
WIEK XIX-XX  
 
Józef KOKORZYCKI  *1845 +1902, Józef I był stolarzem oŜenił się 11 lutego w Izbicy z 

Bronisławą Maciejewską pochodzącą z Sarnowa koło 
Izbicy, mieszkali w Lubrańcu przy ulicy Kościelnej 
(później Sienkiewicza prawie naprzeciw kościoła) w 
domu odziedziczonym po ojcu Franciszku gdzie Józef 
prowadził warsztat. Józef i Bronisława mieli siedmioro 
dzieci: Romana, Wacława Mariana, Kazimierza, Ludwikę 
Mariannę, Józefa Nikodema, Antoniego i Jana. Z których 
to tylko trzech synów przeŜyło okres dzieciństwa: 
Wacław, Józef Nikodem i Jan.  
 W 1919 roku 28 marca w "Wykazie właścicieli 
inwentarza" odnotowana jest Bronisława KOKORZYCKA 
posiadająca jedną krowę, Bronisława zmarła w 1920 r.  
 Po Józefie przejął warsztat i odziedziczył dom najstarszy 
syn Wacław a po jego wyjeździe do Ameryki, przejął 
ojcowiznę najmłodszy Jan.  

 Dom ten był zbudowany z gliny (nie wypalanej cegły) kryty słomianą strzechą, Od frontu miał 
cztery okna a po środku między nimi drzwi wejściowe. Po lewej stronie był zakład stolarski a po 
prawej część mieszkalna. 
 

                 
 
 W latach trzydziestych, najprawdopodobniej wiosną 1926 roku, dom z warsztatem spalił się a na 
jego miejscu Wacław po powrocie z USA wybudował nowy dom z warsztatem stolarskim, istniejący 
do dnia dzisiejszego, częściowo przebudowany juŜ bez warsztatu. 
 

Wacław KOKORZYCKI  oŜenił się z Heleną 
SIKORSKĄ, córką rzeźnika z m. Osięciny. Wyjechał do 
Ameryki, a po powrocie w 1934 r. wybudował dom w 
Lubrańcu, niemalŜe naprzeciw kościoła, w którym miał 
warsztat stolarski. Następnie dom sprzedał. Wkrótce 
potem kupiec domu zmarł, a z wdową po nim oŜenił się 
JEZIERSKI Wacław, teŜ stolarz. śona Helena do Polski 
z Wacławem nie powróciła. Helena i Wacław mieli troje 

dzieci: jednego syna Stanisława ur. ok. 1906 r. i dwie córki, dzieci teŜ nie powróciły do kraju i 
pozostały w DETROIT (USA). W 1939 roku po wybuchu wojny Wacław zajmował się dorywczo 
handlem. Pewnego razu, jadąc z mąką do Łodzi, wóz wjechał do rowu i przewrócił się. Wacław 
podnosząc wóz lub mąkę "podźwignął się" i zmarł w Łodzi w 1939 r.  
 
 



 

 
 
Józef Nikodem KOKORZYCKI  urodził się 26 lutego 1882 roku w Lubrańcu, gdzie po ukończeniu 
miejscowej szkoły powszechnej praktykował na poczcie prowadzonej przez aptekarza Henryka 
Kodymowskiego, a następnie pracował jako urzędnik samorządowy. Powołany prawdopodobnie 
około 1903 roku do wojska rosyjskiego, brał udział w Wojnie Rosyjsko - Japońskiej w 1905 r.  

 
Po powrocie z wojny pracował jako urzędnik 
samorządowy w gminie Łęg. OŜenił się z 
Matyldą Józefą z domu Glonek, dzieci własnych 
nie mieli. Adoptowali chłopca z rodziny Ŝony, 
Władysława urodzonego 1 lipca 1909 roku w 
Częstochowie, syna Leona Glonka i Bronisławy 
Markowskiej.  
 
