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Petelewicz – relacja z badań genealogicznych 

rodu ćmielowskich garncarzy 
 

W hołdzie Jerzemu Moniewskiemu 

 

Tekst ten niech stanowi mój osobisty hołd oddany Jerzemu Moniewskiemu, regionaliście 
Ćmielowa i Ziemi Świętokrzyskiej, któremu zawdzięczam możliwość odtworzenia zasadniczej czę-
ści drzewa genealogicznego moich przodków Petelewiczów. 

Przygodę z genealogią rozpocząłem w marcu 2013 roku. Jednym z najsilniejszych motywów 
jaki mną kierował, było odnalezienie pamiątek po pradziadku Aleksandrze Petelewiczu oraz posze-
rzenie wiedzy o nim. Z czasem, posiłkując się zasobami w takich serwisach jak Genealodzy.pl, Fa-
milySearch.org czy MyHeritage, nawiązywałem coraz więcej kontaktów z krewnymi oraz z życz-
liwymi genealogami z bardzo bogatym doświadczeniem. Dość szybko okazało się, że – ogranicza-
jąc się wyłącznie do Internetu – badanie przeszłości Petelewiczów musi zakończyć się na roku 
1890. Wtedy to pobrali się w Ćmielowie rodzice mojego pradziadka, czyli Jan Petelewicz i Teofila 
z Dominikiewiczów. W akcie ślubu zapisano imiona rodziców małżonków: Kacper Petelewicz 
i Franciszka z Wójcików oraz Benedykt Dominikiewicz i Marcjanna z Cieszkowskich. Na tym, na 
dłuższy czas, zatrzymała się moja wiedza o najstarszych przodkach Petelewiczach, bowiem metryki 
z Ćmielowa sprzed 1890 r. były (i są do dziś) niedostępne w Internecie. Na forum Genealodzy.pl, 
w temacie poświęconym ćmielowskiej parafii, przeczytałem wpisy internautów o tym, że nikomu 
nie udało się uzyskać zgody na wgląd do ksiąg metrykalnych, oraz o tym, że wątpliwe jest aby za-
chował się ich komplet, ponieważ niegdyś część ksiąg skradziono. Wspomniano też o dziele Jerze-
go Moniewskiego, w którym przepisał on księgi z XVII, XVIII i początku XIX wieku. Nie intere-
sowałem się tym wówczas, skoro i tak luka w XIX wieku nie pozwoliłaby mi powiązać moich Pe-
telewiczów z wymienionymi w dziele Jerzego Moniewskiego. 

Skupiłem się zatem na badaniu genealogii rodzeństwa mojego pradziadka i – przede wszyst-
kim – na nim samym. Efektem mej pracy stały się kontakty z nowopoznanymi krewnymi, fotografie 
i pamiątki, którymi zostałem obdarowany, a także artykuł o pradziadku pt. „Bohater wojny polsko-

bolszewickiej” opublikowany w czasopiśmie „Łowiczanin: Kwartalnik historyczny” z dn. 22.12. 
2015 r., Rok XII, nr 4 (51), s. III. Rozbudowałem drzewo genealogiczne potomków Jana i Teofili 
oraz utworzyłem niezależne drzewo Petelewiczów z Sandomierza, w nadziei, że uda się kiedyś do-
wieść tezy o istnieniu wspólnego przodka z Petelewiczami z Ćmielowa. Znalazłem też rozmaite 
wzmianki o Petelewiczach – czy to w czasopismach, czy w monografii ks. Jana Wiśniewskiego 
(1876-1943). Nie zawsze dało się je powiązać z osobami z obydwu drzew Petelewiczów. 

W trakcie tych wszystkich działań, myśl o księgach w Ćmielowie wciąż powracała. Nie da-
wało mi spokoju to, że mogą się w nich znajdować informacje o znaczeniu fundamentalnym dla 
dalszych poszukiwań, bo dopełniające w możliwie największym stopniu dostępną wiedzę o przod-
kach. W toku badań, na jednej z wizyt u krewnych, dowiedziałem się, że nieżyjący już Jerzy Pete-
lewicz (1923-1999) z Konina pisał niegdyś do ćmielowskiej parafii z prośbą o dane, lecz nie dostał 
odpowiedzi. Ta informacja wraz z tym co pisali użytkownicy forum Genealodzy.pl, nie była zachę-
cająca. 
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Aleksander Petelewicz (1893-1932), 
major Wojska Polskiego, kawaler Orderu Krzyża Virtuti Militari V klasy 
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W 2016 roku zdecydowałem się jednak spróbować dotrzeć do ćmielowskich ksiąg metrykal-
nych. Poza przesłankami co do trudności w umówieniu wizyty, wstrzymywała mnie niepewność co 
do tego czy dostanę zgodę na robienie zdjęć metrykom i czy znajdę kogoś kto zna język rosyjski, 
kto mógłby pojechać ze mną by przetłumaczyć metryki z czasów po Powstaniu Styczniowym. 
Miałem szczęście. Koleżanka Monika Maruszak, która bardzo wspierała mnie w badaniach – jej 
dziełem są tłumaczenia chyba wszystkich metryk dotyczących Petelewiczów – podsunęła mi link 
do Genealogów.pl gdzie pan Władysław Edward Kostkowski napisał o tym jak przekazał komplet 
ksiąg Jerzego Moniewskiego Świętogenowi. Skontaktowałem się z panem Kostkowskim. Rozwiał 
on wątpliwości co do niedostępności ksiąg ćmielowskich na parafii i ustaliliśmy, że razem udamy 
się do Ćmielowa. Umówienie terminu wizyty z księdzem faktycznie okazało się wcale nietrudne. 
Należało jedynie wykazać się cierpliwością. Ucieszyła mnie nadzieja na dotarcie do informacji 
o przodkach Kacpra Petelewicza. Podejrzewając, że na parafii nie będę mógł przebywać wystarcza-
jąco długo, zdecydowałem się przed wyjazdem na dokładne przeanalizowanie ksiąg Jerzego Mo-
niewskiego by wydobyć z nich wszelkie informacje o Petelewiczach i Dominikiewiczach. Chodziło 
o to, aby w Ćmielowie skupić się tylko na szukaniu tego czego brakuje i nie tracić czasu na reje-
strowaniu danych, które spisał już Jerzy Moniewski. Przeprowadziłem więc kwerendę w Bibliotece 
Narodowej.  

Jerzy Moniewski wydawał książki własnym i niskim nakładem. W Bibliotece Narodowej za-
chowano wiele tytułów, choć niektóre tylko w jednym egzemplarzu. Przegląd prac Jerzego Mo-
niewskiego już od samego początku dał ciekawe rezultaty. Np. w książce „Ćmielowskie dokumenty 

ławnicze i radzieckie z XVI-XIX wieku” (Radom 2004) – wbrew tytułowi – znalazły się zebrane 
informacje o sensacyjnej sprawie kradzieży archiwaliów z ćmielowskiej parafii w 1999 roku. Autor 
zawarł tam całe teksty prasowe, a także swoje osobiste refleksje i wspomnienia. Najistotniejsze jed-
nak jest to, że Jerzy Moniewski ocalił od zapomnienia wiele danych metrykalnych spisując je 
w wielotomowej serii Libri metrices ecclesiae parochialis Cmieloviensis. To właśnie z tych tomów 
spisywałem dane o przodkach.1 Dotyczyły one m.in. osób, o których czytałem już wcześniej w roz-
dziale o Ćmielowie w monografii Dekanat Opatowski ks. Jana Wiśniewskiego. Np. udało się rozwi-
nąć genealogię Biskupa Kieleckiego Tomasza Teofila Kulińskiego2, odnotowanego w Polskim 
Słowniku Biograficznym (PSB). Jego dziadkiem był Tadeusz Petelewicz, notariusz przysięgły. 
W serii opracowań Jerzego Moniewskiego można znaleźć także dane pozametrykalne. Np. w tomie 
B10 na s. 331-332 znajduje się treść przysięgi wierności Napoleonowi zaprotokołowana przez pro-
boszcza ćmielowskiego, księdza Szymona Czerwińskiego, dnia 15 sierpnia 1809 roku w Ćmielo-
wie, podpisana m.in. przez pisarza Tadeusza Petelewicza. 

