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Badania genealogiczne rodziny
Mariana Mierzejewskiego oraz
historia powstania wsi Choszczówka

G

enealogią zajęłam się w 2013 roku. Szczegółowo opracowałam drzewa genealogiczne następujących rodzin: Mierzejewskich, Mirosów, Kościelniaków, Błaszaków, Celmerów oraz Kamińskich. Badania genealogiczne dotyczące rodziny mojego dziadka Mariana Władysława Mierzejewskiego1 urodzonego w 1903 roku we wsi Choszczówka koło Warszawy, rozpoczęłam w 1990 roku,
zbierając informacje od najbliższych o rodzinie Mierzejewskich. Spisałam i sfotografowałam rodzinne groby na Starych Powązkach, w Tarchominie, Jabłonnie oraz na innych cmentarzach.
Doszukałam się korzeni rodziny Mierzejewskich we wsi Jarnuty koło Ostrołęki w województwie mazowieckim. Mierzejewscy pochodzą ze zubożałej szlachty herbu Szeliga. W parafii Troszyn
w 1749 roku ochrzczony był mój pradziad Zygmunt Mierzejewski2, zaś jego ojciec Szymon Mierzejewski z majątku Jarnuty został pochowany w kryptach Kościoła Pobernardyńskiego3 w Ostrołęce
w 1762 roku.

Renata Celmer – wycieczka sentymentalna do wsi Jarnuty
koło Ostrołęki, 20.09.2014

Młody Zygmunt Mierzejewski z Jarnut – syn Szymona i Ewy wraz z żoną Eleonorą, córką Jakuba
i Teresy z Gałkowskich ze wsi Łady należącej do parafii czerwińskiej, przenieśli się około 1782 roku
w okolice Warszawy – do Okopowa, na ul. Wolność nr hipoteczny 2503.
W latach 1783-1810 z tego małżeństwa przyszła na świat gromadka dzieci, z których odnalazłam
co najmniej siedmioro, tj.:
1
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www.genealodzy.pl (geneszukacz, woj. mazowieckie, parafia Chotomów, akt ur. 54 z 1903 r.)
www.genealodzy.pl (geneszukacz, woj. mazowieckie, parafia Nawiedzenia NMP, akt zgonu 488 z 1826 r.)
Docplayer.pl/33158629-Julian-lubicz-sadowski-ostroleka.html (Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 14, 288-298 – Rok 2000; Krypty w Kościele Pobernardyńskim w Ostrołęce i wykaz zasłużonych obywateli Ostrołęki
i powiatu od roku 1704 na rzecz Klasztoru. – poz.166).
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–
–
–
–
–
–
–

Walenty Florian Mierzejewski – akt chrztu z 07.02.1783 r.;
Stanisław Walenty Mierzejewski4 – akt chrztu z 13.03.1785 r. – linia Bolesława Mierzejewskiego – aktora;
Onufry Antoni Mierzejewski – akt chrztu z 09.06.1788 r.;
Eleonora Maryanna Mierzejewska – akt chrztu z 10.09.1795 r.;
Piotr Paweł Mierzejewski5 – akt chrztu z 01.07.1801 r. – nasza linia Mierzejeskich;
Jan Mierzejewski – 1804 r.;
Aniela Marcjanna Mierzejewska – akt chrztu z 06.05.1809 r.