Przed Pierwszą Wojną Światową, Nikodem był 
sekretarzem w Łaniętach powiat kutnowski. Jak 
wojna wybuchła, nie wiadomo z jakich przyczyn 
postanowił uciekać i pojechał do miejscowości 
Chudzewy (razem z Ŝoną i Władysławem), do 
majątku siostry swojej Ŝony, Agaty Glonek z 
męŜa Dorendy. Matylda przez pewien czas 
zajmowała się gospodarstwem, jednak wojna 
się przedłuŜała i Kokorzyccy wrócili do 
Gostynina, gdzie zawiązała się Macierz 
Szkolna, która organizowała polskie szkoły i 
kursy na nauczycieli. Nikodem ukończył taki 
kurs i został nauczycielem w Kozicach, cztery 
kilometry od Gostynina. 
 
Od czasu wyzwolenia (1918 roku) i powstania 
niepodległej Polski, Nikodem został sekretarzem 
gminy Rataje, która mieściła się w Kozicach. Po 
kilu latach pracy, nie wiadomo z jakich 
powodów, przeprowadził się do Lubrańca i 
został sekretarzem gminy w Lubrańcu. 

 
Józef Nikodem 3 października 1923 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Lubrańca, został zatwierdzony 
na Sekretarza Magistratu. Zamieszkał w mieszkaniu słuŜbowym w magistracie, a po przejściu na 
emeryturę (około dwóch lat przed wojną) mieszkał przy ulicy Radziejowskiej, w dawnym budynku 
poczty. Po wojnie jakiś czas mieszkał w Ławach u synowca Władysława. Potem jednak wrócił do 
Lubrańca i wynajmował mieszkanie (od córki felczera Welkego) przy ulicy Kościelnej Obecnie 
Sinkiewicza, w domu stojącym do dziś vis a vis kościoła. 



 
                             Na zdjęciu Józef Nikodem i Władysław Kokorzyccy 
 
Matylda Józefa Kokorzycka zmarła 17.04.1936, a Józef Nikodem Kokorzycki 12.08.1952 roku. 
Oboje pochowani są na cmentarzu w Lubrańcu.  

  
  Władysław KOKORZYCKI  urodził się 1 lipca    1909 roku w Częstochowie, adoptowany syn  
 
Józefa Nikodema Kokorzyckiego (urzędnika samorządowego) i Bronisławy Markowskiej.  
 

 Po ukończeniu szkoły powszechnej w Lubrańcu i sześciu klas Gimnazjum we Włocławku, 
pracował w Zarządzie miasta Lubrańca od 01.07.1926 do 30.09.1927 a następnie w Zarządach 
Gmin Czamanin od 01.10.1927 do 30.09.1934 i Osięciny od 01.10.1934 do 30.08.1939, na 
stanowisku sekretarza gminy.  

 

           
                 Zdjęcie klasy Władysława wykonane po zako ńczeniu roku szkolnego 
 
 



   We wrześniu 1939 roku pod lasem koło Osięcin, prawdopodobnie jako na lotnisku zapasowym, 
stacjonowało kilka samolotów polskiego lotnictwa. Pewnego dnia rano samoloty odleciały w 
pośpiechu, pozostawiając na miejscu swojego postoju wiele róŜnego rodzaju dokumentów między 
innymi map oraz duŜo nowych części zapasowych do samolotów. Przy pomocy kilkunastu 
skrzykniętych na prędce mieszkańców Osięcin, części zapasowe zawinięto w szmaty i zakopano a 
dokumenty i mapy spalono. 
 

 Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Osięcin, dotarła do nich informacja, Ŝe Władysław 
Kokorzycki kierował akcją niszczenia dokumentów i ukrycia sprzętu wojskowego. Działanie to 
zostało przez okupantów uznane z wrogie przeciw narodowi niemieckiemu. Został przez Niemców 
oskarŜony o współpracę z cofającymi się oddziałami Wojska Polskiego, 16 marca 1940, skazany 
przez: Geschäftsstelle des Sondergerichts II Hohensalza, dwukrotnie na karę śmierci. 

