
 

Stanisława Kaczorowska  (1912-1927) 

 

Pomnik główny z wizerunkiem dziewczynki ze  zbiorowej mogiły rodziny 

Kaczorowskich to  nagrobek Stanisławy Kaczorowskiej (1912-1927). Była to córka 

Teofila i Małgorzaty z Hauznerów Kaczorowskiej.                                                     

Na nagrobku granitowym od lewej: Teofil Kaczorowski (1874 -1942)  i Małgorzata 

Kaczorowska z Hauznerów (1873 – 1952) ( Wdowa po pierwszym mężu Bieńko) -  

Urodzona w Niedzieliskach gdzie ojciec jej był dzierżawcą folwarku Niedzieliska.     

Po prawej stronie jest drugi granitowy nagrobek. Jest to nagrobek trzech osób: Zofii 

Bronisławy Czechońskiej z Kaczorowskich (1884-1919) (inskrypcja na nagrobku 

wskazuje błędną datę urodzenia na rok 1881), córka Antoniego i Wiktorii z 

Komorowskich, Felicji Kaczorowskiej (1871-1951), córka Antoniego i Wiktorii z 

Komorowskich zmarła jako niezamężna i Anny Kołątaj (1929-1929). Obok 

granitowego nagrobka od prawej strony znajdują się dwie metalowe tabliczki, 

których epitafia mówią, że pochowani są tutaj Antoni Kaczorowski i jego żona 

Wiktoria z Komorowskich Kaczorowska. Te metalowe tabliczki epitafia zostały 

postawione tam  w 2001 roku. Fundatorem tych tabliczek by spokrewniony z 

Kaczorowskimi Andrzej Skrzetuski z Lublina.                                                          

Antoni Szczepan Kaczorowski (1828– 1905) urodził się w Maciejowicach koło 

Dęblina. Ojcem  jego był Mikołaj Kaczorowski (1797 - 1872) i matka Franciszka z 

Kurzawów (ok. 1809-1841 ). Antoni był przyrodnim bratem Feliksa Kaczorowskiego 

(1849- 1908) dziadka Jana Pawła II, ponieważ po śmierci matki Antoniego, 

Franciszki ojciec jego ożenił się ponownie w 1842 r. z Urszulą Malinowską 

pochodzącą ze wsi Komaszyce koło Chodla. Rodzina Kaczorowskich przybyła do 

Michalowa  około roku 1832. Kaczorowscy przywieźli ze sobą dwoje dzieci: 

Stanisława (1830 -1834) i Antoniego. Stanisław po śmierci został pochowany na 



cmentarzu w Wielączy co wskazuje, ze rodzina mieszkała przy pałacu w 

Klemensowie, który w tym czasie należał do parafii wieląckiej.                                    

Antoni Kaczorowski w 1849 roku  poślubił  Agnieszkę Stopę  pochodzącą z 

Maszowa w parafii Płonka. Antoni Kaczorowski był rymarzem i cały czas zajmował 

się tą profesją mieszkając w Michalowie . Antoni Kaczorowski według tabeli 

likwidacyjnej wsi Michalów w czasie uwłaszczenia w 1865 r. posiadał w Michalowie 

dwa opuszczone gospodarstwa o areale 48 morgów. Prawdopodobnie nie został 

uwłaszczony na tej ziemi bo uprawiał ją zbyt krótko.  W 1865 roku zmarła żona 

Antoniego Agnieszka. Tego samego roku Antoni Kaczorowski poślubił Wiktorię 

Komorowską (1840-1915) mieszkankę Rakołupów w parafii Stary Zamość. Ojciec 

Komorowskiej był kowalem w Rakołupach. Wiktoria Komorowska urodziła się jako 

grekokatoliczka.  Wkrótce po poślubieniu Wiktorii w 1867r.   małżeństwo 

Kaczorowskich przenosi się z Michalowa do Szczebrzeszyna, gdzie Antoni dalej 

pracował jako rymarz. Antoni Kaczorowski z pierwszą żoną miał siedmioro dzieci 

urodzonych w Michalowie. Były to:  

• Szymon (1850-1855) 

• Franciszka (1852-1860) 

• Marianna Zofia  (1854-1855) 

• Aniela (1862-1867)  

• Marianna (1864-1865) 

•  Piotr (1860-1878)  

• Walenty Wiktor 1856.  

Z dzieci Kaczorowskich przeżył tylko syn Walenty Wiktor. Z drugiego małżeństwa 

Antoni Kaczorowski miał ośmioro dzieci :  

• Józef urodzony w 1867r.  jeszcze w Michalowie a pozostali urodzeni w 

Szczebrzeszynie 

•  Stanisław ur.1869 

• Feliksa ur.1871 

• bliźniacy Teofil i Antoni 1874 

• Julian (1877-1879) 

•  Julian Władysław  (1880-1942) 

•  Zofia Bronisława ur. w 1884 r. 



W sumie Antoni Kaczorowski miał  z dwóch małżeństw czternaścioro dzieci z 

których przeżyło ośmioro.   Syn Julian Władysław wstąpił do carskiej armii i został 

oficerem . Później był pracownikiem w Warszawie na Kolei Nadwiślańskiej. W 1907 

roku Julian poślubił Kazimierę Skrzetuską. Julian i Kazimiera mieli czworo dzieci, 

Marię, Mieczysława, Julię i Jadwigę. Po wybuchu I wojny światowej Julian 

zmobilizowany został do wojska carskiego w stopniu majora. Na początku wojny 

dostał się do niewoli austriackiej. W roku 1920 Julian wstąpił do Wojska Polskiego 

jako kapitan.                                

               

 Zdjęcie Juliana Kaczorowskiego i jego rodziny. Zdjecie jest własnością Pana 

Andrzeja Skrzetuskiego                                                                                                                                                                                  

Antoni Kaczorowski zmarł w Szczebrzeszynie .                                                             

Ps. W niektórych mediach jak np. TVP Lublin podano, że na cmentarzu w 

Szczebrzeszynie pochowana jest babka Papieża Jana Pawła II. Jest to nieprawda. 

Zapewne chodzi o Franciszkę Kaczorowską , zmarłą w Michalowie. Dziadek Papieża 

Feliks Kaczorowski był synem Mikołaja Kaczorowskiego i jego drugiej żony Urszuli 

z Malinowskich (1820-1873). Urszula Kaczorowska z Malinowskich nie jest 

pochowana na cmentarzu w Szczebrzeszynie. Pochowana jest na Cmentarzu 

Powązkowskim w Warszawie. 

 

 


