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O Krawczykach z Bobrownik1

N

azwa bobrowniki pochodzi od osadników będących pod bezpośrednią władzą książąt (głównie
mazowieckich), którzy byli zobowiązani do hodowania i chwytania bobrów. Ich skóry były cenionym przedmiotem handlu. Na dworach książęcych byli specjalni urzędnicy nadzorujący bobrownie,
zwani bobrowniczymi. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich wymieniono 9 miejscowości o tej nazwie2.
Bobrowniki nad Pilicą (obecnie Bobrowniki to wieś sołecka w gminie Kluczewsko w pow. włoszczowskim) to nazwa wsi i folwarku. Miejscowość powstała najpóźniej w pierwszej połowie XIV w.
W tamtym czasie była własnością królewską. Nazwę wsi zapisywano pierwotnie jako Bobrownyki. Była to wieś służebna3. Pierwsza pisana informacja o wsi pojawia się w dokumencie z 12 maja
1344 roku wystawionym przez kancelarię królewską w Krakowie. Kazimierz Wielki nadaje w nim
wsie: Bobrowniki i Stanowiska panu Jakubowi, kanclerzowi sieradzkiemu oraz Piotrowi, prepozytowi kolegiaty św. Floriana w Krakowie. Bobrowniki przestały więc być własnością królewską i stały się
wsią prywatną. Należały do parafii w Stanowiskach4.
Wieś często zmieniała właścicieli. Początkowo była własnością możnowładców, a ci z kolei nadali albo sprzedali ją średniej szlachcie. Właściciele Bobrownik z przełomu XV i XVI w. zaczęli używać
nazwiska Bobrowniccy herbu Doliwa. Jeden z nich Baltazar był dworzaninem królewskim. Zachował się zapis spisu poborowych z 1508 roku ówczesnego powiatu chęcińskiego, w tym z Bobrownik, które były własnością braci Bobrownickich: Jana, Prandoty i Mikołaja. W 1540 roku właścicielami Bobrownik byli: Prandota, Jan i Marcin Bobrowniccy i mieszkało w nich siedmiu kmieci. Według
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Badania genealogiczne mojej rodziny oraz Męża Jerzego Dzierżawskiego (rodzina pochodzi z okolic Chodecza, Żychlina,
na początku XX w. przeniosła się do Warszawy) podjęłam cztery lata temu. Poniższy tekst jest pierwszą próbą prezentacji jednej z nich, a mianowicie rodziny mojego Ojca Tadeusza Krawczyka. Podstawą źródłową opracowania były akta
metrykalne z parafii św. Jakuba w Stanowiskach. Zostały one zindeksowane przez Kornelię Major i Krystynę Stanisławską:
akty urodzenia od 1737 r., małżeństw od 1722 r. i zgonów od 1810 r. – są zamieszczone na portalu geneteka.genealodzy.pl.
Wykorzystałam akta stanu cywilnego tejże parafii, zamieszczone na familysearch.org, które są zdygitalizowane, jak i przechowywane w Archiwach Państwowych: w Kielcach i w Piotrkowie Trybunalskim. Korzystałam również z dokumentów
źródłowych znajdujących się w Archiwum Państwowym w Radomiu, zawierających informacje o strukturze gospodarstw
i mieszkańców Bobrownik w XIX w. W opracowaniu są materiały dotyczące hipoteki wsi Bobrowniki z pierwszej połowy XIX
w. oraz materiały uwłaszczeniowe dotyczące rolników Bobrownik, znajdujące się w Archiwum Państwowym w Kielcach.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego,
J. Krzywickiego i W. Walewskiego, t. I : Warszawa 1880, s.263-264; S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 31-32.