 
 O fakcie tym dowiedział się od świadka w tym procesie Feliksa Lewandowskiego. W okresie 

powojennym miał odpis wyroku, który w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął. 
 

   Przez całą okupację ukrywał się pod 
nazwiskiem Marian Kliniewski. W latach 1941 - 
1944 pracował w Spółdzielni Rolniczo - 
Handlowej w Lubartowie k/Lublina.  

 
W 1944 roku, 10 kwietnia oŜenił się w 

Warszawie z wcześniej sobie znaną Ireną 
Haliną Karczewską. Ślub odbył się w kościele 
św. Floriana na Pradze, po ślubie zamieszkali w 
Warszawie przy ulicy Wołomińskiej, a następnie 
Franciszkańskiej.  

 
Po wybuchu Powstania Warszawskiego, w 

dniu 5 sierpnia 1944 roku, wraz ze szwagrem 
Dionizym Karczewskim z Lubrańca, został 
zatrzymany przez Niemców i osadzony w 
obozie przejściowym w Pruszkowie.  
   Po trzech dniach Władysław i Dionizy wraz z 
bardzo duŜą grupą męŜczyzn zostali 
załadowani do wagonów towarowych i jak 
moŜna sądzić mieli być wywiezieni do Rzeszy 
na roboty lub do obozu koncentracyjnego.  
 
  W Grodzisku Mazowieckim w czasie przejazdu 
pociągu przez dworzec (maszynista 
prawdopodobnie specjalnie zwolnił bieg 
pociągu) obaj wyskoczyli z niedomkniętego 
wagonu na peron i skryli się między 
podróŜnymi, a następnie ukrywali się u 
znajomych, Władysław w Milanówku u państwa 
Ciszaków, a Dionizy w Pruszkowie u kuzyna swojej Ŝony Jerzego Grabanowskiego.  

 
śołnierze niemieccy konwojujący transport zorientowawszy się, Ŝe Polacy uciekają z otwartych 

wagonów, zatrzymali po minięciu stacji pociąg i wagony dokładnie pozamykali od zewnątrz. 
 
 W końcu września 1944 roku Władysław został ponownie ujęty w łapance przez Niemców i 

osadzony po raz drugi w obozie w Pruszkowie.  
Przy pomocy siostry Czerwonego KrzyŜa (obcej osoby) za pięć rubli w złocie zdołał zbiec z 

obozu (wyszedł w grupie chorych udających się do lekarza poza teren obozu) i ponownie ukrył się 
w Milanówku, gdzie po zakończeniu Powstania, w październiku 1944 roku odnalazł w szpitalu 
zorganizowanym dla rannych w powstaniu, Ŝonę Irenę. W Milanówku oboje doczekali zakończenia 
wojny.  



 
 Po wojnie Władysław Kokorzycki i Irena przez pewien czas mieszkali w Aleksandrowie 

Kujawskim gdzie Władysław pracował w Zarządzie Miasta a następnie mieszkał w Ławach 
k/Rypina zajmując się gospodarstwem rolnym, (ojcowizna Ŝony), tam teŜ urodziło im się dwóch 
synów Jerzy Włodzimierz (*1946 ) i Andrzej Stanisław (*1947 ).  

 
   W latach 1949 do 1951 Władysław pracował jako księgowy w Gminnej Spółdzielni S. Chł. w 
Topólce, a następnie od 01.04.1951 do 31.03.1953 mieszkał z rodziną w Osięcinach pracując w 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska jako księgowy. 

