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OPOWIEŚCI GENEALOGICZNE

Stanisław Piotrowski, syn Adama,
z żoną Marcjanną

c.d. str. 15

Józef Piotrowski, syn Stanisława,
w Rzymie w 1946 roku 

Józef (ur. 12 marca 1915), syn Stanisława, walczył w pier-
wszych dniach wojny z Niemcami na granicy z Prusami 
Wschodnimi. Dostał się do niewoli sowieckiej. Wstąpił do 
Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. 
Służył w artylerii. Przeszedł cały szlak bojowy armii  przez 
Iran, Irak, Palestynę, Egipt do Włoch. Ciekawostką jest, że 
prawo jazdy zdobywał w Egipcie koło piramid. Brał udział w 
wielu akcjach zbrojnych na terenie Włoch, w tym w słynnej 
bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie wyjechał do Anglii. 
Został oznaczony między innymi Medalem Wojska, Gwia-
zdą za wojnę 1939-1945, Gwiazdą Italii i The War Medal. 
Miał dylemat - czy wrócić Polski, czy pozostać na Zacho-
dzie? Wrócił. Czekała na niego sędziwa matka. Ożenił się z 
Barbarą Leokadią Jaworowską. Doczekał się trójki dzieci. 
Przez wiele lat pracował w magazynach GS w Sierpcu. Józef 
zmarł 16 grudnia 1986 roku.

Stanisław (ur. 29 maja 1910), syn Jana, został zmobilizo-
wany w sierpniu 1939 roku do wojska. Walczył w okolicach 
Ciechanowa oraz w obronie Modlina i Warszawy. Trafił do 
niewoli niemieckiej. Po pewnym czasie z obozu jenieckiego 
został wywieziony na roboty na zachód Niemiec. Znacznie to 
nadwerężyło jego zdrowie. Po wojnie wrócił do domu w 
Piaskach  do żony Genowefy z Brudzińskich i syna. Urodziło 
mu się jeszcze dwoje dzieci. Pracował na gospodarstwie w 
Piaskach. Zmarł 29 stycznia 1986 roku.

Wracający po wojnie uczestnicy walk na zachodzie (jak 
Józef) czy powracający z niewoli (jak Stanisław) byli 

obserwowani przez służby „władzy ludowej”, które 
dopatrywały się w nich agentów „imperialistycznego” 
Zachodu.

Przedstawiciele tego pokolenia rodziny przeważnie 
odchodzili od pracy na roli. Przenosili się do miasta, szukali 
tam zatrudnienia. W Sierpcu osiedlił się Stanisław, syn 
Stanisława, i Józef, syn Jana. Wiktoria, córka Stanisława 
wyprowadziła się do Łodzi. Kazimierz, syn Jana, przeniósł 
się z rodziną do Gdańska. Adam, syn Jana, po sprzedaniu 
gospodarstwa należącego od około 90 lat do rodziny 
wyprowadził się do dzieci do Płocka. Bronisław, syn 
Stanisława, wyjechał z rodziną na Śląsk na tak zwane 
„Ziemie Odzyskane”.

W następnym pokoleniu spotykamy już ludzi różnych 
zawodów. To już jest najnowsza historia rodziny 
Piotrowskich.

Wiele można by pisać o licznych potomkach Józefa (ur. 
24 marca 1787), młodszego syna Jakuba. Rozmnożyli się 
znacznie, tworząc kilka gałęzi rodziny. Mieszkali i częś-
ciowo mieszkają do dzisiaj w Babcu Piasecznym, Karolewie 
i oczywiście w Sierpcu.

Wśród spotykanych w naszych okolicach Piotrowskich 
są oczywiście przedstawiciele kilku innych rodzin. Przy-
kładowo, w Sierpcu i w Piaskach mieszkają potomkowie 
Antoniego Piotrowskiego (ur. ok. 1785), szewca zamieszka-
łego w I połowie XIX wieku w Grodkowie. Czy żyje ktoś z 
rodziny Andrzeja Piotrowskiego (1810-1895), którego 
zabytkowy nagrobek zachował się na cmentarzu parafialnym 
w Sierpcu? Stwierdzenie, do której rodziny należy ktoś z Pio-
trowskich wymaga ustaleń genealogicznych niekiedy 
opartych o poszukiwania archiwalne.    

Podstawa źródłowa: 
Archiwum Diecezjalne w Płocku. Akta parafii Łukomie. 
Archiwum Państwowe w Płocku. Akta stanu cywilnego 
parafii Goleszyn, Kurowo, Sierpc. 
Archiwum rodzinne. 
Relacje ustne zebrane w latach osiemdziesiątych XX 
wieku.    
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Stanisław Piotrowski,
syn Jana 