Mieszkańcy wsi służebnej w średniowieczu świadczyli posługi na rzecz władcy, dworu czy kościoła. Najwięcej ich było
w Małopolsce i na Śląsku. Do dziś zachowało się około 400 nazw (toponimicznych) mówiących o charakterze służebności
danej wsi, np. Bartodzieje, Bobrowniki, Cienietniki (ludzie wytwarzający sieci łowne do łowienia ptaków i zwierząt, później
zmieniono ją na Cielętniki, Ciemiętniki), Kołodzieje, Konary, Kowale, Owczary, Piekary, Psary. K. Buczek, Książęca ludność
służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław-Kraków 1958, s.42-44, a także: K. Rymut, Służebne i zawodowe nazwy miejscowe w Małopolsce, „Onomastica” 1975, nr 20; E. Rzetelska-Feleszko, Nazwy miejscowe, (w:) E. Rzetelska-Feleszko, (red.)
Polski nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa-Kraków 2005 s. 209-212.
Kościół Św. Jakuba w Stanowiskach powstał na przełomie XIV i XV w. Parafia została erygowana 24 stycznia 1682 r. W XVI w.
należały do niej wsie: Stanowiska, Wola Bobrownicka, Bobrowniki, Mrowina, Dobromierz Duży, Dobromierz Mały, Łapczyna Wola, Historia gminy Kluczewsko, www.Kluczewsko.pl; obecnie do parafii należą: Bobrowniki, Bobrowska Wola, Dobromierz, Jeżowiec, Kowale, Lubicz, Łapczyna Wola, Mrowina, Stanowiska, Wyrębiska. archiwum.diecezja.radom.pl/parafia
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kolejnego spisu poborowego z 1573 roku wieś nadal należała do rodziny Bobrownickich tym razem
do Hieronima, Doroty, Jakuba i obejmowała 3 łany ziemi chłopskiej. W XVII w. wśród właścicieli wsi
nie spotykamy już Bobrownickich. Prawdopodobnie na skutek postępującego procesu ich ubożenia
przestali być jej właścicielami5.
W 1827 roku Bobrowniki były wsią prywatną, zamieszkałą przez 179 osób w 22 domach6.
Mieszkańcy Bobrownik utrzymywali się z uprawy roli. W 1846 roku – jak wynika z Tabeli prestacyjnej7 – zamieszkiwało w nich 16 chłopów, z czego czterech gospodarzy „półrolnych” i dwunastu
„zagrodowych” (zagrodników)8. Różniła ich wielkość gospodarstwa i rodzaje obowiązków pańszczyźnianych wobec folwarku. Gospodarze półrolni posiadali 19 mórgów i 24 pręty, mieli dom mieszkalny, stodołę, oborę, chlew, posiadali narzędzia gospodarskie: wóz, pług, kosę oraz inwentarz (konie
i woły). Odrabiali latem i zimą sześć dni pańszczyzny stałej sprzężajnej tygodniowo. Dodatkowo,
w każdym tygodniu dwa dni latem i zimą mieli obowiązek wykonywania wszelkich prac pieszych na
rzecz dworu (za każdy dzień otrzymywali wynagrodzenie po 7 1/2 kopiejki). Gospodarze zagrodowi
mieli tylko 9 morgów i 159 prętów, również dom, stodołę, oborę (tylko trzech miało chlew), z narzędzi jedynie kosę, nie mieli inwentarza. Latem i zimą odrabiali trzy dni pańszczyzny pieszej tygodniowo. Dodatkowo zimą i latem jeden dzień w tygodniu mieli obowiązek stawić się we dworze do
wszelkich prac, za które otrzymywali po 7 1/2 kopiejki za dzień. Zobowiązani byli do reperacji drogi
na rzecz gminy oraz płacenia kilku podatków na rzecz państwa. Dziesięcinę w wysokości 42 kopiejek od gospodarzy półrolnych i 21 kopiejek od zagrodników składana była do parafii Lipa, w gminie
Ruda Maleniecka („opłacana na mocy układów od lat czterdziestu kilku” – nie znalazłam informacji,
dlaczego nie do miejscowej parafii w Stanowiskach)9.
