Schemat Drzewa Genealogicznego

Wietrzykowskich
wg Włodzimierza Woyciechowskiego (1910-2003)
[p. str. 28; 29; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 104; 105; 106; 107 Albumu]

Zwraca uwagę przede wszystkim nieudokumentowany Jan,
syn Piotra i Heleny [= Józefy, Honoraty] z d. Odrowąż Chlewickiej
jako osoby dorosłej, żonatej i obdarzonej dwoma potomkami:
Gracjanem i Anielką.
[w dokumentacji Strony jest Jan, ale zmarł jako dziecko w ok. 1. roku życia]

Autor Schematu, Włodzimierz Woyciechowski, w Witulinie u Marii Woyciechowskiej w r. ok. 1930
Anielka Wietrzykowska?
[córka Jana Wietrzykowskiego?
wg Schematu poniŜej]
zdjęcie pochodzi z 1898 r.
Wpisy zrobione na czterech
stronach:
1. Anielka Wietrzykowska, córka brata
Dziadka Wietrzykowskiego, siostra
Gracjana.
2. Jako dorosła mieszkała w Warszawie, gdzie jako panna umarła.
3. Po śmierci jej ojca (matka Niemka)
Dziadziuś (Teodor Wietrzykowski)
przywiózł ją do Brzezia, gdzie się wychowywała.
4. Drugi brat Jan wyemigrował do
Francji.

Komentarze
do Genealogii Wietrzykowskich wg Włodzimierza Woyciechowskiego
Zamieszczam interesujący materiał, który zebrałem z inspiracji zamieszczonego
niedawno na Stronie schematu Drzewa Genealogicznego Wietrzykowskich wg Włodzimierza Woyciechowskiego.
Kluczową postacią jest Jan Wietrzykowski urodzony 08.03.1860 (zapis: Brzezie,
akt 1860/19 ). W metryce tej (vide: Strona, Akta Urodzenia) Jan figuruje jako syn Piotra
Wietrzykowskiego i Józefy z Jaworskich, przy czym wiadomo, że żoną Piotra de Alkanta
Aleksandra Wietrzykowskiego była Józefa Honorata Chlewicka.
Nie o rozstrzygnięcie kwestii, kim była matka Jana, będzie nam chodziło w tym wywodzie. Chodzi o coś innego, bowiem losy Jana z tradycji rodzinnej nie są znane, chociaż
przeważa pogląd, że zmarł jako dziecko w ok. 1. roku życia.
Tymczasem, Włodzimierz Woyciechowski w swym “Schemacie Genealogii Wietrzykowskich” podaje, co następuje:
“Piotr Wietrzykowski
Helena Odrowąż-Chlewicka
dzieci: Ewelina, Teodor, Jan, Helena, Michalina (…)
(… ) JAN – żonaty z jakąś wdową, której nikt nie znał w rodzinie
dzieci: Gracjan – pracował przed wojną w Warsztatach Lotniczych w Warszawie,
zdaje się zmarł bezdzietnie
Anielka – nie znam jej losu…”
Do materiału tego dołączona jest fotografia z atelier Józefa Grodzickiego z Radomia
przedstawiająca prawy półprofil kobiety z kokiem ciemnych włosów, wydatnym nosem
i silnie zarysowanym podbródkiem. Na odwrocie tego portretu widnieją winiety zakładu
fotograficznego, data wykonania zdjęcia - 1898 oraz odręczne zapiski nieznanego autorstwa:
“ Anielka Wietrzykowska córka brata Dziadka Wietrzykowskiego, siostra Gracjana”;
“ Po śmierci Jej Ojca (matka Niemka) Dziadziuś (Teodor Wietrzykowski) przywiózł ją
do Brzezia, gdzie się wychowywała”;
“ Drugi Brat Jan wyemigrował do Francji”;
“ Jako dorosła mieszkała w Warszawie, gdzie jako panna umarła”.

Nie jest moim celem kwestionowanie powyższych zapisów Włodzimierza Woyciechowskiego, ale kilka uwag pozwalam sobie zgłosić.
Żoną Piotra Wietrzykowskiego była Chlewicka h. Odrowąż Józefa Honorata, nie zaś
Helena (może wołano ją “Helena”).
Z przekazu Włodzimierza Woyciechowskiego wynika, że Jan Wietrzykowski nie
zmarł dzieckiem, ale przeżył, był żonaty “z jakąś wdową, której nikt nie znał w rodzinie”,
miał dwoje dzieci Gracjana i Anielkę, (której) matką była “Niemka”,
Zainspirowany powyższymi wiadomościami, w bazie
http://genealodzy.pl/index.phtml
znalazłem bez trudu następujące trzy metryki urodzenia:
1. Gracjan Gustaw Wietrzykowski, akt nr 43/1875
2. Ryszard Jan Wietrzykowski, akt nr 53/1877
3. Aniela Bolesława Wietrzykowska, akt nr 362/1878
Z treści powyższych metryk wynika, że wspomniani przez Włodzimierza Woyciechowskiego Gracjan i Aniela to faktycznie rodzeństwo, posiadające nadto brata Ryszarda
Jana, cała trójka zaś jest potomstwem Bolesława Wietrzykowskiego i Julii Meissner, nie
zaś Jana Józefa Wietrzykowskiego.
Na tym tle pojawia się zatem powtórnie pytanie, czy Jan Józef Wietrzykowski dożył
wieku dojrzałego, czy jednak zmarł w niemowlęctwie? Kwestia, kim była jego matka:
Józefa Honorata Chlewicka, czy Józefa z Jaworskich wydaje się w tym miejscu drugorzędna.
Ciekawsze, wydaje się, jest ustalenie, kim byli rodzice owej trójki rodzeństwa, szczególnie, gdzie dałoby się ewentualnie na Drzewie Genealogicznym umieścić ich ojca Bolesława?
W tym celu trzeba wczytać się w treść owych trzech metryk urodzenia (całość w Aktach Urodzenia)
1. Gracjan Gustaw Wietrzykowski, ur. 18.12.1874 w Warszawie.
- Bolesław, ojciec Gracjana, ma wówczas lat dwadzieścia dwa, urodził się zatem
w roku ca 1852.
- Julia, matka Gracjana, z domu Meissner ma lat dziewiętnaście (ur. ca 1855)
Jedną z chrzestnych jest Józefa Wietrzykowska, a świadkiem przy chrzcie, obok
innych, jest Władysław Wietrzykowski.
2. Ryszard Jan Wietrzykowski, ur. 21.10.1876 w Warszawie.