Z opowiadań dziadka Mariana – potwierdzonych badaniami genealogicznymi, wynika, że posiadamy wspólnych przodków z Bolesławem Mierzejewskim6 (ur. 07.10.1887 r. – zm. 07.10.1980 r.) – słynnym aktorem filmowym i teatralnym, śpiewakiem operetkowym i reżyserem w latach 1905-1976.
Bolesław Mierzejewski pseudonim Szeliga pochodził z linii Stanisława Walentego Mierzejewskiego. Zmarł w Katowicach. Pochowany jest w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie.
Dziadek Marian przyjaźnił się z synem Bolesława – Zdzisławem Mierzejewskim (1923-2005), który
wraz z małżonką Barbarą Bielecką-Mierzejewską (1923-2016) często gościli u nas w Choszczówce –
ale to już całkiem inna historia.
Zajęłam się też poszukiwaniami dotyczącymi osiedlenia się rodziny Mierzejewskich we wsi
Choszczówka. Okazało się, że moja prababka Kasylda Mierzejewska7 z domu Stanisławowska (córka
organisty z kościoła św. Katarzyny ze wsi Służew koło Warszawy), żona Jana Ignacego Mierzejewskiego8, była kobietą przedsiębiorczą i energiczną. Była modystką, prowadziła sklep z gorsetami
i kapeluszami na ul. Żabiej 3.
Na ulicy Żytniej 27 w Warszawie pradziadowie mieli kamienicę z lokatorami. Pradziad zajmował
się też ogrodnictwem. Za sprzedaną ziemię na Okopowie pod Cmentarz Żydowski oraz pod Cmentarz Powązkowski – (ul. Okopowa) dziadkowie kupili (około 1890-1895 r.) na licytacji 100 hektarowy
folwark – Choszczówkę. Poprzedni właściciel zadłużył Choszczówkę grając w karty i ruletkę – posiadłość tę wystawiono na licytację.

Kasylda Mierzejewska z domu Stanisławowska (1839-1912),
żona Jana Ignacego Mierzejewskiego (modystka)

4
5
6
7
8

www.genealodzy.pl (metryki, Warszawa, parafia św. Andrzeja, akt chrztu z 1785 r. str.546-547;
www.genealodzy.pl (geneszukacz, Warszawa, Cyrkuł III, akt ślubu nr 16 z 1824 r.).
Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1989 r., Suplement, str. 243
www.genealodzy.pl (metryki, Warszawa, parafia Służew, akt ur. nr 43 z 1839 r.)
www.genealodzy.pl (geneszukacz, Warszawa, parafia Nawiedzenia NMP, akt ślubu nr 78 z 1858 r.)
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Jan Ignacy Mierzejewski z żoną Kasyldą Mierzejewską podzielili ziemię w Choszczówce wraz
z domostwami, między swoich czterech synów tj.:
– Hipolita Jana Mierzejewskiego (ur. 14.04.1859 r. – akt ur. 328/1859 parafia św. Andrzeja
Warszawa);
– Jana Aleksego Mierzejewskiego (ur. 1868 r. – aktu nie odnalazłam) – służył w Armii Carskiej;
– Dionizego Leona Mierzejewskiego (ur. 28.03. 1873 r. – akt ur. 237/1873 parafia Narodzenia NMP
Warszawa);
– Mikołaja Mariana Mierzejewskiego (ur. 24.11.1874 r. – akt ur. 898/1874 parafia Narodzenia NMP
Warszawa).
Pierwsze wzmianki o Choszczówce jako własności rodziny Mierzejewskich, odnalazłam w akcie
małżeństwa nr 342 Jana Aleksego Mierzejewskiego9 i Marii Elżbiety Miross z 1900 roku oraz w akcie
małżeństwa nr 73 Dionizego Leona Mierzejewskiego10 i Michaliny Wacławy Miross z 1905 roku. Dwaj
rodzeni bracia Mierzejewscy zawarli związki małżeńskie z dwiema rodzonymi siostrami z domu
Miross i osiedlili się w Choszczówce, gdzie prowadzili profesjonalne gospodarstwa rolne. Jan Aleksy w początkowych latach XX wieku zarządzał także na ul. 11 listopada 64 gospodą pod nazwą „Za
Ostatni Grosz”, w kamienicy należącej do rodziny Zakrzewskich.
Mój dziadek Marian Władysław Mierzejewski (1903-1994) z linii Piotra Pawła Mierzejewskiego
i Małgorzaty Maryanny z Lipczyńskich, syn Jana Aleksego Mierzejewskiego i Marii Elżbiety z Mirosów urodził się, wychował, założył rodzinę i zmarł w Choszczówce. W lipcu 1920 roku jako 17-letni
chłopak ukradł konia z majątku swoich rodziców, przepłynął wpław Wisłę i stawił się jako ochotnik do walki z wojskami bolszewickimi w punkcie poborowym w okolicach Cytadeli. Ponieważ był
kulawy, nie posłano go na front. Został przydzielony do obsługi koni w oddziale legionistów. Są to
informacje nieudokumentowane, przekazywane ustnie w rodzinie Mierzejewskich z pokolenia na
pokolenie.

