Zuzanna po raz drugi wyszła w 1787 roku, za Franciszka Krzączkiewicza. Ten drugi 
Józef i jego potomstwo omówione jest w dalszej części.  

  
Józef KOKORZYCKI , z zawodu szewc, był Ŝonaty z Wiktorią (&1763 ?), o nieznanym nazwisku, 

z którą miał troje dzieci: Mariannę (*+1765), Jakuba  (*1766) i Mariannę (*1769).  
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   Jakub KOKORZYCKI  był stolarzem, oŜenił się w 1791 roku z Łucją nie znanego nazwiska, mieli 
siedmioro dzieci w tym dwie bliźniaczki, które po urodzeniu zmarły. Anna Marianna wyszła za mąŜ 
za Andrychoiwskiego a Franciszek był dwukrotnie Ŝonaty, Ewą Bisikiewicz i Ludwiką Skrzesińską. 
 
 

 
   Franciszek KOKORZYCKI  był stolarzem, oŜenił się po raz pierwszy w 1818 roku, mając 
dwadzieścia cztery lata z dwudziestojedno letnią Ewą Bisikiewicz, z którą miał aŜ ośmioro dzieci. 
Ewa zmarła 10 lutego 1829 roku, pięć tygodni po urodzeniu córki Marii Olimpii (*1828), która 
równieŜ zmarła, mając trzy tygodnie. Franciszek po raz drugi oŜenił się, 6 września 1829 roku, z 
młodszą od siebie o prawie 20 lat, szesnastoletnią Ludwiką SKRZESIŃSKĄ. Miał z nią, aŜ  
dwanaścioro  dzieci (ostatnie mając lat 64). W sumie miał dwadzieścioro potomstwa, z których 
tylko pięcioro przeŜyło okres dzieciństwa: z pierwszego małŜeństwa Wiktoria (*1820) i Teofila 
Izabela (*1823), z drugiego związku Andrzej Mikołaj (1834-1880), Wincenty Franciszek (1838-
1918), Augustyn Jan (*1840) i Marianna (*1855). 
 
Wiktoria KOKORZYCKA , ur. 24.11.1820, wyszła za mąŜ za Tomasza Kuligowskiego, cieślę. 
 
Teofila Izabela KOKORZYCKA , ur. 25.02.1823, nic więcej o niej nie wiadomo. 
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   Andrzej Mikołaj KOKORZYCKI , ur. 30.11.1834, był w latach 1853-1864 organistą w Boniewie, 
a następnie nauczycielem szkoły początkowej w Osieczy Wielkiej. Był aŜ trzykrotnie Ŝonaty, 
08.06.1853 z Józefą Aleksińską, w 1862 z Heleną z Byczkowskich i w 1873 z Teklą Szczucką. 
Miał ośmioro dzieci: Mariannę Agnieszkę z pierwszą Ŝoną, Władysława Jana, Wacława Michała, 
Kazimierza, Jana Franciszka Konstantego, Katarzynę ElŜbietę i Helenę Joannę z drugą i Adaminę 
Mariannę z trzecią Ŝoną. Zmarł w Osieczy Wielkiej w maju 1880 roku w wieku lat 46. 
 

 
 
   Wincenty Franciszek KOKORZYCKI , ur. 1838, był stolarzem, oŜenił się z Marianną 
Wilamowską, mieli ośmioro dzieci: Romana Kazimierza (1860-1862), Stanisławę Antoninę (*1862), 
Józefa Andrzeja (*1864), Klementynę (1866-1948), Franciszka Ksawerego (*1870), Mariannę 
(*1873), Władysławę (1875-1958) i Jadwigę (*1877). Prawdopodobnie około 1888 roku 
wyprowadził się wraz z całą rodziną w okolice Ciechocinka. Wincenty był drugi raz Ŝonaty z 
Agnieszką Jeziorską, miał z nią siedmioro potomstwa, Sabinę (*1888) Romana (*1891), Marię 
(1892-1955), Mariana (1895 -1929), Stefana (1894-1920), Stanisława (*1898) i Wandę (*1900). 
 
Augustyn Jan KOKORZYCKI ,. ur. 1840, oŜenił się z Leokadią Koźmińską, tak jak jego starszy 
brat Wincenty zamieszkał w Ciechocinku. Miał kilkoro dzieci miedzy innym i Stanisława i Leokadię. 
Stanisław urodził się w Ciechocinku w 1875 roku. Mając dziewiętnaście lat poślubił (*1895) 
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Franciszkę Bojanowską (*1875), mieli dzieci: Bronisławę (*1895), Czesława Stanisława (*1899), 
Romana Wiktora (*1902), Stanisława Konstantego (*1903). Stanisław był malarzem, mieszkał wraz 
z rodziną w Aleksandrówce (Ciechocinek). 
Leokadia równieŜ w 1895 roku w Ciechocinku wyszła za mąŜ za Wojciecha Kinast. 
 
Marianna KOKORZYCKA , ur. 1855, brak danych. 
 
   Posiadam tylko częściową wiedzę o dzieciach z pierwszego i drugiego związku małŜeńskiego 
Wincentego Franciszka Kokorzyckiego  i ich dalszych zstępnych, są to: 
  
- Józef Andrzej,  oŜenił się z Marianną Płomińską mieli czworo dzieci: Jana (*1894), Stefana 
(*1895), Felicję (*1901) i Jadwigę Teresę (*1907), która była dwukrotnie zamęŜna, 1] Józef 
Jankowski 2] Antoni Michniewicz. 
 