 
 Jesienią 1953 roku Władysław wraz z rodziną przeprowadził się do Ciechocinka gdzie pracował 

jako główny księgowy w G.S. Samopomoc Chłopska w RaciąŜku z siedzibą w Ciechocinku i jako 
wykładowca w Ośrodku Szkolenia Księgowych C.R.S.  
   W kwietniu 1954 roku niesłusznie oskarŜony o niedociągnięcia w pracy został tymczasowo 
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu we Włocławku gdzie przebywał 
przez pięć miesięcy i po tym czasie bez rozprawy sądowej i wyroku został zwolniony.  
   Od 1955 do 1974 Władysław Kokorzycki pracował w Wojewódzkim Zjednoczeniu Zakładów 
Przemysłu ZboŜowego "PZZ" w Bydgoszczy jako rewident księgowości i biegły księgowy. W roku 
1975, pierwszego stycznia, przeszedł na emeryturę. 

 
 Mieszkał we wspólnie z Ŝoną Ireną, wybudowanym w latach sześćdziesiątych domu, przy ulicy 

Nieszawskiej w Ciechocinku.  
   W latach 1979-83 napisał „Monografię miasta Lubrańca”, w czasie pracy nad monografią 

zbierał równieŜ dokumenty dotyczące pochodzenia i Ŝycia rodziny Kokorzyckich z Lubrańca, 
dokumenty te stanowiły początek i zarazem część Historii Rodziny Kokorzyckich opracowanej w 
latach 1995 - 2000 przez jego syna Andrzeja. 

 
 Władysław zmarł mając bez mała 96 lat, dnia 16 kwietnia 2005 roku w Ciechocinku, pochowany 

jest na cmentarzu parafialnym w Ciechocinku.  
 
   Irena Halina KOKORZYCKA  z domu Karczewska  urodziła się 9 czerwca o godzinie pierwszej 
w nocy, w miejscowości Ławy koło Rypina w rodzinie właściciela ziemskiego Władysława 
Karczewskiego i Zofii z domu Wiśniewskiej jako ich siódme i ostatnie dziecko.  

 Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Rypinie dalszą naukę pobierała na pensji w Kościerzynie 
prowadzonej przez siostry zakonne Urszulanki.  

 W 1938 roku zmarła jej matka. Po wybuchu wojny i wysiedleniu w 1940 r. Karczewskich z 
gospodarstwa, przeprowadziła się wraz z ojcem i jego drugą Ŝoną z Ław do Lubrańca (rodzinnego 
miasta macochy) a następnie do Warszawy, gdzie uczyła się w Szkole Handlowej w Warszawie, i 
pracowała w zakładzie czapniczym prowadzonym przez macochę Anielę.  

 W 1944 roku 10 kwietnia wyszła za mąŜ za starszego od niej o piętnaście lat Władysława 
Kokorzyckiego występującego (w związku z wydanym dwukrotnym wyrokiem śmierci i 
poszukiwanym przez Niemców) pod nazwiskiem Marian Kliniewski.  

 
 W sierpniu 1944 roku, po wybuchu Powstania Warszawskiego nie znając losu zatrzymanego 

przez Niemców męŜa Władysława, wstąpiła do Armii Krajowej (1 Kompania Miotaczy Płomieni 
Zgrupowania "Leśnik") jako łączniczka o pseudonimach "IRI", "IRIS". Brała udział w walkach na 
Starym Mieście. Po rozbiciu przez Niemców Zgrupowania "Leśnik" włączono jej pododdział do 
Zgrupowania "Radosław". Ze Starówki przeszła wraz z oddziałem kanałami do Śródmieścia a 
następnie skierowana została na Przyczółek Czerniakowski.  

 
 W dniu 17 września podczas przenoszenia meldunku z pozycji Wilanowska 14 do kwatery płka 

Radosława została cięŜko ranna w lewy bark i umieszczona w szpitalu powstańczym przy kościele 
św. Stanisława na Woli. Po kapitulacji powstania w pierwszych dniach października 1944 roku 
została przetransportowana do szpitala w Milanówku, zorganizowanego tam w willi "Perełka" dla 
rannych w Powstaniu Warszawskim, gdzie odnalazł ją mąŜ Władysław.  

