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DRZEWO GENEALOGICZNE
RODZINY DUSZYŃSKICH W
PAKOŚCI
[Na podstawie pamiętnika]

[01.06.2019]
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Augustyn DUSZYŃSKI: *05.08.1786 Biskupin; rybak; zmarł w Pakości;
Marianna REIS: *06.07.1807 Rogowo; zmarła w Pakości;
Ignacy DUSZYŃSKI: *02.06.1836 Mielno koło Pakości, †08.03.1909 Krobia; zasłużony nauczyciel i kierownik
szkoły w Pakości od 1.10.1856 do 1.7.1905, kiedy z powodu choroby przeszedł na emeryturę. Mieszkał na
Klasztornej 145. W Inowrocławiu mieszkali na ulicy Hoyera 9; 01.10.1881 obchodził 25-letni jubileusz swego
urzędowania. Pisze, że doznał ogólnego uznania. Zamówione nabożeństwo odprawił wikariusz z Kościelca ks.
Pluciński. Przybyli też burmistrz i komisarz, który zarazem był inspektorem szkolnym. Również dozór szkolny w ilości
4 osób. Burmistrz w I klasie wręczył mu pismo Król. Reg. mianujące go nauczycielem głównym przy szkole. Dozór
szkolny wręczył mu asygnatę na 100 Marek. Od niektórych obywateli i kolegów otrzymał zegar regulator. Od dzieci
żydowskich lampę i przyrząd do cygar. Burmistrz z rodziną, członkowie dozoru szkolnego i kilku innych obywateli
proszeni byli do domu. Częstowani winem, rybami w galarecie, i marynowanymi. Obecne były też dzieci Dziadka i
nauczyciele miejscowi i zamiejscowi, teściowa Dziadka i jej II mąż Kurczewski. Wzniesiono toast za zdrowie żony
Julianny dziękując za doznaną gościnność. Dzieci dziadka były obecne wszystkie. Od wielu osób otrzymał listy i
telegramy.
Julianna LEWENDOWICZ: *08.05.1843 Pakość, †02.07.1908 Inowrocław; rodzice: Walenty i Agnieszka Tomczak;
widziała dziewczęta, którym objawiła się Matka Boska w Gietrzwałdzie. Było to 29.6.1877 w Piotra i Pawła. Była to
panna i wdowa. Z Pakości pielgrzymowało wiele osób a prababcia była 3 i 4 września, a 5 przybyła do domu.
Opowiadała, że widziała te dziewczęta w zachwyceniu i jak w tym czasie znane osoby i lekarz na nich różne
doświadczenia. Dziewczęta były jak martwe w czasie widzenia, nie czuły np. ukłucia szpilkami.
Władysław DUSZYŃSKI: *7.6.1862 Pakość, †16.11.1924 Bydgoszcz (Fara);
od 7.4.1873 uczeń Gimnazjum w Inowrocławiu; na stancji u pani Meisner i kolega Kasprowicza;
06.1881 zaczął pracować na poczcie w Trzemesznie;
13.8.1885 złożył egzamin na asystenta pocztowego i zaczął pracować w Pile jako pomocnik;
1889 zamieszkały w Elsenau (Wągrowiec);
1923 Dyrektor Urzędu Pocztowego I klasy w Bydgoszczy, mieszkał na Jagiellońskiej 53;
kawaler orderu „Polonia Restituti”.
Marianna RETZLAFF: *20.11.1969 w Sarbi (Wągrowiec), oo 8.6.1889 Witkowo; córka nauczyciela ze
Skorzęcina (Witkowo)
Bronisława DUSZYŃSKA: *14.7.1863 Pakość, †10.10.1865 Pakość;
Stanisława DUSZYŃSKA: *12.11.1864 Pakość; krawcowa;
Antoni MOLSKI: *28.11.1864 Inowrocław, oo 14.2.1887 w Pakości; nauczyciel; zamieszkały pod
Krotoszynem; świadkiem na ślubie był nauczyciel Kazimierz Jeszke z Pakości;
dziecko: *†12.02.1866 Pakość;
Kazimiera DUSZYŃSKA: *17.02.1867 Pakość, †13.12.1936 Pakość; jej zgon zgłaszał Stefan Jeschke;
Kazimierz Apolinary JESCHKE: *9.2.1862 Chojna (Wągrowiec), oo 19.05.1888 w Pakości; nauczyciel w
Pakości; świadkiem na ślubie był nauczyciel Antoni Molski z Pozdraszewa (Krotoszyn); zmarł przed nią
Józef DUSZYŃSKI: *26.01.1869 Pakość, †10.10.1940 Pakość;
Franciszka WOLSKA: *10.10.1883 Tuczno, †20.12.1952 Pakość;
Maria DUSZYŃSKA: *12.12.1905, †23.12.1987;
Antoni WIRSKI:
- córka Lidia oo Edmund Orzechowski
a) córka Ewa
b) córka Miła
c) syn ................
d) syn ................