Treść metryki ślubu ze stycznia 1762 roku najstarszego z przodków Petelewiczów, o którym 
udało się odnaleźć dane, brzmi następująco: 

„Cmielow. Josephus Kasprowski benedixit Matrimonium legitime contractum inter honestos 

Hyacintho Petelowic et Catharina Switulska, caelibes. Praemissis tribus bannis singulis diebus 

dominicis coram populo ad divina audienda congregato. Assistentes fuerunt famatus Sobestianus 

Dominikiewicz, Adalbertus Celejowski notarius iuratus Cmieloviensis, cives.” 
Synem Jacka Petelewicza (Hyacintho Petelowic) i Katarzyny ze Switulskich był Franciszek 

Petelewicz. Oto treść jego metryki ślubu z dnia 15 listopada 1790 roku z Marianną Dominikiewicz: 

                                                 
1 W Bibliotece Narodowej brak jedynie tomu B4 odpowiadającego za urodzenia w latach 1719-1739. Jednakże, na mój wniosek, 
zdigitalizowano komplet tomów i jest dostępny w Polonie w czytelni Biblioteki Narodowej. Jak mnie poinformowano, nie może 
zostać udostępniony powszechnie w Internecie ze względu na ochronę prawno-autorską. Kto jest obecnym dysponentem praw autor-
skich i mógłby zmienić ten stan rzeczy? Niestety nie wiem. 
2 Bibliografia dotycząca biskupa Tomasza Teofila Kulińskiego zawarta jest w: Sikora Monika, Biskup Tomasz Kuliński – pasterz 

diecezji kieleckiej przełomu XIX i XX wieku [w:] Znani i mniej znani XIX wieku, praca zbiorowa, Katowice 2016, s.63. Informacje 
o biskupie można znaleźć także na stronie internetowej: http://www.diecezja.kielce.pl 
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„Cmielow die 15. Praemissis denunciationibus tribus continuis diebus dominicis nulloque 

impedimento canonico detecto, ego Simon Czerwiński benedixi Matrimonium legitime contractum 

inter hon(estos) Franciscum Petelewicz iuvenem et Mariannam Dominikiewiczowa* virginem. Pra-

esentibus testibus, hon(estis) Ignatio Dominikiewicz et Joanne Liskiewicz. [*tak rkps]” 
Treści metryk jest znacznie więcej. Dwie powyższe zamieściłem jako przykładowe. 
Miałem więc trzy niepowiązane drzewa genealogiczne Petelewiczów: dwa sięgające XIX 

wieku drzewa Petelewiczów z Ćmielowa i z Sandomierza oraz drzewo z przodkami z Ćmielowa 
z XVIII i początku XIX wieku. Liczyłem, że księgi na parafii w Ćmielowie pozwolą mi te trzy 
drzewa połączyć w jedno. W oczekiwaniu na wyjazd nadal odwiedzałem Bibliotekę Narodową 
i przeglądałem kolejno wypożyczane książki Jerzego Moniewskiego. Nie spodziewałem się już 
żadnych zasadniczych odkryć genealogicznych. Tymczasem, w ciągu jednego dnia – pamiętam do-
kładnie, że był to 22 października 2016 roku – znalazłem aż dwie zaskakujące informacje. Pierwsza 
z nich znalazła się w książce „Fabryka fajansu w Ćmielowie za dyrekcji Adolfa Fryderyka Vatkego 

1808-1837” (Radom 2007).  
Cytat ze s.16: 
„W lutym 1831 r. wielu fabrykantów zabrano do wojska. W istocie był to zaciąg ochotniczy 

do gwardii sandomierskiej, przeprowadzony na apel władz rewolucyjnych wśród mieszczan ćmie-

lowskich. O jego wielkości może świadczyć to, że dnia 13 lutego 1831 r. nakazano administracji 

dóbr, aby dostarczyła umundurowanie dla 52 osób. Zorganizowaniem ćmielowskiego oddziału 

gwardii sandomierskiej miał się bardzo zasłużyć mieszczanin Jakub Petelewicz. W marcu dobra 

wystawiły 16 jeźdźców konnych i 6 strzelców pieszych z pełnym umundurowaniem i bronią. Ilu 

wśród gwardzistów, jeźdźców i strzelców było fabrykantów fajansu, tego oczywiście nie wiadomo.” 

Przy nazwisku Petelewicz umieszczono przypis nr 82, który brzmi: 
„Miasta polskie w 1000-leciu…”. 

Przypis jest wyraźnie wybrakowany. Można jednak domyślić się, że chodzi o „Miasta polskie 

w Tysiącleciu”, pod red. Stanisława Arnolda, tom I, 1965.3 Sięgnąłem do tej publikacji i na s. 504, 
w części gdzie opisano pokrótce historię Ćmielowa, przeczytałem: 

„Podczas powstania listopadowego mieszczanie zorganizowali własny oddział pod dowódz-

twem Andrzeja Petelewicza.” 
Zdania poprzednie i następne dotyczą już innego okresu historycznego. Tylko to jedno zdanie 

dotyczy Powstania Listopadowego w Ćmielowie. Stanowi ono dla mnie do dziś zagadkę. Już po 
wizycie na parafii w Ćmielowie, usiłowałem dotrzeć do źródłowej informacji o Jakubie i Andrzeju 
Petelewiczach. Zwracałem się do kilku regionalistów Ziemi Świętokrzyskiej, lecz żaden nie znalazł 
odpowiedzi. Przeglądałem wiele książek o Powstaniu Listopadowym i o regionie. Jednak bez skut-
ku. Pozostaje tajemnicą skąd mieli wiedzę o Andrzeju Petelewiczu autorzy opracowujący hasło 
„Ćmielów” do „Miast polskich w Tysiącleciu”. Nie jest również jasne dlaczego w książce Jerzego 
Moniewskiego pozostał niedokończony przypis, zamiast imienia Andrzej występuje Jakub, a za-
miast oddziału ćmielowian występuje oddział gwardii sandomierskiej. Wierzę jednak, że kiedyś uda 
się wyjaśnić te kwestie i dotrzeć do informacji źródłowej o Petelewiczach i o Powstaniu Listopado-
wym w Ćmielowie. 