Marian Mierzejewski – 1920

Dziadek Marian był ogrodnikiem. Pomimo możliwości kształcenia nie chciał się uczyć. Czas
wolny poświęcał swoim pasjom: koniom, woltyżerce oraz grze na trąbce.
Był wspaniałym, radosnym człowiekiem i duszą towarzystwa. Potrafił zaszczepić w nas wnukach
miłość do ziemi, zwierząt, przyrody i do Ojczyzny. Wspólnie z dziadkiem biegałam w Choszczówce po okolicznych łąkach, gdzie łapaliśmy motyle, świerszcze oraz inne owady, które kolekcjonowane były w gablocie przyrodniczej. Dziadkowie ciężko pracowali w polu. Produkowali dla pobliskiej Warszawy warzywa, owoce oraz zioła. Pochodząca z Wielkopolski babcia Stanisława (1899-1991)
9
10

www.genealodzy.pl (geneszukacz, Warszawa, parafia Leszno Narodzenia NMP, akt ślubu nr 342 z 1900 r.)
www.genealodzy.pl (geneszukacz, Warszawa, parafia Leszno Narodzenia NMP, akt ślubu nr 73 z 1905 r.)
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z domu Błaszak, żona Mariana – była osobą pracowitą i mocno stąpającą po ziemi. To ona trzymała
całe domostwo w ryzach.
Dziadkowie zmarli w latach 90-tych zeszłego stulecia w wieku 91 i 92 lat. Są pochowani w grobie
rodzinnym na Starych Powązkach, w pobliżu kościoła św. Karola Boromeusza.
Do dzisiaj w Choszczówce, wchłoniętej do Warszawy, zamieszkują potomkowie:
– Jana Aleksego Mierzejewskiego i Marii Elżbiety z Mirosów, do których ja także się zaliczam;
– Dionizego Leona Mierzejewskiego i Michaliny Wacławy Miross, moi kuzyni z rodzinami.

Spotkanie rodzin Mierzejewskich, Mirosów i Herbstów
– Choszczówka 1918

Pozostali bracia sprzedali swoje majątki, a ich rodziny mieszkają teraz w Warszawie, Poznaniu,
Krakowie, Piotrkowicach Małych koło Koniuszy, a także w innych rejonach Polski.
Choszczówka – kolonia obecnie jest pięknym rejonem willowym otoczonym lasami, wchodzącym w skład dzielnicy Białołęka. Z jednej strony graniczy z ulicą Modlińską z drugiej zaś z linią kolejową i ze stacją kolejową Choszczówka.
Poszukiwałam informacji, kiedy wieś Choszczówka została zaznaczona na mapach w okolicach
Warszawy. Odnalazłam mapę okolic Warszawy z 1821 roku, na której zaznaczono Choszczówkę. Jest
to „Karta zbioru do okolic Warszawy Zdiętych przez Officierów Kwatermistrzostwa G-5 Pod Dyrekcyą

Półkownika Wyszkowskiego do Roku 1821”11.
Nie udało mi się odszukać informacji, od kogo lub od czego pochodzi nazwa Choszczówka, ani
dokumentów z licytacji folwarku, ale od czego mamy genealogię, ciekawą, momentami tragiczną
historię Polski oraz dzieje naszej pięknej Warszawy i jednej z jej dzielnic – Białołęki. 

11

https://polona.pl/item/55242260/0/
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