 



Wielokrotnie odznaczona; przez Rząd w Londynie m.in., KrzyŜem Walecznych, KrzyŜem Armii 
Krajowej, Medalem Wojska i przez Radę Państwa PRL Warszawskim KrzyŜem Powstańczym. 
Mianowana pośmiertnie w 1998 roku przez Prezydenta RP do stopnia podporucznika WP. 

 

                                  
 
 
 Po wojnie zajmowała się domem i wychowaniem dwóch synów Jerzego i Andrzeja, a w latach 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych pracowała MHD w Ciechocinku jako ekspedientka i pracownik 
umysłowy w biurze. Ukrywając do lat siedemdziesiątych przed władzami i znajomymi swoją 
przynaleŜność do AK. Od roku 1979 była na rencie inwalidzkiej - inwalidy wojennego 1 grupy, 
zmarła na zawał serca w Klinice Kardiochirurgicznej w Zabrzu 02.06.1992 r. Pochowana jest w 
Ciechocinku. 
 

 
 
Jerzy Włodzimierz KOKORZYCKI  urodził się 8 stycznia 1946 roku w Ławach k/Rypina. Szkołę 
Podstawową rozpoczął w wieku sześciu lat w Osięcinach, a ukończył w Ciechocinku. Po zdanym 
egzaminie został przyjęty do Technikum Mechaniczno - Elektrycznego w Toruniu. Następnie 
kontynuował naukę w WyŜszej Szkole InŜynierskiej w Bydgoszczy, a po jej ukończeniu rozpoczął 
pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym Polmozbyt w Toruniu, gdzie pracował począwszy od 
stanowiska mistrza w stacji obsługi samochodów, poprzez stanowiska kierownika stacji, głównego 
inŜyniera, zastępcy dyrektora, do stanowiska dyrektora naczelnego P.P. "Polmozbyt" włącznie. W 
trakcie pracy ukończył studia magisterskie na kierunku Organizacji, Ekonomiki i Zarządzania 
Politechniki Warszawskiej. Z dniem 1 października 1990 rozpoczął pracę jako dyrektor 
Przedsiębiorstwa Zagranicznego "Grafpol" w Bydgoszczy. 
 
 Iwona Maria KOKORZYCKA z domu Czarniak  urodziła się 8 kwietnia 1949 roku w Kowalu, w 
rodzinie inŜyniera mechanika Józefa Czarniaka i nauczycielki Janiny z domu Balińskiej. Ukończyła 
Szkołę Podstawową w I Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku, a następnie Akademię 
Medyczną w Gdańsku, uzyskała specjalizację lekarza otolaryngologa drugiego stopnia. W kwietniu 
2004 roku przeszła na wcześniejszą emeryturę i dodatkowo pracuje. Jerzemu i Iwonie urodził się 
13 marca 1976 roku syn Rafał Jakub .  
 

Rafał Jakub KOKORZYCKI  urodził się 13 marca 1976 roku w Toruniu, gdzie ukończył szkołę 
podstawową i liceum ogólnokształcące. Ukończył studia na Wydziale Matematyki, kierunek 
Informatyka oraz studia licencjackie na Wydziale Nauk Ekonomicznych z zakresu zarządzania i 
marketingu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez kilka lat pracował w 
Bydgoszczy, obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Rafał Jakub *13.03.1976 oŜenił się 
02.08.2003 z ElŜbietą Anną Włodarczyk *1978, ślub został zawarty w Ciechocinku, 2 sierpnia 2003 
roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. 
W dniu pierwszego grudnia 2007 roku urodził im się syn Jakub Jerzy  



 

 
Andrzej Stanisław KOKORZYCKI  urodził się w Ławach k/Rypina, ukończył Szkołę Podstawową 
nr. 1 i Liceum Ogólnokształcące  w Ciechocinku a następnie po powołaniu do wojska, Szkołę 
ChorąŜych w Łodzi . W 1969 roku rozpoczął zawodową słuŜbę wojskową w Toruniu i pełnił ją do 
25 października 1988 roku. W trakcie pracy zawodowej ukończył studia - WyŜszą Szkołę 
Pedagogiczną w Bydgoszczy , uzyskując tytuł magistra pedagogiki. W tym samym roku został 
mianowany na stopień oficerski, w lutym 1983 roku rozpoczął pracę w WyŜszej Szkole Wojsk 
Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema w Toruniu. 4 lipca 1970 roku oŜenił się z Marią Antoniną z 
domu Kamińską, zamieszkali w Ciechocinku a następnie po otrzymaniu mieszkania słuŜbowego w 
Toruniu, gdzie urodziły się im dwie córki, Joanna  i Hanna .  