- Klementyna,  poślubiła  Pawła Nowackiego, mieli ośmioro dzieci, byli to: Stefania (1888-1971), 
Felicja (1891-1965), Czesław (1893-1970), Janina (1896-1985), Bolesław (1899-1920), Józef 
(1902-1984), Zofia (1904-1999) i Stanisław (1906-1995). 
 
- Stefania wyszła za mąŜ za Apolinarego Lichterowicza, mieli pięcioro dzieci: Wacława (*1912), 
Jana (*1914), Stanisławę (1917-1961), Leonarda (*1920) i Marię (*1926).  
Stanisława poślubiła Władysława Kaweckiego z którym miała sześcioro potomstwa. Marka 
(*1942), Jana (*1944), Krzysztofa (*1945), Zbigniewa (*1948), Jadwigę (*1950), Mieczysława 
(*1954) i Ewę (*1958). 
Zbigniew oŜenił się z Anną Zyskowską mają dwoje dzieci, Agatę (*1975) i Bartłomieja (*1978). 
Natomiast Bartłomiej poślubił Ewę Berezę z którą ma syna Wiktora (*2009). 
 
- Felicja poślubiła Stefana Kręblewskiego, 
- Czesław oŜenił się z Franciszką Krawczyk, 
- Janina wyszła za Mikołaja Dutko, 
- Józef oŜenił się z Kazimierą Michniewską, 
- Zofia poślubiła Antoniego Kanię, 
- Stanisław oŜenił się z Heleną Walczak. 
 
- Franciszek Ksawery (1870-1934),  Prawdopodobnie powołany do carskiego wojska, trafił do 
Rosji a po skończonej słuŜbie oŜenił się i osiadł na stałe na Ukrainie. Jego potomkowie mieszkają 
w Odessie.  Franciszek z małŜonką mieli trzech synów: Aleksandra (1902-56), Michała (*1904) i 
Vladimira (1906-1942). 
- Aleksander miał córki Antoninę i Ludmiłę, 
- Michał miał syna Konstantego i córkę Annę, Konstanty miał córkę Małgorzatę a Anna miała córkę 
Tatianę. 
- Vladimir miał synów Leonida (*1931) i Walerego (1938-86), Leonid miał syna Vladimira (*1955) a 
Vladimir synów Iwana i Vladimira. Walery natomiast miał syna Olega (*1963) a ten syna Igora. 
 
- Władysława (1875-1958),  była dwukrotnie zamęŜna, 1] Felikowski 2] Bednarek 
 
- Jadwiga (*1877),   
 
- Maria , wyszła za mąŜ za Alfonsa Ludwika Pietrzaka (1895-1964), mieli pięcioro dzieci: Mariannę, 
Ryszarda, Antoninę Teresę i Janinę. Ryszard oŜenił się z Bernardą Buze. 
 
- Marian,  tak jak jego ojciec był stolarzem, w 1922 roku oŜenił się z Bolesławą Andryszewską z 
Ciechocinka, córką Józefa i Franciszki, mieli pięcioro dzieci: Krystynę (*1923), Stanisławę (*1925), 
Bogusławę (*1926), Urszulę Cecylię (*1927) i Mariana Apolinarego (*1929). Marian Kokorzycki 
zmarł bardzo młodo w wieku trzydziestu kilku lat, Bolesława zmarła mając lat dziewięćdziesiąt. 
Oboje pochowani są na cmentarzu parafialnym w Ciechocinku. 
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   Krystyna zmarła mając 4 miesiące, Stanisława poślubiła Stefana Jasińskiego, Bogusława wyszła 
za mąŜ za Karola Borkowskiego, Urszula była zamęŜna z Tadeuszem Antonim Szafrańskim a 
Marian Apolinary oŜenił się z Jolantą Kuczyńską.   
 
   Marianowi i Jolancie Kuczyńskiej, małŜonkom Kokorzyckim urodziło się trzech synów, Paweł 
(*1957), Marek (*1959) i Piotr (*1964). 
 
- Paweł, oŜenił się z Hanną Paetz, mają dwóch synów, Tomasza (*1985) i Przemysława (*1986).  
- Marek, poślubił Małgorzatę Sobecką, mają dwoje dzieci Katarzynę (*1989) i Szymona (*1990). 
- Piotr, zawarł zawiązek małŜeński z Małgorzatą Stoldman mają córkę Martę (*1991) i syna Karola 
(*1995) 
 
   Józef KOKORZYCKI ok. *1743 , ten drugi, o którym była mowa wcześniej był teŜ szewcem, 
oŜenił się w 1768 z Zuzanną Winiarską, mieli czworo dzieci: Mikołaja, Jadwigę (*+1775), Jadwigę 
(1776-1783), Mariannę (*1779) i Annę (1781-1784). 
   Z czworga tego potomstwa przeŜyło prawdopodobnie tylko dwoje dzieci, Mikołaj  i Marianna . 
Mikołaj  oŜenił się około 1797 roku z Marianną Chwiałkoską (1779-1839) z którą miał ośmioro 
dzieci Salomeę (1798-18010), Szymona (*1800), Mateusza (1802-1878), Kazimierza (1806-1807), 
Rocha (1808-1811) Jana Jakuba (1811-1831) Tomasza (1815-1817) i Konstancję (*1822) która w 
1849 roku poślubiła Bogumiła Janowicza (*1827). Mateusz oŜenił się około 1829 roku z Laurencją 
Wronowiecką (1808-1878) mieli oni córka Domicelę i syna Walentego (*+1846). Marianna  ? 