                                                 
3 Materiał o tworzeniu tomów „Miast polskich w Tysiącleciu” (dostęp 02.04.2017r.): Sekwencja: Miasta polskie (00:02:19), PKF 
67/17B, Kronika, 1967, Polska http://www.kronikarp.pl/szukaj,31036,tag-689426,strona-5 
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Poza powyżej opisanym znaleziskiem, czekało mnie zaraz następne zaskoczenie. Wypożyczy-
łem książkę Jerzego Moniewskiego o niepozornym tytule „Legenda o garncarzu Wojtosie„ (Ra-
dom 1997). Spodziewałem się baśni, a autor snuje tam rozważania o legendarnej postaci, która 
miała zapoczątkować zorganizowane garncarstwo na terenach Ćmielowa, po czym wymienia do-
kładne dane metrykalne wielu ćmielowskich garncarzy. Obejmuje przy tym również dane z XIX 
wieku. Pełen zdumienia, odczytałem co następuje (s.64): 

„Petelewicz Kasper 7 I 1835 – 24 VI 1881 w Iłży. Syn Andrzeja i Marianny z Granatów, 

garncarzy, urodzony 7 I 1835. Żonaty 7 II 1854 z Franciszką Wójcikówną, córką Piotra Wójcika 

i Elżbiety z Górów, urodzoną 12 IV 1837. Zmarł 24 VI 1881 w Iłży. Inne dane: w 1854 czeladnik 

garncarski, w 1856 – 1876 fabrykant fajansu i porcelany w Ćmielowie, w 1881 fabrykant fajansu 

w Iłży.” 
Zamieszczono także dane o przodkach Kacpra Petelewicza:  
Petelewicz Andrzej 29 XII 1800 – 29 I 1842. Syn Franciszka i Marianny z Dominikiewiczów, 

urodzony 29 XII 1800. Żonaty: 1) 6 II 1827 z Marianną Włodarską, córką Stanisława i Zofii 

z Dybowskich, urodzoną 1 II 1806, zmarłą 28 III 1833; 2) 26 XI 1833 z Marianną Granat, córką 
Wojciecha i Rozalii z Dryzdow[skich], urodzoną 31 X 1813. Zmarł 29 I 1842 zostawiając żonę.” 

„Petelewicz Franciszek ~1767 – 12 I 1813. Urodzony około 1767. Żonaty z Marianną 
z Dominikiewiczów. Zmarł 12 I 1813 zostawiając żonę.” 

Wśród Petelewiczów odnotowano m.in. również Jakuba, brata Andrzeja: 
„Petelewicz Jakub ~1794 – 2 III 1843. Syn Franciszka i Marianny z Dominikiewiczów, uro-

dzony około 1794. Żonaty z Jadwigą Witkowską, córką Franciszka i Agnieszki z Panaszewskich, 

garncarzy, urodzoną około 1795. Zmarł 2 III 1843 zostawiając żonę.” 
W ten sposób mogłem połączyć ze sobą dwa drzewa Petelewiczów, co w efekcie pozwala 

wykazać pokrewieństwo Aleksandra Petelewicza m.in. z Biskupem Kieleckim Tomaszem Teofilem 
Kulińskim i Tadeuszem Petelewiczem, notariuszem przysięgłym z Ćmielowa (Tadeusz to syn Jacka 
i Katarzyny). Okazało się, że Petelewicze byli garncarzami od pokoleń. Wcześniej wiedziałem 
jedynie, że garncarzem był Jan oraz jego syn – ostatni garncarz z rodu – Józef Petelewicz. Dowie-
działem się także, że Andrzej i Jakub byli rodzonymi braćmi. Andrzej to pradziadek Aleksandra 
Petelewicza. Czyżby zatem bohater wojny polsko-bolszewickiej był w prostej linii potomkiem po-
wstańca listopadowego? Liczę, że kiedyś uda się udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

Zaniknęły główne motywy wizyty w Ćmielowie tuż przed jej złożeniem. Pozostały jednak 
inne. Brak było danych o krewnych, którzy nie wykonywali zawodu garncarza. Niewiele było wia-
domo o pokoleniach Kacpra i Jana, czyli o ich rodzeństwie i kuzynostwie. Poza tym, wciąż pozo-
stało zweryfikowanie hipotezy o tym, że Petelewicze z Sandomierza i Petelewicze z Ćmielowa 
mają wspólnego przodka. Przybyłem do Ćmielowa na początku listopada. Z samego rana, pan Wła-
dysław Edward Kostkowski i ja, udaliśmy się do kościoła na ustaloną porę. Ksiądz wyznaczył nam 
tylko dwie godziny. Archiwa nie były uporządkowane i nie miały żadnego inwentarza, więc gdy 
tylko wpadły mi w ręce księgi małżeństw, to na nich się skupiłem i przewertowałem ile zdołałem. 
Dane o pokoleniu Kacpra znalazłem, ale o pokoleniu Jana niestety nie (tym samym, nie znalazłem 
jego metryki urodzenia, choć znana jest data: 5.02.1868 r.). Ksiąg po rosyjsku, z czasów po Po-
wstaniu Styczniowym, w ogóle tam nie widziałem. Trudno powiedzieć w jakim stopniu jeszcze jest 
możliwe uzupełnienie genealogii Petelewiczów. Co do Dominikiewiczów, to nie udało się odnaleźć 
informacji o rodzicach Teofili, tym samym nie mogłem stwierdzić którzy Dominikiewicze wymie-
nieni w opracowaniach Jerzego Moniewskiego byli jej przodkami (ani czy nastąpił tzw. ubytek 
przodków skoro Franciszek Petelewicz – przodek Jana w prostej linii – poślubił Mariannę z Domi-
nikiewiczów). 
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J. Mieczkowski. Tygodnik Polski nr 35 z 1899 roku, okładka; https://polona.pl/item/15842045/2/ 
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Akt ślubu Andrzeja Petelewicza i Marianny z Granatów (z księgi małżeństw z parafii w Ćmielowie). 
 

Interesujący jest odkryty w Ćmielowie fakt o tym, że Kacper Petelewicz miał starszego przy-
rodniego brata Jana (być może dlatego Kacper nadał takie imię swojemu synowi). To prawdopo-
dobnie ten sam Jan Petelewicz, który został wymieniony w liście gończym4 z 1865 roku wśród 
„osób poszukiwanych przez Naczelnika P-tu Opatowskiego”. Spis jest bardzo długi. Nie znalazłem 
uzasadnienia dlaczego wymienione osoby były poszukiwane. Czyżby chodziło o udział w Powsta-
niu Styczniowym? To kolejne z pytań bez odpowiedzi. 

Zweryfikowanie hipotezy o tym, że Petelewicze z Sandomierza i Petelewicze z Ćmielowa 
mają wspólnego przodka to jeden z ważniejszych celów jakie postawiłem sobie w ramach badań 
genealogicznych. Do dziś brak dowodów, a istnieją wyłącznie przesłanki. Są one następujące: 

1) Łukasz Petelewicz (1829-1909), syn Stanisława i Marianny, prawie każde swoje kolejne 
dziecko oddawał do chrztu w miejscowości leżącej coraz bliżej Sandomierza. Natomiast jego naj-
starszy syn, Michał Petelewicz, urodził się ok. 1860 roku w Ptkanowie. Ta miejscowość leży ok. 10 

                                                 
4 Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej, 1865, nr 36, dod. I, s.633, ostatnia osoba w siódmym wierszu od dołu strony. 
http://bc.radom.pl/dlibra/docmetadata?id=17068&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI  
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km na południe od Ćmielowa. W metryce urodzenia Michała mogłaby być informacja o tym skąd 
przybył Łukasz i badania posunęłyby się o krok dalej. 

2) W przebiegu służby Aleksandra Petelewicza odnotowano 18.09.1923 r. urlop do Ćmielowa 
i Sandomierza. Być może w celu odwiedzenia krewnych. 

3) Bazując na wiedzy wspomnianego już Jerzego Petelewicza z Konina, Petelewicze z Sando-
mierza to krewni Petelewiczów z Ćmielowa. Lecz dokładne powiązanie nie jest znane. 

Zaraz po wizycie w Ćmielowie, udaliśmy się do Ptkanowa. Jednak ksiądz nie wyraził wów-
czas zgody na udostępnienie ksiąg. 

 

Kościół w Ptkanowie. 
 

