
	 34	

Halina		
Górko	
	
ur.	23.10.1920	
zm.	31.01.2009	
poch.	Stare	
Powązki	W-wa	

Zygmunt		
Hebdzyński	
	
ur.	22.10.1910	Radom	
-	w	Powst.	W-skim,	ppor.,	
																pseud.	Pszczyński	
-	d-ca	3	plut.	4	komp.	
															strzelców	2	batal.	
														34	płk.	Piech.	Legii	
																	Akademickiej	AK	
-	Właśc.:	Planty	11	Radom	
zm.	31.08.1988	Radom	

Czesław		
Hebdzyński		
	
ur.	30.05.1909		
																	Radom	
zm.	19.10.1987	

Halina	(Halka)	
Helena	Janina		
Hebdzyńska	
	
ur.	1907	Radom	
zm.	01.12.1987	

n/n	
Karwacki		

(3)	
Beata	Anna		
Hebdzyńska	
	
ur.	1951	
-	1969	matura,		
			35	LO	im.	B.	Prusa,	W-wa	
																ul.	Zwycięzców	7/9	
-	bal	maturalny	z	udziałem	
																													Marka	Bero	
-	prawnik	UW	

Jerzy	
Karwacki			
	
ur.	1938	

Teresa	
Hebdzyńska		
	
ur.13.10.1938	
zam.	w	W-wie,	
ul.	Poselska	21,	m.1	

(2)	
Danuta		
Kowalska	
	
ur.	08.04.1924	
zm.	22.12.2011	

Robert		Grzegorz	
Hebdzyński			
	
ur.	17.11.1948	Radom	
	1965/66	matura	w	Gimn.	
im.	Jana	Kochanowskiego,	
																																			Radom		
-	(IPN	BU	00)		
----------	
-	dwóch	synów																																	

Sabina	

Tadeusz			
Hebdzyński	
	
ur.	01.03.1916	
-	więzień	Starobielska	
																									(przeżył)	
zm.	14.02.2009	W-wa	
------------	
zam.:	W-wa,																				
ul.	Adampolska	6,	m.15	

Zbigniew	Lech	
Hebdzyński	
	
1966/67	matura			
w	Gim.	im.	Jana		
Kochanowskiego	
																		Radom																																	

Andrzej	
Karczewski	
	
-	dziennikarz		
							sportowy	

Zofia	(Zocha,	Zojda)	Waleria		
Egiejman	
		
ur.	29.05.1920		
ślub:	20.11.1948	
-	ekonomista	PIHZ		W-wa	
zm.	31.12.1994	W-wa,	poch.	
																					cm.	Wawrzyszewski	

Tomasz	
Hebdzyński			
	
ur.	1948	Radom	
-	SGGW	W-wa	Ogrodnictwo	
-	przedsięb.	w	Mysiadło,	
																												ul.	Wiejska	1	
-	zam.	Żoliborz,	W-wa	

Roman		
Hebdzyński	
		
ur.	20.12.1913	w	Radomiu	
-	ppor.	rez.	WP	
-	inż.	chemik	
-	rolnicze	przedsięb.	pryw.	w	
																																		Koszelewie	
zm.	18.04.1978	w	Warszawie	
-----------------	
ostatni	adres:	
ul.	Francuska	12a,	m.4,	W-wa	

Franciszek	
Hebdzyński	
	
ur.	05.10.1875	Radom		
zm.	1919	

Anna	
Siewierska	

Marcin	
Hebdzyński	(Hebdziński)	
	
ur.	1839	w	Woźnikach	
ślub	24.04.1861	Gołębiów	
-	młynarz	z	Gołębiowa-1862	
-	młynarz	z	Żakowic	-	1865	
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-	Stanisław	Egiejman	
-	Irena	Zalewska	

	
EGIEJMAN		ZOFIA		WALERIA			I			ROMAN		HEBDZYŃSKI	

Anna	
Flont	
	
ur.	1842	
1861	–	“	zam.	przy				
matce	na	Górkach		
													Maryackich”												

Karczewska	
Monika	
	
ur.	ca	1973	W-wa	
-	prawnik	

(1)	
Katarzyna	
Świerczewska	

(1)	
Feliksa	
Sobolewska	
	

Wawrzyniec	
Smoleń	

n/n	
Siewierski	
	

(2)	
Julia		
Gawrońska	

Dorota	
Hebdzyński																														

n/n	
Wójcik	

Anatol	
Szurmak	
	
-	prawnik	

(2)	(1)	

-	córka	

(1)	
n/n	

(1)	
	

Katarzyna	
Hebdzyńska	

(2)	

Julia		
Hebdzyńska	
	
-	Fil.pol.	UW	
-	fotografia	

(3)	

-	Maja	
-	Dominika	

(1)	
Barbara	
Cebula	

(2)	
Maria	
Komorowska	

Bartosz	
Hebdzyński	

n/n	

-	Zuzanna	
-	Leon	

(2)	
n/n	
		
-	w	Szwecji		

(2)	
Julijan	
Hebdzyński		
	
ślub:	1912	
							Cerekiew	
-------		
Lucjan	(?)	
ur.	
01.01.1890		
-	por.sap.																						

Feliksa		
Postek	

(1)	
Józef	
Hebdzyński	
	
ur.	0507.1866	
										Żakowice	

Antoni	
Postek	

Feliksa	
Wagner	

Józefa	Maryanna	
HebdzIńska	
	
ur.	19.03.1862		
														Gołębiów	

Walenty	
Hebdzyński	
	
ur.	1827	
-	“młynarczyk	z	Gołębiowa”	
ślub	21.07.1857	Radom	

Katarzyna	
Marczewska	
	
ur.	1831	Rajec	Duży						

Małgorzata	
Hebdzyńska	
	
ur.	08.07.1863	
											Gołębiów	

Anna	
HebdzIńska	
	
ur.	06.02.1865	
										Żakowice	

Felix	
Hebdziński	(Hebdzyński)	
	
ur.	1796	
-	“młynarz	z	Dzierzkowa”	
ślub	23.11.	1836	Sławno	,	
																						par.	Cerekiew	
zm.	przed	1861	

(2)	
Maryanna	
Szara-Szarzonka	
	
ur.	1814	Sławno	

Michał	
Flont	
	
zm.	przed	1861	

Agnieszka	
Skorża	

Józef	
Hebdziński	
	
ur.	1838	Sławno	
ślub	21.05.1862	Radom	
-	“czeladnik	młynarski	w	
																							Gołębiowie”	

Antoni	
Hebdzyński	
	
ur.	30.05.1861		
											Gołębiów	

Zofia	Magdalena	
Hebdzyńska	
	
ur.	1859	

Bronisława	
HebdzIńska	
	
ur.	14.09.2.1868	
										Żakowice	

(1)	
Tekla	
Chronówka	

(2)	
Jadwiga	
Hebdzyńska	
	
ur.	1824	Mniszek	

Balbina	Karolina	
Kołsut	
	
ur.	1844	Radom	

Józef	
Ćwikliński	
	
ur.	1826	
ślub	05.02.1850			
																Radom	

-	syn	

-	Andrzej	Szary	
-	Józefa	n/n	

-	Jakób	Marczewski	
-	Józefa	Rędzia	

Cecylia		
Stan	

Ambroży	
Hebdziński	
	
ur.	1763	
zm.	15.04.1821Młyn	Soszyn,	par.	Mniszek		

Hebda/	Hebdziński/		Hebdzyński	
																Chebdziński/Chebdzyński/Chabdziński/Chabdzyński	

		
	