W 1860 roku we wsi mieszkało 14 chłopów: trzech „półrolnych” i jedenastu „zagrodników” oraz
dwóch osadników niepracujących: pachciarz i kowal. We wsi była karczma (osady kowalska i karczemna były zależne od dworu, w tej ostatniej chłopi mieli obowiązek kupować wódkę po 3 kopiejki za
kwaterkę lub więcej, w zależności od cen okowity). Nie było młyna (chłopi zboże mełli w żarnach lub
korzystali z młyna znajdującego się w odległości 2 wiorst, w Błoniu). Wszystkie powinności chłopów

5

6

7

8

9

Historia Gminy Kluczewsko, www.kluczewsko.pl; W aktach stanu cywilnego parafii w Stanowiskach oraz w parafiach
w promieniu 15 km od Stanowisk (Czermno, Wielgomłyny, Januszewice, Włoszczowa) nazwisko Bobrownickich występuje
jeszcze w XIX w., Akta stanu cywilnego parafii Stanowiska, www.geneteka.genealodzy.pl
Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze
Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi, T.I, A–Ł, w Warszawie w drukarni Łątkiewicza przy ulicy Senatorskiej
nr 46,1827, s. 27.
Tabele prestacyjne były to sporządzone w 1846 roku spisy gospodarstw chłopskich, zawierające wykaz mieszkańców wsi
wraz z opisem gospodarstw. Objęły gospodarstwa powyżej 3 mórg w dobrach prywatnych. Zawierały nazwisko i imię
gospodarza, obszar i podział gruntów (siedliska, grunty orne, łąki i pastwiska, itp.), wyposażenie gospodarstwa, obciążenia
i uprawnienia wobec dworu, na rzecz duchowieństwa (dziesięcina), gminy, państwa oraz Dyrekcji Ubezpieczeń. Bardzo
często zawarte w nich informacje opierały się na przypuszczeniach lub były nieaktualne. Miały one stać się podstawą do
określenia i zniesienia daremszczyzn oraz najmu przymusowego. Na ich podstawie sporządzane były tabele nadawcze
w związku z uwłaszczeniem chłopów w Królestwie Polskim, patrz m.in.: Z. Stankiewicz, Tabele prestacyjne jako źródło
wiadomości o przemianach wsi Królestwa Polskiego w połowie XIX wieku, Przegląd Historyczny, t.53: 1962, nr 2, s. 311-331.
Najbogatszą grupą rolników na wsi przed likwidacją pańszczyzny byli kmiecie. Przeciętna wielkość ich gospodarstwa to
1 łan (około 17 ha) lub 1/2 łana, a w Małopolsce tylko ćwierć. Zagrodnicy to chłopi posiadający zagrodę (dom z zabudowaniami gospodarczymi) i gospodarstwo wielkości kilku morgów (1 morga = 0,55 ha). Na rzecz dworu świadczyli oni pańszczyznę pieszą lub inne zobowiązania. Liczba dni pańszczyzny była zróżnicowana w zależności od wielkości gospodarstwa, patrz szerzej m.in. I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, KiW,
Warszawa 2005; K. Groniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce, WP, Warszawa 1976; Tenże, Kwestia agrarna w Królestwie
Polskim 1871-1914, PWN Warszawa 1966; Historia państwa i prawa Polski, t.3: Od rozbiorów do uwłaszczenia, pod red.
J. Bardacha i M. Senkowskiej-Gluck, PWN Warszawa 1981, s. 251-262; terminy: „gospodarz półrolny” (w przybliżeniu półłanowy), „gospodarz zagrodowy” zostały zaczerpnięte z opisu tabeli prestacyjnej.
Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej: APR), Komisarz ds. włościańskich powiatu koneckiego, sygn.1 k. 1-8 Tabella (data
1846 rok) O urządzeniu włościan wsi Bobrowniki gminy Dobromierz z roku 1865 przedstawia uposażenie, obowiązki
i powinności rolników wsi Bobrowniki.