Tak przedstawia się relacja z badań nad genealogią najdawniejszych Petelewiczów. Tak zna-
czne postępy nie byłyby możliwe gdyby nie praca Jerzego Moniewskiego. Jego książki pozwoliły 
mi odtworzyć zasadniczą część drzewa genealogicznego Petelewiczów i ustalić dane przodków się-
gające do XVIII wieku. Publikacje Jerzego Moniewskiego są niestety trudno dostępne, bo wydane 
w bardzo niskim nakładzie. Słyszałem tylko o siedmiu zestawach opracowań serii Libri metrices 

ecclesiae parochialis Cmieloviensis: dwóch w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Jagiellońskiej, 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrow-
cu Świętokrzyskim, w dyspozycji Świętogenu oraz w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Ćmielowie. W serwisie Genealodzy.pl co najmniej kilkanaście osób wyraziło zaintere-
sowanie danymi metrykalnymi z Ćmielowa. Ponowne wydanie książek Jerzego Moniewskiego 
i wyposażenie w nie bibliotek, lub upublicznienie zdigitalizowanych w Internecie, uważam za bar-
dzo potrzebne, gdyż nie każdy ma łatwą możliwość dotarcia do ww. zestawów opracowań, nie mó-
wiąc o osobach spoza Polski. Warto, aby każdy kto zechce badać genealogię swych ćmielowskich 
przodków, mógł skorzystać z tych publikacji. Wydano je w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, 
a książki spoza serii Libri metrices ecclesiae parochialis Cmieloviensis także w latach 90-tych XX 
wieku5. Dlatego potrzebna jest zgoda obecnego dysponenta praw autorskich na wznowienie wydań. 
Trzeba jednak ustalić jego tożsamość. 
                                                 
5 Bibliografia tych prac Jerzego Moniewskiego stanowi dodatek do niniejszego artykułu. 
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Wraz z rozwojem badań genealogicznych pojawiają się nowe pytania. Dziś nie ma na nie od-
powiedzi, ale nie ustaję w nadziei, że uda się wyjaśnić skąd wiadomo o udziale Petelewiczów 
w Powstaniu Listopadowym oraz, że uda się dotrzeć do danych o wspólnym przodku Petelewiczów 
z Ćmielowa i z Sandomierza. W swych badaniach zmierzyłem się już z trudnymi wyznaniami, które 
zdawały się beznadziejne. Np. poszukiwałem czasopisma „Łowiczanin” z 1918 roku, ponieważ 
w innym źródle przeczytałem, że znajduje się tam artykuł „Z ostatnich dni” opisujący wydarzenia 
z 11 listopada 1918 roku w Łowiczu, w których brał udział Aleksander Petelewicz dowodząc od-
działem Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Wydawało się, że nie zachował się ani jeden eg-
zemplarz poszukiwanego czasopisma, gdyż nie było go w żadnej bibliotece w Łowiczu ani w Bi-
bliotece Narodowej, ani nikt z łowickich miłośników historii, do których się zwracałem, nic o nim 
nie wiedział. Tymczasem, po roku poszukiwań, okazało się, że w Bibliotece Uniwersyteckiej w 
Warszawie (BUW) egzemplarze z 1918 roku zostały zakatalogowane pod nazwą „Gazeta Łowic-

ka”. Tę historię opisano w Nowym Łowiczaninie z dn. 19.01.2017 r. Odnalezione w BUW egzem-
plarze zostały zdigitalizowane i są dostępne w Internecie w Regionaliach Ziemi Łódzkiej. 

 

Fragment artykułu „Z ostatnich dni” (Łowiczanin nr 45 z 15.11.1918 r., s.6) 
opisującego przebieg wydarzeń w Łowiczu w dniu odzyskania niepodległości. 

 
Liczę, że wraz z rozwojem Internetu, digitalizacją coraz większej liczby archiwaliów, indek-

sacją metryk stanu cywilnego w bazach genealogicznych oraz rozbudową bibliotek cyfrowych, kie-
dyś uda się znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w niniejszym tekście. Jeśli nie mnie, 
to innym amatorom genealogii, badaczom regionu lub potomkom Petelewiczów, którzy podejmą 
wyzwanie.6 

Michał Kazimierz Gajzler. Warszawa, 08.04.2017 r. 

                                                 
6 Mile widziany jest kontakt z autorem w celu wymiany informacji genealogicznych: Gajzler@onet.pl 
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Drzewo genealogiczne Petelewiczów z Ćmielowa: 

Potomkowie Jacka i Katarzyny ze Switulskich 

 
Jacek Petelewicz zg. 18.08.1796 

małż. sty 1762 Katarzyna Petelewicz [Switulska] ur. 1741 - zg. 24.12.1808 
  
  

Kazimierz Petelewicz ur. 18.02.1765 - zg. 21.12.1835 

  
  

małż. Marianna Petelewicz [Wysocka] 
    
    

Antoni Petelewicz ur. 06.06.1794 - zg. 18.08.1849 

    
    

małż. 08.02.1819 Marianna Petelewicz [Pięcińska] ur. 09.09.1801 - zg. 08.04.1828 

      
      

Jacek Petelewicz ur. 08.09.1820 - zg. 21.09.1820 

      
      

Józefa Petelewicz ur. 11.09.1821 - zg. 27.08.1822 

      
      

Karol Petelewicz ur. 31.10.1824 

      
      

Franciszka Walerowicz [Petelewicz] ur. 1831 

      
      

małż. 25.02.1851 Franciszek Walerowicz ur. 1828 
    
    małż. 1828 Marcjanna Petelewicz [Ścisłowicz] ur. 1792 - zg. 18.09.1854 

      
      

Tomasz Petelewicz ur. 1847 

      
      

małż. 21.07.1860 Petronella Petelewicz [Wojasiewicz] ur. 1846 
    
    

Łukasz Petelewicz ur. 16.10.1796 

    
    

Brygida Petelewicz ur. 02.10.1799 

    
    

Szymon Petelewicz ur. 28.10.1805 - zg. 03.06.1818 

  
  

małż. Katarzyna Petelewicz [Ziołkowska] ur. 1779 - zg. 19.01.1839 
    
    

Marianna Petelewicz ur. 08.08.1809 

    
    

Małgorzata Petelewicz ur. 1811 - zg. 23.01.1815 

    
    

Franciszka Petelewicz ur. 24.03.1811 

    
    

Helena Chodnikowska [Petelewicz] ur. 03.08.1814 

    
    

małż. 30.07.1832 Franciszek Chodnikowski ur. 12.07.1813 - zg. 11.05.1853 
    
    

Józefa Petelewicz ur. 17.03.1817 - zg. 25.04.1821 

    
    

Małgorzata Petelewicz ur. 10.06.1819 - zg. 04.07.1819 

    
    

Józefa Petelewicz ur. 29.11.1822 

    
    

Teresa Petelewicz ur. 17.10.1825 

  
  

Franciszek Petelewicz ur. 06.09.1767 - zg. 12.01.1813 

  
  

małż. 15.11.1790 Marianna Petelewicz [Dominikiewicz] 
    
    

Mateusz Petelewicz ur. 20.09.1791 - zg. 21.12.1795 

    
    

Jakub Petelewicz ur. 15.07.1794 - zg. 02.03.1843 

    
    

małż. 31.08.1819 Jadwiga Petelewicz [Witkowska] ur. 05.10.1794 - zg. 15.04.1860 
      
      

Franciszek Onufry Petelewicz ur. 01.10.1819 - zg. 02.08.1855 

      
      

małż. 09.02.1841 Salomea Petelewicz [Skalska] ur. 16.11.1818 - zg. 26.12.1855 
        
        

Rozalia Gogulska [Petelewicz] ur. 1844 

        
        

małż. 13.07.1864 Tomasz Gogulski ur. 1837 
      
      

Marianna Witerska [Petelewicz] ur. 04.09.1821 

      
      

małż. 04.02.1851 Władysław Witerski ur. 1831 
      
      