   Andrzej w październiku 1988 roku po 20 latach słuŜby wojskowej, na własną prośbę ze 
względu na stan zdrowia, przeszedł na emeryturę. Na emeryturze pracował przez rok w 
Komendzie Wojewódzkiej OHP w Toruniu, a następnie zajął się działalnością gospodarczą, którą 
prowadził do grudnia 1999 roku.  
 
Maria Antonina KOKORZYCKA  z domu Kamińska  urodziła się 18 marca 1949 roku w 
Miejscowości Łekno k/Wągrowca na Pałukach, tam ukończyła Szkołę Podstawową i rozpoczęła 
naukę w pięcioletnim Liceum Medycznym Pielęgniarstwa w Toruniu, którą ukończyła w 1968 roku i 
rozpoczęła pracę w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 1 Ciechocinku. W 1972 roku podjęła pracę jako 
pielęgniarka w Jednostce Wojskowej w Toruniu. W czasie pracy zawodowej była kilkakrotnie 
odznaczona, w tym złotymi, medalami resortowymi za zasługi dla obronności kraju. W dniu 15 
czerwca 2004 roku, po trzydziestu sześciu latach pracy przeszła na emeryturę.  

  W lipcu 2000 roku Andrzej i Maria przeprowadzili się do Ciechocinka przejmując dom po 
rodzicach Andrzeja przy ulicy Nieszawskiej 29, podejmując się opieki nad dziewięćdziesiąt jedno 
letnim ojcem Andrzeja, Władysławem. Równocześnie Andrzej kontynuował prace nad 
poszukiwaniami genealogicznymi rodzin Kokorzyckich i Karczewskich, czego efektem jest to 
opracowanie. 

 
Joanna Barbara Wo źniak z domu Kokorzycka urodziła się 4 grudnia 1970 roku w Toruniu 

gdzie ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące oraz studia na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika, uzyskując tytuł magistra biologii. Po ukończeniu studiów w 1994 roku 
rozpoczęła pracę w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w m. Dębe k/Warszawy.  

Joanna 20 kwietnia 1996 roku wyszła za mąŜ za Zbigniewa Andrzeja Wo źniaka  i zamieszkała 
w Warszawie, w tym teŜ roku 24 grudnia urodziła im się córka Magdalena.  W roku 2004, w marcu 
6, urodziła im się druga córka Julia Matylda   
 
Hanna Teresa Mierzejewska z domu Kokorzycka urodziła się 9 listopada 1972 roku w Toruniu 
gdzie ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1991 roku rozpoczęła studia na 
germanistyce w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończyła, uzyskując tytuł 
magistra germanistyki. W 1997 roku wyszła za mąŜ za Stefana Mierzejewskigo . W tym samym 
roku rozpoczęła pracę w Liceum w Toruniu, w 2002 roku urodził im się syn Dominik Filip  
 

 



Jan KOKORZYCKI , *1886 +1931, wyuczył się zawodu stolarza, oŜenił się Anielą Łucją z domu 
Grabanowską (*1887 +1983), mieli troje dzieci Eugeniusza Dionizego, Marię Feliksę i Zofię, która 
krótko po urodzeniu zmarła (jako małe dziecko). Jan po ślubie z Anielą wybudował dom przy 
obecnej ulicy Kościuszki (dawniej Lubraniec Poduchowny), była tam część mieszkalna i zakład 
krawiecki prowadzony przez Anielę. 
 