Rodzice pozostają jak wyżej, natomiast wśród obecnych przy zapisie metryki pojawiają się:
- Władysław Wietrzykowski lat dwadzieścia sześć (ur. ca 1850), podpisany
jako dr Władysław Leszek Wietrzykowski
- Gottlib Meissner lat pięćdziesiąt sześć (ur. ca 1820), ojciec Julii
- Augusta Meissner (matka, siostra lub krewna Julii ?)
3. Aniela Bolesława Wietrzykowska, ur. 16.04.1878 w Warszawie.
W akcie urodzenia czytamy m.in.: dziecię “spłodzone przez obywatela Bolesława
Wietrzykowskiego zmarłego w tym roku i Julię Majsner /: Julię z Meissnerów”.
Powyższe metryki wnoszą dodatkowo informacje o miejscach zamieszkania, narodzin, zatrudnieniach osób i administracji parafii, ale tutaj warto zwrócić uwagę co następuje:
- bezspornymi rodzicami trójki rodzeństwa Wietrzykowskich byli wskazani trzykrotnie Bolesław i Julia Meissner;
- Bolesław Wietrzykowski żył w latach ca 1852-1878, zmarł zatem młodo w wieku
lat 26;
- Świadkiem przy zapisie metryki urodzenia Ryszarda Jana był dr Władysław Leszek
Wietrzykowski;
- Chrzestnymi Gracjana byli: Józefa Wietrzykowska (kim była owa Józefa?) i Władysław Lutyński (ewent. Luciński?, por. Album, tablica 20);
- ojcem Julii był Gottlib Meissner (czy on, jego córka Julia i krewna Augusta byli
Niemcami?);
- obrządki chrztu świętego odbywały się w warszawskich parafiach katolickich;
- fragment opisu fotografii z portretem Anielki, mianowicie: “Drugi Brat Jan wyemigrował do Francji” odnosi się do Ryszarda Jana Wietrzykowskiego;
Wreszcie kwestia zasadnicza postawiona już wyżej, gdzie dałoby się ewentualnie na
Drzewie Genealogicznym umieścić Bolesława Wietrzykowskiego, a także jego żonę i
dzieci?
Bez wątpienia powyższe osoby należą do tej samej rodziny Wietrzykowskich. Świadczy o tym zbieżność większości dat/następstwo pokoleniowe i konfiguracja
innych osób (chrzestnych, świadków) znajdujących się w kręgu krewnych.
Wydaje się, że jedynym “Bolesławem” mieszczącym się w pokoleniu jest syn Franciszka Wietrzykowskiego i Zofii Podczaskiej, młodszy brat wzmiankowanego już wyżej
Władysława Leszka. Bolesław ten jednakże nie może być chyba tymże Bolesławem, o
którego pytamy, ponieważ żył on w latach 1854-1914 (vide: Album, tablica 16), miał
żonę Julię Jabłońską, początkując linię, gdzie do zstępnych należą m.in. Szczotkowscy,
Zielińscy, Borowscy.

Suma summarum, pomimo szczegółowego “śledztwa” i wywodu, trudno mi jednoznacznie umiejscowić Bolesława, Julię oraz ich dzieci na Drzewie Genealogicznym. Może
kwestię tę, o ile wyda się ona dostatecznie istotna, pomoże wyświetlić ciocia Marysia,
może Juliusz Zieliński, a może po prostu pozostawimy ten problem do czasu, gdy ujawnią
się nowe, dokładniejsze informacje, kto jest kim w tych zaułkach przeszłości.
Mogę jeszcze dodać, że według bazy warszawskiego cmentarza Stare Powązki
można uzupełnić, że istnieje tam kwatera 161, rząd 6, miejsce 16, 17, gdzie spoczywają
omawiany wcześniej Bolesław Wietrzykowski i Ryszard Jan Wietrzykowski.
Zawarte na nagrobkach opisy dowodzą:
- Bolesław zmarł 16 listopada 1877;
[Istnieje także rozbieżność w dacie śmierci Bolesława Wietrzykowskiego:
- 1878 wynikająca z treści metryki urodzenia Anielki;
oraz
- 16 listopada 1877 według inskrypcji nagrobnej/ewidencji cmentarza Stare
Powązki w Warszawie.]
- Ryszard Jan zmarł w roku 1916

Marek Bero, North York, 1 kwietnia 2017