Małgorzata Wójcicka [Petelewicz] ur. 04.05.1824 - zg. 14.11.1849 

      
      

małż. 23.01.1844 Piotr Paweł Wójcicki ur. 29.06.1824 - zg. 02.03.1860 
      
      

Teresa Petelewicz ur. 20.10.1826 

    
    

Michał Petelewicz ur. 29.09.1799 - zg. 10.12.1799 

    
    

Andrzej Petelewicz ur. 29.12.1800 - zg. 29.01.1842 

    
    

małż. 06.02.1827 Marianna Petelewicz [Włodarska] ur. 01.02.1806 - zg. 22.02.1833 

      
      

Katarzyna Pawel [Petelewicz] ur. 1827 

      
      

małż. 19.05.1847 Jan Pawel ur. 1827 

      
      

Jan Petelewicz ur. 1828 

      
      

małż. 17.02.1850 Rozalia Petelewicz [Foremniak] ur. 1832 

    
    

małż. 26.11.1833 Marianna Petelewicz [Granat] ur. 31.10.1813 
      
      

Kacper Petelewicz ur. 07.01.1835 - zg. 24.06.1881 

      
      

małż. 07.02.1854 Franciszka Petelewicz [Wójcik] ur. 1837 
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Jan Petelewicz ur. 05.02.1868 - zg. 12.05.1933 (?) 

        
        

małż. 01.10.1890 Teofila Petelewicz [Dominikiewicz] ur. 1871 - zg. 20.02.1911 
          
          

Czesława Petelewicz ur. 02.07.1891 

          
          

Aleksander Petelewicz ur. 28.05.1893 - zg. 10.01.1932 

          
          

małż. 14.06.1919 Antonina Franciszka Petelewicz [Kozłowska] ur. 04.12.1894 - zg. 16.01.1942 
          
          

Julia Bączkiewicz [Petelewicz] ur. 25.05.1895 

          
          

małż. Stanisław Bączkiewicz 
          
          

Józef Petelewicz ur. 1896 - zg. 12.05.1938 

          
          

małż. Michalina Petelewicz [Grelich] ur. 1894 - zg. 31.07.1950 

          
          

Władysława Bączkiewicz [Petelewicz] ur. 20.06.1898 

          
          

małż. Stanisław Bączkiewicz 
          
          

Stefan Petelewicz ur. 26.08.1899 
          
          

małż. 08.11.1925 Stanisława Petelewicz [Banachowicz] ur. 1901 
          
          

Janina Szymajda [Petelewicz] ur. 23.06.1902 

          
          

małż. Franciszek Szymajda ur. 1901 - zg. 1970 
          
          

Stanisława Juszczyńska [Petelewicz] ur. 01.05.1904 - zg. 02.05.1942 

          
          

małż. 26.12.1925 Roman Juszczyński ur. 1899 
          
          

Eugenia Jędrzejczyk [Petelewicz] ur. 23.10.1906 - zg. 15.08.1981 

          
          

małż. 1932 Władysław Jędrzejczyk ur. 05.12.1907 - zg. 31.01.1987 
          
          

Wacława Petelewicz ur. 20.09.1908 - zg. 10.12.1908 

        
        

Julianna Kędzierska [Petelewicz] ur. 1876 

        
        

małż. 10.09.1895 Jan Kędzierski ur. 1868 
          
          

Zygmunt Stanisław Kędzierski ur. 02.05.1897 

          
          

małż. 21.04.1924 Maria Kędzierska [Milewska] 
      
      

Barbara Wolańska [Petelewicz] ur. 1839 

      
      

małż. 16.11.1858 Stanisław Wolański ur. 1836 
    
    

Teodor Petelewicz ur. 06.04.1803 - zg. 21.02.1804 

    
    

Magdalena Józefa Petelewicz ur. 18.05.1805 

    
    

Franciszka Petelewicz ur. 27.01.1807 - zg. 12.02.1807 

    
    

Marianna Petelewicz ur. 31.01.1808 - zg. 15.12.1809 

    
    

Ignacy Petelewicz ur. 22.07.1810 - zg. 16.08.1811 

    
    

Ignacy Petelewicz ur. 10.02.1812 - zg. 10.03.1817 

  
  

Stanisław Petelewicz ur. 05.05.1770 

  
  

małż. Ewa Petelewicz [Wójcicka] ur. 1749 - zg. 06.02.1839 
    
    

Marianna Gradzikiewicz [Petelewicz] ur. 31.12.1792 

    
    

małż. 24.01.1810 Maciej Gradzikiewicz ur. 1775 - zg. 10.01.1841 
      
      

Marcin Gradzikiewicz ur. 10.11.1810 

      
      

Joanna Franciszka Gradzikiewicz ur. 25.10.1811 

      
      

Antonina Zdankiewicz [Gradzikiewicz] ur. 26.06.1813 

      
      

małż. Szydłowski 
      
      

małż. Jan Zdankiewicz ur. 15.05.1801 
      
      

Marianna Gradzikiewicz ur. 05.04.1815 

      
      

Ludwik Gradzikiewicz ur. 22.08.1817 - zg. 03.02.1883 

      
      

małż. 29.01.1839 Kunegunda Gradzikiewicz [Gurczyńska] ur. 31.07.1807 - zg. 09.02.1849 
      
      

małż. 22.05.1849 Maksymilianna Gradzikiewicz [Kucharska] ur. 1815 

      
      

Stanisław Gradzikiewicz ur. 13.12.1819 - zg. 12.04.1821 
      
      

Aleksander Gradzikiewicz ur. 22.03.1821 - zg. 08.04.1821 
      
      

Maciej Gradzikiewicz ur. 18.02.1822 - zg. 03.04.1822 
      
      

Wojciech Gradzikiewicz ur. 21.04.1823 
    
    

Julianna Starzeńska [Petelewicz] ur. 25.01.1795 - zg. 28.06.1829 

    małż. 08.01.1814 Szymon Starzeński ur. 1792 - zg. 12.01.1837 
      
      

Joanna Starzeńska ur. 25.10.1814 - zg. 12.02.1816 
      
      

Elżbieta Starzeńska ur. 14.11.1816 
      
      

Magdalena Starzeńska ur. 29.05.1819 - zg. 10.06.1821 
      
      

Józef Starzeński ur. 05.07.1822 
      
      

Aleksander Starzeński ur. 26.03.1825 
    
    

Franciszka Rożańska [Petelewicz] ur. 17.06.1797 - zg. 22.03.1853 

    
    

małż. 01.06.1818 Antoni Rożański ur. 1783 - zg. 23.11.1856 
      
      

Marianna Rożańska ur. 25.03.1819 - zg. 18.09.1819 
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Julianna Rożańska ur. 26.12.1820 - zg. 19.03.1821 

      
      

Józef Gabriel Rożański ur. 19.03.1822 - zg. 17.08.1824 

      
      

Julianna Rożańska ur. 1825 - zg. 29.07.1831 

      
      

Józef Rożański ur. 23.01.1825 - zg. 16.02.1825 

      
      

Elżbieta Rożańska ur. 06.11.1828 

    
    Stanisław Petelewicz ur. 16.08.1798 - zg. 20.08.1798 

    
    

Marcjanna Petelewicz ur. 10.01.1800 - zg. 16.01.1800 

    
    

Tekla Petelewicz ur. 24.09.1801 - zg. 28.04.1804 

  
  

małż. Ewa Petelewicz [Pięcińska] zg. 06.02.1792 
  
  

Elżbieta Petelewicz ur. 17.11.1772 

  
  