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były regulowane prawem zwyczajowym. Sołtysem był wówczas Ignacy Lipiński10. Zagrody chłopów
umieszczone były obok siebie, wzdłuż Pilicy. Ich pola uprawne znajdowały się w pewnej odległości
od wsi, położone w trzech miejscach. Ogrodów posiadali niewiele, łąki nad Pilicą koszone były dwa
razy do roku. Pastwisk nie posiadali (chłopi półrolni swój inwentarz pasali na pastwiskach dworskich
lub ugorach czy lasach). Nie mieli prawa łowienia ryb w Pilicy11.
W 1921 roku wieś Bobrowniki zamieszkiwało w 42 zagrodach 237 osób (126 kobiet i 111 mężczyzn).
Jedynie 5 z nich było wyznania mojżeszowego. Natomiast w folwarku Bobrowniki mieszkały 74
osoby12. Wśród nazwisk chłopów mieszkających w XIX w. we wsi Bobrowniki były następujące: Czarny, Krawczyk, Lipiński, Młynek, Młynarczyk, Nowak, Pawlik, Pawlicki, Perczak, Polegaj, Pryt, Reguła,
Rusek, Staszczyk, Stera, Tokarz, Tomczyk, Zając.
Nazwisko Krawczyk pochodzi, od krawać, obcinać, krawiec. Po raz pierwszy w źródłach zostało
użyte w 1562 roku.13. Obecnie zajmuje siedemnaste miejsce wśród najbardziej popularnych nazwisk
w Polsce – ponad 80% je noszących mieszka w południowej Polsce14. Według portalu Moi krewni,
w Polsce jest 63782 osób o nazwisku Krawczyk15. Trudno ustalić, od kiedy Krawczykowie mieszkali
w Bobrownikach – przypuszczalnie była to druga połowa XVIII w.16 Dziś w Bobrownikach nazwisko
Krawczyk nie występuje.
Bobrowniki, to gniazdo rodzinne z którego pochodzą przodkowie ze strony mojego ojca Tadeusza Krawczyka.
Najstarszym – ustalonym źródłowo (według ksiąg parafialnych w Stanowiskach) przodkiem
w linii męskiej jest Łukasz Krawczyk. Urodził się w 1747 r. (jak wynika z aktu zgonu). Był rolnikiem.
W dniu 30 stycznia 1780 r. w kościele w Stanowiskach zawarł związek małżeński z Gertrudą Chwaściel (był praprapradziadkiem mego Ojca). Mieli kilkoro dzieci. Po jej śmierci (nie udało ustalić się
roku zgonu), Łukasz w dniu 29 listopada 1804 roku ożenił się z Katarzyną Staszczyk (on miał 51 lat,
ona 41, była wdową; prawdopodobnie nie mieli dzieci). Zmarł 23 marca 1812 roku w Bobrownikach
w wieku 65 lat (tegoż roku 26 listopada zmarła Katarzyna)17.
Wśród dzieci Łukasza i Gertrudy był Jan Kanty Krawczyk. Urodził się 21 października 1785
roku w Bobrownikach (w akcie urodzenia jest Jan, a w akcie małżeństwa i zgonu Jan Kanty). W dniu
10 lutego 1811 roku zawarł związek małżeński z Elżbietą Staszczyk (córką Benedykta i Małgorzaty z d.
Bednarz)18. Jednym z jedenaściorga ich dzieci był Adam.
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APR, Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej {1774-1883}, 1884-1918,
sygn. 5571, cz.1, k. 11-12, Akt lustracji Dóbr Bobrowniki i Wola Bobrowska wielmożnego Aleksandra Arnd dziedzicznych
w Okręgu Konińskim Powiecie Opoczyńskim Guberni Radomskiej, dopełniony przez delegowanego do lustracji Antoniego Lasockiego w roku 1860; w tymże akcie lustracji jest również opis powinności rolników Woli Bobrowskiej oraz folwarku
Bobrowniki.
Tamże.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu
Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 3 : Województwo kieleckie, GUS RP, Warszawa 1925, s. 40.