- syn Mikołaj: *około 1935
- córka Ewa: zakonnica
- córka Antonina: *1945, †1955; nieślubna córka Marii Wirskiej; zmarła w szpitalu w Inowrocławiu na
dyfteryt.
Piotr DUSZYŃSKI: niemowle
Władysława DUSZYŃSKA: *22.06.1909, †24.03.1998;
Feliks KOŃCZAL: *21.05.1902, †07.03.1961;
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- on miał synów z I voto
a) syn Janusz oo Kazimiera .....................
b) syn Stanisława oo Łucję Zygora: miał syna Jarosława
Stefania DUSZYŃSKA: *03.09.1912, †16.3.1973 Pakość;
Czesław KRANTZ:
Bronisław DUSZYŃSKI: †09.1939; zamordowany;
Bolesław DUSZYŃSKI: *1919, †15.11.1985;
Janina ..........................:
- mieli córki Grażynę, Janinę, Bożenę
Arkadiusz DUSZYŃSKI: *1924, †1945;
Jerzy DUSZYŃSKI: *1924, †16.8.1959; wojskowy; pochowany w Bydgoszczy ze wszelkimi honorami;
Irena .......................:
- córka Maryla
- syn Roman
- syn Jarosław
Stefan Mikołaj DUSZYŃSKI: *06.12.1870 Pakość, †26.07.1872 Pakość;
Bronisław DUSZYŃSKI: *05.11.1872 Pakość, †20.02.1911 Krobia;
ukończył gimnazjum w Wągrowcu;
15.4.1893 wstąpił do seminarium;
13.03.1897 prymicje Gniezno;
proboszcz w Krobi;
Helena DUSZYŃSKA: *31.01.1875 Pakość;
Arkadiusz Jan DUSZYŃSKI: *12.01.1877 Pakość; drogista w Inowrocławiu;
na Wielkanoc 1889 roku wstąpił do kwinty Progimnazjalnej w Trzemesznie;
jako dziecko uciął sobie cały brzuszek dużego palca u lewej ręki;
Zygmunt Leon DUSZYŃSKI: *26.04.1880 Pakość;
uczeń Gimnazjum w Inowrocławiu;
5.6.1882 roku spadł z tego samego okna w klasztorze co Józef – nic mu się nie stało;
28.03.1919 z Pawłowa do Poznania na Petristr. 9, 12.05.1919 wyjazd do Czarnkowa;
emerytowany inspektor szkolny w Poznaniu; w czasie okupacji pracował jako dozorca;
aresztowany wraz z synem 27.1.1941 w Poznaniu i rozstrzelany 22.5.1941 w Małej Górce;
22 maja 1941 r. w Małej Górce (w gminie Nekla) miała miejsce egzekucja 25 Polaków, więźniów Fortu VII.
W następstwie przypadkowego pożaru obory należącej do niemieckich kolonistów nastąpiły aresztowania.
Zatrzymanych początkowo przetrzymywano w areszcie we Wrześni, następnie przewieziono ich do Fortu
VII. Ze względu na to, iż nikt się nie przyznawał do podpalenia, Niemcy wybrali 25 więźniów i przewieźli
całą grupę z powrotem do Małej Górki. Na miejscu skazańcy ustawieni zostali twarzą do ściany spalonej
obory i rozstrzelani.
Matylda SOLNIK:
Leon Ignacy DUSZYŃSKI: *15.04.1882 Pakość, †03.09.1920 Inowrocław; zmarł na udar mózgu;
uczeń Gimnazjum w Inowrocławiu; Adwokat-Wojewoda, Notariusz Szubiński; wypadł z łóżka gdy miał 10
tygodni; w zimie miał skryfuł za uszami; upadł na kamień w 1884 roku i rozciął sobie język;
Anna Teresa SOŁTYSIŃSKA: *1885, oo 28.04.1919 Szubin; świadkiem na ślubie był brat Jan z
Inowrocławia;
Ludwika DUSZYŃSKA:
Walenty DUSZYŃSKI: organista w Wągrówcu;
Anna DUSZYŃSKA:
Michalina DUSZYŃSKA:
Franciszek CHĄDZYŃSKI:
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Antoni SADŁOWSKI:
Katarzyna DUSZYŃSKA:
Józefa DUSZYŃSKA: *1834 Mielno, †30.10.1907 w Pakości; mieli syna Ludwika Franciszka *1865 †08.03.1937 w
Pakości; znanego mieszkańca Pakości;
Karol STROIŃSKI: on zmarł po niej;
Konstancja DUSZYŃSKA: panna