Tadeusz Petelewicz ur. 18.04.1776 - zg. 23.10.1843 

  
  

małż. 25.01.1799 Katarzyna Petelewicz [Cielecka] ur. 18.03.1782 
    
    

Elżbieta Kulińska [Petelewicz] ur. 20.11.1799 - zg. 15.06.1836 

    
    

małż. 06.06.1816 Michał Kuliński ur. 1787 
      
      

Katarzyna Anna Kulińska ur. 24.04.1817 

      
      

Józef Kuliński ur. 24.03.1819 

      
      

Tomasz Teofil Kuliński ur. 13.12.1823 - zg. 1907 

    
    

Jan Petelewicz ur. 12.06.1815 - zg. 27.01.1818 

    
    

Tekla Petelewicz ur. 22.09.1819 

    
    

małż. 06.02.1838 Jacek Orłowski ur. 1817 
    
    

Franciszek Petelewicz ur. 28.01.1824 - zg. 20.03.1824 

  
  

Kunegunda Petelewicz ur. 11.02.1782 

  
  

Maciej Petelewicz ur. 11.02.1782 

 
W bazie http://geneteka.genealodzy.pl wpisano dane także innych osób o nazwisku Petelewicz lub 
podobnym, lecz obecny stan wiedzy nie pozwala powiązać ich w niniejszą genealogię. Np. odnoto-
wano zgon Sebastianusa Petelewicza z datą 28.01.1768 r. w Bodzechowie w parafii Denków. To 
zaledwie kilka kilometrów od Ćmielowa. 
Z kolei w bazie familysearch.org jest informacja o zgonie Mrs. John Petelewicz, żony Johna, w 
dniu 4.03.1916 r. w miejscowości Wilno w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych. Odnoto-
wano to w gazecie I.T. z dnia 10.03.1916r. na s.3. Do gazety niestety nie udało się dotrzeć. Praw-
dopodobnie chodzi o tytuł Ivanhoe Times. 
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Drzewo genealogiczne Petelewiczów z Sandomierza: 

Potomkowie Stanisława i Marianny 
 

Stanisław Petelewicz 
małż. Marianna Petelewicz 
  
  

Łukasz Petelewicz ur. 1829 - zg. 29.08.1909 
  
  

małż. Anna Petelewicz [Ruszkowska] ur. 1836 - zg. 23.10.1900 
    
    

Michał Petelewicz ur. 1860 
    
    

małż. 7.07.1886 Józefa Petelewicz [Żuber] ur. 1870 
      
      

Marianna Karolina Petelewicz ur. 08.11.1887 - zg. 04.09.1889 
      
      

Józefa Petelewicz ur. 02.02.1890 
      
      

Jan Petelewicz ur. 19.12.1892 
      
      

Marianna Petelewicz ur. 05.10.1895 
      
      

Stanisław Petelewicz ur. 28.03.1898 
      
      

Wincenty Petelewicz ur. 12.10.1900 
      
      

Wanda Petelewicz ur. 22.07.1903 
      
      

Aniela Petelewicz ur. 10.06.1906 
      
      

Jadwiga Petelewicz ur. 19.08.1909 
    
    

Jan Nepomucen Petelewicz ur. 08.05.1866 
    
    

Jan Petelewicz ur. 1867 
    
    

małż. 16.11.1898 Marianna Petelewicz [Szczepanik] ur. 1868 
      
      

Marianna Petelewicz ur. 27.07.1899 
      
      

Józefa Petelewicz ur. 27.02.1901 
      
      

Ignacy Petelewicz ur. 04.04.1903 - zg. 07.07.1910 
      
      

Zofia Petelewicz ur. 24.04.1905 
      
      

Helena Petelewicz ur. 18.02.1907 
    
    

Katarzyna Anna Serafin [Petelewicz] ur. 24.10.1874 
    
    

małż. 19.10.1898 Ignacy Serafin ur. 1877 
    
    

Józef Petelewicz ur. 04.03.1879 - zg. 13.01.1887 
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Bibliografia prac Jerzego Moniewskiego 

(z pominięciem wielotomowej serii Libri metrices ecclesiae parochialis Cmieloviensis) 
sporządzona na podstawie internetowych katalogów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Warszawie. 

1. XIX-wieczne fabryki fajansu i kamionki na obrzeżu Gór Świętokrzyskich, Radom 2008 
2. Fabryka fajansu w Iłży 1823-1885. Cz. 1, Dzieje fabryki, Radom 2008 
3. Fabryka fajansu w Iłży 1823-1885. [Cz. 2], Dokumenty, Radom 2008 

[O fabryce fajansu w Iłży wydano także książki w 1992 roku] 
4. Kolonia nr 9 w Radlinie a w niej fabryka fajansu, Radom 2008 [także: Radom 1991] 
5. Ćmielów: miasto, dobra, parafia, gmina: kalendarium. Cz. 1, 1313-1794, Radom 2007 
6. Ćmielów i okoliczne miasta w opisach z 1820 roku, Radom 2007 
7. Alojzy Szmelowski: kupiec warszawski i jego inicjatywy przemysłowe w Barczącej i Ćmielo-

wie, Radom 2007 [także: Radom 1997, Radom 1992] 
8. Fabryka fajansu w Ćmielowie za dyrekcji Adolfa Fryderyka Vatkego 1808-1837, Radom 2007 

[także: Radom 1997, Radom 1992] 
9. Opis historyczny miasta Ostrowca z 1820 roku, Radom 2006 [także: Radom 1992] 

10. Wójtostwo ćmielowskie 1505-1834, Radom 2005 [także: Radom 1990] 
11. Ćmielów i okoliczne miasta w opisach z 1860 roku, Radom 2005 
12. Ćmielowskie dokumenty ławnicze i radzieckie z XVI-XIX wieku, Radom 2004 

[zawiera teksty prasowe dotyczące kradzieży archiwaliów z parafii w Ćmielowie w 1999 r.] 
13. Inwentarze kościoła ćmielowskiego z XVI-XVIII wieku, Radom 2004 
14. Regest dokumentów ostrowieckich z roku 1756, Radom 1999 
15. Ćmielowska Fabryka Porcelany w „Monitorze Polskim” z lat 1920-1939, Radom 1998 
16. Księga hipoteczna nr 53 Fabryka Porcelany Ćmielów, Radom 1998 
17. Fabryka fajansu w Lubartowie 1839-1850, Radom 1997 [także: Radom 1991] 
18. Legenda o garncarzu Wojtosie, Radom 1997 [także: Radom 1994] 
19. Księga protokółów walnych zebrań wspólników wytwórni porcelany „Świt” w Ćmielowie, 

Radom 1997 
20. Fabryka fajansu w Zwierzyńcu Oblaskim, Radom 1996 

[http://www.bibliografia.ipn.gov.pl: Notatnik Janowiecki, [R. 1]: 1996 nr 2 s. 29-36.] 
21. Dokumenty wytwórni porcelany „Świt” w Ćmielowie, Radom 1996 
22. Opinia z 1964 roku o warunkach pracy w ćmielowskiej fabryce porcelany, Radom 1996 
23. Dobra ostrowieckie w latach 1809-1836: wybór dokumentów, Radom 1995 
24. Fabryki ceramiki szlachetnej i półszlachetnej w artykułach i wzmiankach „Gazety 

Radomskiej”: 1884-1917, Radom 1995 
25. Fabryka fajansu w Jedlni 1840-1873, Radom 1992 
26. Kartki z przeszłości Ostrowca i jego okolic, Radom 1991 
27. Banaszek Marian, Ćmielów Dzieje miasta i gminy [1505-2005], Radom 2005 (wydanie 

Jerzego Moniewskiego). [Zgodnie z informacją na końcu książki, jest to publikacja wydana 
przez Jerzego Moniewskiego uwzględniająca jego korekty i uzupełnienia. Zdecydował się on 
na to, ponieważ – jak argumentuje – choć Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie zwrócił się do 
niego o dokonanie poprawek, to oficjalna monografia miasta wydana przez Urząd z okazji 
500-lecia miasta, nie uwzględnia żadnej z nich.] 
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Bibliografia dotycząca Aleksandra Petelewicza 

 
1. Centralne Archiwum Wojskowe 

a.Karta ewidencyjna, sygn. AP14314. 
b.Wniosek o nadanie Krzyża Virtuti Militari, sygn. VM-64-5558. 
c.Pismo Komendanta PKU w Kraśniku Aleksandra Petelewicza do Wojskowego Biura Histo-
rycznego w Warszawie, z dnia 29.10.1929r., sygn. I 400.1505/P. 