K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I: A-K, PAN Instytut Języka Polskiego, Kraków 1999,
s. 460-461; Antroponimia Polski o d XVI do końca XVIII wieku (wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią), pod red. A. Cieślakowej t.2 (H-Mą), Wyd. Lexis, Kraków 2009, s. 296; L. Tomczak, Słownik odapelatywnych nazwisk Polaków, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 134.
J. M. Zawadzki, 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2002, s. 145.
Mieszkają oni w 379 powiatach i miastach. Najwięcej w Warszawie – 2725, następnie w Łodzi – 2047, Krakowie – 1540,
Wrocławiu – 1083 oraz powiatach południowej Polski, www.moikrewni.pl/mapa/
Po raz pierwszy osoba o nazwisku Krawczyk, pochodząca z Bobrownik, została zapisana w księdze parafialnej w Stanowiskach
w aktach urodzenia w 1758 r., w aktach małżeństwa w 1776 r., a w aktach zgonów w 1780 r., www.geneteka.genealodzy.pl
Parafia św. Jakuba w Stanowiskach, Akta małż. 1756-1797, akt małż. 1780; Akta małż. 1797-1816, akt małż. 1804, familysearch.
org; Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Akta stanu cywilnego parafii rz.-k. w Stanowiskach (dalej: ASC Stanowiska): urodzenia, małżeństwa, zgony, zgon 1812, nr 13, nr 44; potomkowie Łukasza zawierali związki małżeńskie z kobietami
mieszkającymi w Bobrownikach, we wsiach parafii Stanowiska lub pochodzącymi z parafii sąsiednich.
Parafia św. Jakuba w Stanowiskach, Akta urodzeń 1737-1795, Akt ur. 1785, familysearch.org; APK, ASC Stanowiska małż. 1811,
nr 5; allegata 1811, nr 5, jak czytamy w zapowiedziach przed ślubnych Jana Kantego, jego ojciec Łukasz był rolnikiem, Adam
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Bobrowniki ok. 1935-1938.
siedzą: Marianna (z d. Okoń) i Jan Michalscy – rodzice Jadwigi, Anny i Józefy;
obok Marianny Zofia Krawczyk, siostra Tadeusza; obok Jana, Artur Boguś syn Anny;
stoją od lewej: Tadeusz Krawczyk, jego rodzice: Jadwiga (z d. Michalska) i Marcin Krawczykowie,
siostry Jadwigi: Józefa Gajewska, Anna Boguś, pasierbica Anny Boguś Regina
(ze zbioru Autorki)

Adam Krawczyk (pradziadek mojego Ojca) urodził się 12 kwietnia 1816 roku. Był dwukrotnie
żonaty: 5 listopada 1838 roku poślubił Rozalię Staniszewską (córkę Idziego i Magdaleny ze Staszczyków), która zmarła 22 sierpnia 1839 roku, a następnie 17 listopada 1841 roku zawarł związek małżeński
z siedemnastoletnią Józefą Wojtczyk (córką Wincentego i Anny z Płońskich). Adam zmarł 12 kwietnia
1873 roku19. Wśród szesnastu chłopów mieszkających w Bobrownikach, Adam był jednym z dwunastu zagrodników trzydniowych (odrabiał trzy dni pańszczyzny). Posiadał 9 morgów 159 prętów ziemi,
z czego: pola ornego 7 morgów 264 pręty, 1 morgę 124 pręty łąki oraz „siedlisko” i ogród warzywny
71 prętów. Miał dom, stodołę i oborę, nie miał inwentarza20. W strukturze społecznej wsi należał do
chłopów biedniejszych.
Józef Krawczyk był jednym z siedmiorga dzieci Adama i Józefy. Urodził się w Bobrownikach
w dniu 5 października1855 roku.21. Poślubił Annę Staszczyk z Bobrownik w dniu 16 lutego 1881 roku22.