                                     
 
Zakład stolarski pozostał w starym domu przy ulicy Kościelnej. Kilka lat mieszkali w domu przy 
ulicy Kościuszki, na początku lat trzydziestych wybudowali kolejny dom przy ówczesnym Nowym 
Rynku, który istnieje do chwili obecnej.  
 

          
 
Aniela po śmierci Jana wyszła ponownie za mąŜ w 1939 roku za teścia swojej córki Marii, za 
Władysława Jana Karczewskiego z Ław k /Rypina.  



 Po wybuchu wojny zostali wypędzeni z majątku w Ławach, uciekli do Warszawy, gdzie przez całą 
okupację prowadziła zakład czapniczy. Zmarła w Lubrańcu 21 kwietnia 1983 roku, Ŝył lat 96.  
 

Kokorzycki Eugeniusz Dionizy   * 1916  + 1997 
 Marianna Michalik  & 1952 
 
 Anna Lewandowska  & 1972 
 
     Eugeniusz Michał   * 1971 
 
Eugeniusz Dionizy KOKORZYCKI  ukończył szkołę 
powszechną w Lubrańcu, a następnie kontynuując tradycje 
rodzinne ukończył szkołę zawodową w Aleksandrowie 
Kujawskim na kierunku stolarskim. Przed II Wojną Światową 
został powołany do wojska. W czasie kampanii wrześniowej 
dostał się do niewoli rosyjskiej. W czasie okupacji pomagał 
matce w czapnictwie, zdobywając nowy zawód. Po wojnie 
ukończył kursy krawieckie, otrzymał uprawnienia rzemieślnicze, 
prowadził zakład czapniczy na Pradze w Warszawie.  
 
 

 
Eugeniusz oŜenił się po raz pierwszy z Marianną Michalik, dzieci wspólnych nie mieli. Po 
rozwodzie oŜenił się po raz drugi, z Anną Lewandowską z którą miał syna Eugeniusza Michała. 
Następnie mieszkał w Opaczy pod Warszawą. Wiele lat cięŜko chorował. Zmarł w Warszawie 
14.10.1997, pochowany został w Lubrańcu. 
 
 
 
Kokorzycki Eugeniusz Michał   * 1971 
Monika Gołaszewska  & 1997 
     
    Kacper   * 1999       
 
   Jakub    *  2001         
                
 

Eugeniusz Michał KOKORZYCKI  urodził się w 1971 
roku, syn Eugeniusza i Anny z Lewandowskich, w 
rodzinie zwany Michałem, po ukończeniu szkoły średniej 
w Warszawie, rozpoczął prywatną działalność 
gospodarczą w branŜy samochodowej. W 1997 roku 
oŜenił się z Monik ą Gołaszewsk ą, mają dwóch synów 
Kacpra i Jakuba. Oboje obecnie prowadzą sklep 
spoŜywczy, mieszkają w Opaczy razem z matką Michała 
- Anną.  
 
                                   
        
 
               Ślub Eugeniusza i Anny Lewandowskiej 

 



 
Maria Feliksa KOKORZYCKA  urodziła się w 18 sierpnia 1920 roku. W 1938 roku wyszła za mąŜ 
za Dionizego Karczewskiego  *1909 +1971, w 1939 roku z Lubrańca uciekli przed Niemcami. 
Maria zmarła 30 czerwca 2005 roku. W czasie okupacji mieszkali Warszawie, po wojnie powrócili 
do Lubrańca mieli troje dzieci: Zofia *1939, Józef *1943, Ryszard *1947 
Dionizy Karczewski zmarł 1971 roku, oboje pochowani są na cmentarzu parafialnym w Lubrańcu.    
 
 
 

                              
 
 
                       Maria Feliksa Kokorzycka z m ęŜem Dionizym Karczewskim 
                                           i dzie ćmi: Zosi ą, Józkiem i Rysiem 
 
 
 
 