2. Archiwum m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu 
a.Urząd Skarbowy w Łowiczu. Teczka osobowa Aleksandra Petelewicza, sygn. 75-225-7 
b.Zbiory łowickie Tadeusza Gumińskiego z Legnicy. sygn. 75-354-791 

3. Archiwum rodzinne 
a.Petelewicz Aleksander, kpt. 10 p.p. Bitwa pod Radzyminem. Odręcznie spisana relacja, 
30.12.1922r. w Łowiczu. 

4. Bronikowska Bronisława. Skrzynka do listów. Łowiczanin, 1921, nr 32, s.5. 
Link: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/20733/Lowiczanin1921nr032.pdf  

5. D.J. [Dutkiewicz Józef ?] 11 listopada w Łowiczu. Życie Łowickie, 1932, nr 40, s.1. 
Link: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/19791/Zycie_Lowickie1932_nr40a.pdf 

6. Dekret Naczelnego Wodza z 28 lutego 1921 opublikowany w Dzienniku Personalnym nr 12 z 
1921 roku (lp. 370 poz. 31). 

7. Cieślak Stefan. P.O.W. i rozbrojenie okupantów na Ziemi Łowickiej. Życie Łowickie, 1936, nr 
49, s.2-3. 
Link: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/19907/Zycie_Lowickie1936_nr49a.pdf  

8. Cieślak Stefan. P.O.W. i rozbrojenie okupantów na Ziemi Łowickiej. Życie Łowickie, 1936, nr 
50, s.2-3. 
Link: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/19908/Zycie_Lowickie1936_nr50a.pdf  

9. Gajzler Michał. Bohater wojny polsko-bolszewickiej. Łowiczanin. Kwartalnik historyczny. z dn. 
22.12.2015r., Rok XII, nr 4 (51), s. III. 
Link: http://lowiczanin.info/bohater-wojny-polsko-bolszewickiej/  

10. Gumiński Tadeusz. Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej: słownik biograficzny [3]. Łowicz 
1987, s.2. 

11. Gumiński Tadeusz. Pierwsza wojna światowa (1914-1918) [w:] Łowicz dzieje miasta, pod red. 
R. Kołodziejczyka, Warszawa 1986, s.330. 

12. Gumiński Tadeusz. Najdzielniejsi z dzielnych: 75 lat po „Cudzie nad Wisłą” Tadeusz Gumiński 

przypomina sylwetki Łowiczan, kawalerów orderu „Virtuti Militari” [w:] Nowy Łowiczanin, 
1995, nr 31, s.16-17. 

13. Gumiński Tadeusz. Na drodze do wolności (cz.V). Nowy Łowiczanin 2001, s.17. 
14. Kołodziejczyk Arkadiusz: Odzyskanie niepodległości w 1918 roku – przebieg wydarzeń na 

Mazowszu [w:] Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920, pod 
red. A. Koseskiego i A. Stawarza, Warszawa 2001, s.309. 

15. Makowski Tadeusz, por. Zarys historji wojennej pułków polskich 1918-1920. 30 pułk Strzelców 

Kaniowskich. Warszawa 1928, s.18, 30. 
16. Petelewicz Aleksander. Skrzynka do listów. Łowiczanin, 1921, nr 31, s.4-5. 

Link: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/20732/Lowiczanin1921nr031.pdf  
17. Petelewicz Antonina. Informacja o śmierci mjr Aleksandra Petelewicza [w:] Łowiczanin, 1932, 

nr 2, s.14 
Link: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/73206/Lowiczanin1932no02a.pdf 
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18. Ofiary. Na budowę kościoła w Powursku na Wołyniu. Łowiczanin, 1931, nr 19, s.6. 
[W nr 16 i 18 jest więcej informacji o tej zbiórce.] 
Link: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/20798/Lowiczanin1931nr019.pdf  

19. Waligórski Wojciech. Na tropach zaginionego “Łowiczanina”. Nowy Łowiczanin z dn. 
19.01.2017r., Rok XXVII, nr 3 (1229), s.23 

20. Waligórski Wojciech. Michał Gajzler odnalazł zaginione egzemplarze „Łowiczanina”, 
Lowiczanin.info, tekst z dnia 22.01.2017r. 
Link: http://lowiczanin.info/michal-gajzler-odnalazl-zaginione-egzemplarze-lowiczanina/  

21. Z ostatnich dni. Łowiczanin, 1918, nr 45, s.5-6 
Link: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/73210/Lowiczanin_1918_no45a.pdf  

22. Z ostatnich dni. Łowiczanin, 1918, nr 46, s.7 
Link: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/73211/Lowiczanin_1918_no46a.pdf  

 
 

Bibliografia dotycząca Petelewiczów i ich krewnych 

 

1. Boniecki Adam, Herbarz polski. T.13: Krzemieniowscy - Lasoccy., Warszawa 1909, s.156-157 
[Kulińscy h. Odrowąż] 

2. Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej, 1865, nr 36, dod. I, s.633 Link: 
http://bc.radom.pl/dlibra/docmetadata?id=17068&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI 
[Jan Petelewicz wymieniony jest jako ostatnia osoba w siódmym wierszu od dołu strony.] 

3. Emo. Z Ochronki T-wa Wspomagania biednych. Łowiczanin, 1911, nr 8, s. 1-2. 
Link: http://bc.wbp.lodz.pl/Content/19344/Lowiczanin1911nr008.pdf  

4. Karpiński Janusz, Szare Szeregi w Łowiczu [w:] Łowickie harcerstwo (na podstawie referatów 

wygłoszonych na sesji historycznej w dniu 7 września 1997 roku), Grudzień 1997 roku, 
Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 
Oddział w Łowiczu, s.55 
[Wzmianka o tym, że Irena Lewandowska – córka Aleksandra Petelewicza – w czasie II Wojny 
Światowej przy ulicy Podrzecznej 67 drukowała razem z „Lisem” i „Michrowskim” w tropionej 
przez gestapo drukarni harcerskiej.] 

5. Kołodziejowa Barbara, Stadnicki Zbigniew M., Zakłady porcelany Ćmielów [tytuł na okładce: 
Ćmielów], Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, 1986 
s.19: wzmianka o tym, że Franciszek Petelewicz formował naczynia kamienne wg wykazu 
fabrykantów z kwietnia 1852 roku 
s.45-46: WYKAZ NO 10ty FABRYKANTÓW FABRYKI FAJANSU, PORCELANY I 
NACZYŃ KAMIENNYCH W ĆMIELOWIE ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 1852 R. 