Oboje zmarli w 1927 roku: Anna 8 stycznia, a Józef 26 kwietnia i zostali pochowani na cmentarzu
w Stanowiskach23.
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mieszkał przy rodzicach; również ojciec jego żony Elżbiety był rolnikiem. W aktach urodzenia kilkorga dzieci, zamiast
imienia matki: Elżbieta pojawia się imię Helena; najprawdopodobniej jest to błąd. W aktach urodzenia kilkorga dzieci Jana
i Elżbiety jest informacja, że Jan był kowalem, a w pozostałych rolnikiem; bardziej prawdopodobny jest rolnik.
APK, ASC Stanowiska ur. 1816, nr 55; małż. 1838, nr 11; zgony 1839, nr 20; małż. 1841, nr 1; Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), ASC Stanowiska zgony 1873, nr 26.
O urządzeniu włościan wsi Bobrowniki.
APK, ASC Stanowiska ur. 1855, nr 25.
APPT, ASC Stanowiska małż. 1881, nr 6.
Parafia św. Jakuba w Stanowiskach, Akta zgonów 1924-1945,Akta zgonów 1927, nr 3, nr 25, familysearch.org.
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Józef i Anna mieli dziewięcioro dzieci:
– Antoninę (ur. 6 czerwca 1882 r., wyszła za mąż 20 stycznia 1902 r. za Michała Liczberskiego
z Krzętowa; ona zmarła 28 lutego 1961 r., on 15 stycznia 1967 r. i zostali pochowani na cmentarzu
w Wielgomłynach)24,
– Katarzynę (ur. 17 kwietnia 1885 r., zm. 1 maja 1887 r.)25,
– Jana (ur. 24 września 1887 r., zmarł prawdopodobnie jako małe dziecko)26,
– Teofilę (ur. 12 stycznia 1890 r., wyszła za mąż 1 czerwca 1926 r. za Jana Wolskiego z Maluszyna;
mieszkali w Bobrownikach; ona zmarła 17 kwietnia 1940 r. i jest pochowana w Stanowiskach,
a Jan 6 lipca 1955 r. w Maluszynie i tam został pochowany)27,
– Jana (ur. 12 czerwca 1892 r., zm. 30 października 1918 r.; zgon zgłoszony został dopiero 28 lipca
1920 r., nie udało się ustalić dlaczego)28,
– Marcina (ur. 20 marca 1894 r.)29,
– Mariannę (ur. 11 lipca 1897 r., wyszła za mąż za Jana Dobronia około 1913 r., mieszkali w Bobrownikach; ona zmarła 6 lipca 1952 r., a on 22 lutego 1955 r. w Bobrownikach; są pochowani na
cmentarzu w Stanowiskach)30,
– Wiktorię (ur. 31 marca 1902 r., zm. 20 czerwca 1903 r.)31,
– Jakuba (ur. 21 lipca 1904 r., zm. 2 maja 1905 r.)32.
Marcin Krawczyk w dniu 15 lipca 1919 r. zawarł w kościele w Stanowiskach związek małżeński
z Jadwigą Michalską33. Mieszkali w Bobrownikach, gdzie urodziły się ich dzieci:
– Jan (ur. w 1920 r., zm. 10 października 2014 r. we Włocławku),
– Tadeusz (ur. 11 lutego 1924 r.),
– Zofia (ur. w 1926 r., wyszła za mąż Mieczysława Zagdańskiego, mieszkali w Bobrownikach razem
z rodzicami Zofii. Mieczysław zmarł 22 kwietnia 2011 r. w Bobrownikach i jest pochowany na
cmentarzu w Stanowiskach).
Mój Ojciec Tadeusz Krawczyk ożenił się w 11 lutego 1949 roku we Włocławku z Sabiną Palińską
(ur. 30 października 1926 r. w Wieńcu, obecnie gmina Brześć Kujawski). Mieli dwoje dzieci: Grażynę
Jadwigę i Tadeusza Macieja (oboje urodziliśmy się we Włocławku). Tadeusz zmarł 6 listopada 1988
roku i jest pochowany na cmentarzu w Pionkach k. Radomia34.
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APPT, ASC Stanowiska ur. 1882, nr 30; Parafia św. Jakuba w Stanowiskach, Akta małż. 1865-1918, Akt małż. 1902, nr 1,
familysearch.org; dokumenty w posiadaniu Autorki.
APPT, ASC Stanowiska ur.1885, nr 24; zgony 1887, nr 22.
Tamże, ur. 1887, nr 49.
Tamże, ur.1890, nr 3; Parafia św. Jakuba w Stanowiskach, Akta małż. 1919-1928, Akt małż. 1926, nr 14; Akta zgonów 1924-1945, Akt zgonu 1940, nr 23, familysearch.org
APPT, ASC Stanowiska ur. 1892, nr 47; Parafia św. Jakuba w Stanowiskach, Akta zgonów 1924-1945, Akt zgonu 1920, nr 64,
zgon zgłosili Stefan i Paweł Bzowscy, chłopi zamieszkali w Bobrownikach.
APPT, ASC Stanowiska ur. 1894, nr 86.
APPT, ASC Stanowiska ur. 1897, nr 58; dokumenty w posiadaniu Autorki. W Bobrownikach mieszka Irena Biskupska, córka
Jana i Marianny (z d. Krawczyk) Dobroniów.
APPT, ASC Stanowiska ur. 1902, nr 33; zgony 1903, nr 31.
APPT, ASC Stanowiska ur.1904, nr 60; zgony 1905, nr 34.
Parafia św. Jakuba w Stanowiskach, Akta małż. 1919-1928, Akt małż. 1919, nr 26, familysearch.org; Jadwiga Michalska urodziła się 4 października 1898 r. w miejscowości Kozie Pole w parafii Żytno (AP Częstochowa (dalej: APCz), ASC parafii Żytno
ur. 1898, nr 95). Była jednym z dwanaściorga dzieci Jana i Marianny z Okoniów (Marianna pochodziła z rodziny owczarzy,
wywodzących się ze Śląska). Kolejne ich dzieci rodziły się w kilku parafiach, gdyż Jan pełnił funkcję zarządcy w majątkach ziemskich. Trzy siostry Jadwigi: Józefa Gajewska, Anna Boguś i Janina Michalska mieszkały w Warszawie, a ich dzieci
i wnuki często przyjeżdżały do Bobrownik.
Dokumenty w posiadaniu Autorki.
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O Krawczykach z Bobrownik

Ślub Tadeusz Krawczyk i Sabina z Palińskich, Włocławek – 11 lutego 1949 r.
(ze zbioru Autorki)

Bobrowniki to ważne miejsce naszego dzieciństwa. Wakacje spędzaliśmy u dziadków: jeden
miesiąc we Włocławku, drugi w Bobrownikach. Bobrowniki leżące nad Pilicą, w której woda była
tak czysta, że widoczne było piaszczyste jej dno. Tam nauczyliśmy się pływać, tam łowiliśmy pierwsze w życiu ryby. Wieś otoczona lasami sosnowymi i modrzewiowymi (dużo grzybów, malin, jeżyn)
z bardzo czystym (w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma przemysłu) powietrzem. Dom
moich Dziadków był miejscem, do którego na wakacje i nie tylko przyjeżdżały kolejne pokolenia rodzin: z Pionek, Włocławka, Warszawy (trzy siostry mojej Babci: Janina, Anna, Józefa oraz ich
rodziny mieszkały w Warszawie). Pozostały zdjęcia i wiele wspomnień. Podejmując próbę opisania
Bobrownik i mojej rodziny często wracam myślami do dziadków, wujostwa, do zwyczajów tam panujących (ubijanie masła, pieczenie chleba, żniwa, pieczenie ziemniaków czy sianokosy).
Dziś spełniam obietnicę daną przed laty mojemu Ojcu, że kiedyś napiszę o Bobrownikach i rodzinie Krawczyków. 
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