6. Kronika miejscowa. Łowiczanin, 1914, nr 29, s.4 [Wzmianka o Gieni Patelewicz.] 
Link: http://bc.wbp.lodz.pl/Content/19498/Lowiczanin1914nr029.pdf  

7. Łowiczanin, 1921, nr 13, s.7 [Petelewicz Jan – lista osób, które złożyły ofiarę na plebiscyt 
Górnośląski.] 
Link: http://bc.wbp.lodz.pl/Content/20709/Lowiczanin1921nr013.pdf  

8. Łowiczanin, 1923, nr 23, s.6 [Petelewicz J. – datek na Instytut im. Kopernika.] 
Link: http://bc.wbp.lodz.pl/Content/19845/Lowiczanin1923nr023.pdf 

9. Łowiczanin, 1928, nr 29, s.5 [E. Petelewicz – pomoc pogorzelcom.] 
Link: http://bc.wbp.lodz.pl/Content/20293/Lowiczanin1928nr029.pdf  

10. Miasta polskie w Tysiącleciu, pod red. Stanisława Arnolda, tom I, 1965, s.504 
[Wzmianka o Andrzeju Petelewiczu jako uczestniku Powstania Listopadowego.] 
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11. Moniewski Jerzy, Fabryka fajansu w Ćmielowie za dyrekcji Adolfa Fryderyka Vatkego 1808-

1837, Radom 2007, s.16 
[Wzmianka o Jakubie Petelewiczu jako uczestniku Powstania Listopadowego.], s.33 

12. Moniewski Jerzy, wielotomowa seria Libri metrices ecclesiae parochialis Cmieloviensis 
[Dane metrykalne w różnych tomach wydanych w latach 2002-2005.] 

13. Moniewski Jerzy, Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Cmieloviensis: 1797-1810 in 

rubricis [tom B9], Radom 2002, s.286 
14. Moniewski Jerzy, Libri baptisatorum ecclesiae parochialis Cmieloviensis: 1811-1825 in 

rubricis [tom B10], Radom 2005, s.331-332 
[Treść przysięgi wierności Napoleonowi zaprotokołowana przez proboszcza ćmielowskiego, 
księdza Szymona Czerwińskiego, dnia 15 sierpnia 1809 roku w Ćmielowie, podpisana m.in. 
przez Tadeusza Petelewicza.] 

15. Sikora Monika, Biskup Tomasz Kuliński – pasterz diecezji kieleckiej przełomu XIX i XX wieku 
[w:] Znani i mniej znani XIX wieku, praca zbiorowa, Katowice 2016 
[Na s.63 tekst zawiera bibliografię dotycząca biskupa Tomasza Teofila Kulińskiego.] 

16. Szymański „Wędzidło” Marian, Ul „Puszcza”, Rój „Łoza”, Akcja „M” Łowickich Szarych 

Szeregów [w:] Łowiczanin: Kwartalnik historyczny, Rok IV, nr 1 (12), Kwiecień 2006, s.II 
[Antoni Petelewicz – syn Aleksandra – został wymieniony jako jeden z piłkarzy oraz występuje 
na dolnym zdjęciu jako osoba piąta od lewej strony.] 

17. Szymański „Wędzidło” Marian, Ul „Puszcza”, Rój „Łoza”, Akcja „M” Łowickich Szarych Sze-

regów, Lowiczanin.info 
Link: http://lowiczanin.info/akcja-m-lowickich-szarych-szeregow/  
[Wersja internetowa artykułu z poz. 16. Brak fotografii.] 

18. Święto Niepodległości w Łowiczu [w:] Życie Gromadzkie, nr 2 (37), 17 listopada 1933 roku, s. 3 
[„Dziś Polsko Twoje imieniny – wygł. uczen. Gimnazjum Żeńsk. Hal. Petelewiczówna” – to 
zapewne Halina Zaborowska – córka Aleksandra – w wieku 13 lat (rok po śmierci ojca) na 
obchodach Święta Niepodległości w Łowiczu wyrecytowała wiersz.] 
Link: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/19562/Zycie_Gromadzkie1933_nr2a.pdf  

19. Tomasz Kuliński Biskup Kielecki (Świetlane sylwetki z przeszłości Kielc) [w:] Gazeta Kielecka 
nr 210 z dnia 02.08.1936r., s.6 
Link: http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/doccontent?id=7858 

20. Troczewski Edward, [fotografia] Pamiątka. Ich ekscelencye: ks. Henryk Kossowski, ks. Tomasz 
Kuliński, ks. Wincenty Chościak-Popiel, ks. Antoni Baranowski, ks. Kazimierz Ruszkiewicz 
[w:] Biesiada Literacka. T. 45, nr 10, 1898, s.191 
Link: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=52681 

21. Wiśniewski Jan ks., Ćmielów [w:] Dekanat Opatowski, Radom 1907, s.35-142: 
s.36: Pieczęć Ćmielowska [Takiej miał używać notariusz przysięgły Tadeusz Petelewicz (1776-
1843)] 
s.53: Lamentacja na cześć matki ks. Biskupa Kieleckiego. 
Link: http://dawnekieleckie.pl/kulinska-elzbieta-1800-1836/  
s.85: Pielgrzymi do Rzymu. [Franciszka Petelewicz – wymieniona na liście pielgrzymów.] 
s.102: w rozdziale Nazwiska niektórych dawnych rodzin mieszczańskich z Ćmielowa z XVII, 

XVIII i XIX wieku. 
s.103: J. E. Ks. Tomasz Teofil Kuliński K. S. T. Biskup Kielecki ur. 1823 r., zm. 1907 r. 
s.137-138: Pismo Do Jaśnie Wielmożnego Pana Nayłaskawszeoo Oycza i Dobro: (Jacka hr. 

Małachowskiego) od urzędu Miasta Ćmielowa i wszystkich obywateli w Bodzechowie. 



Nasze gene-historie 

- 149 - 

22. Zawadzki Mieczysław dr, Nekrolog Biskupa Kieleckiego Tomasza Teofila Kulińskiego [w:] 
Gazeta Kielecka, Rok XXXVII, nr 3 z dnia 09.01.1907r., s.1. 
Link: http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/doccontent?id=4020  

23. Zawadzki Mieczysław dr, Wspomnienie o Biskupie Kieleckim Tomaszu Teofilu Kulińskim [w:] 
Gazeta Kielecka, Rok XXXVII, nr 5 z dnia 16.01.1907r., s.1-2 
Link: http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/doccontent?id=4022 

24. Źródła archiwalne 
Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu: 

a) Akta miasta Łowicza, sygn. 3346: Książka meldunkowa domu No 1. przy ulicy szosy Ar-
kadyjskiej w Łowiczu, 1920-1931 
b) Akta miasta Łowicza, sygn. 2830: O wydanie zezwolenia Petelewiczowi Józefowi, 
Ślęczkowskiemu Teodorowi, Jabłońskiemu Feliksowi i Kubeckiemu Michałowi na budowę 
domu, komórek i ustępu przy ul. Łódzkiej Nr 87, 1936 
c) Sąd Powiatowy w Łowiczu, sygn. 2354: Akta w sprawie cywilnej. Czesława Petelewicz p-ko 
Wiesława Leśniewska, Wanda Głogowska o 450 zł, 1951-1951 
d) Sąd Powiatowy w Łowiczu, sygn. 2211: Akta sprawy niespornej z 1965r. o stwierdzenie 
zgonu Stanisławy Juszczyńskiej. 

 

 
 
 
Michał Kazimierz Gajzler 

ur. 4.03.1986 r. w Łowiczu. Zamieszkały w Warszawie. 
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu War-
szawskiego o specjalizacji w Informatyce i Ekonometrii. 
Z zawodu Specjalista ETL. 
Z zamiłowania zajmuje się genealogią, regionalistyką (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Ziemi Łowickiej), bibliografią oraz po-
szukiwaniem pamiątek o znaczeniu rodzinnym, regionalnym 
i historycznym. 
 
 
 
 
 
 
 


