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ZAMOJSKI RODOWÓD PREMIERA  
LEOPOLDA SKULSKIEGO 

 
 

eopold Skulski był jedynym premierem w historii Polski, który pochodził z 
Zamościa. Z wykształcenia inżynier chemik, dyplom uzyskał w 1906 r. na 

Wydziale Chemii politechniki w Karlsruhe. Jako prezes Korporacji Studentów 
Polaków w Karlsruhe przewodniczył obradom XIX Zjazdu Zjednoczenia To-
warzystw Młodzieży Polskiej za Granicą w Genewie (24-30 grudnia 1905 r.). 
Po ukończeniu studiów początkowo pracował jako kierownik w Warszawskim 
Towarzystwie Akcyjnym „Motor”. W 1907 r. przeniósł się do Łodzi prężnie 
działając w tym mieście. Był właścicielem aptek i 
fabryki krochmalu, założył i był prezesem To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”, założył Zjed-
noczenie Narodowe, był redaktorem pisma „Zjed-
noczenie Narodowe”, działał w Lidze Narodowej, 
był członkiem Rady Głównej Opiekuńczej. W la-
tach 1916-1919 sprawował funkcję prezydenta Ło-
dzi następnie był posłem na Sejm Ustawodawczy 
RP (1919-1922). Przewodniczył Komisji Robót 
Publicznych oraz był członkiem Komisji Adminis-
tracyjnej. Początkowo był prezesem Klubu Związ-
ku Sejmowego Ludowo-Narodowego. Zainicjował 
połączenie Zjednoczenia Narodowego i Polskiego 
Zjednoczenia Ludowego. W ten sposób utworzył i 
prezesował Narodowemu Zjednoczeniu Ludowemu. Powierzono mu funkcje 
premiera (VII 1919 – VI 1920) oraz ministra spraw wewnętrznych (VII 1920 – 
VI 1921) w rządzie Wincentego Witosa. W wyborach w 1922 r. nie dostał się 
do Sejmu. Doprowadził do zjednoczenia Narodowego Związku Ludowego z 
PSL „Piast”. Działał w Polskim Stronnictwie Ludowym „Piast” jako wice-
prezes, członek Zarządu Głównego i członek Rady Naczelnej PSL „Piast”. W 
międzyczasie zasiadał w radach nadzorczych kilku banków (m.in. członek Ko-
misji Rewizyjnej Banku Polskiego) i spółek handlowych (prawdopodobnie był 
właścicielem Domu Handlowego Skulski i spółka); był członkiem zarządu i 
prezesem Towarzystwa Zakładów Żyrardowskich, należał do grona współzało-
życieli spółki „Polskie Radio”. Tam do 1936 r. był wiceprezesem i prezesem. 
Był również przedstawicielem zakładów zbrojeniowych Vickers-Armstrong 
LTG na Polskę. Posiadał udziały w koncernie lotniczym Douglas’a. Od 1925 r. 
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był członkiem Trybunału Stanu. Pełnił funkcję prezesa Związku Filistrów 
Gdańskiej Korporacji ZAG (Związek Akademików Gdańskich) WISŁA. Także 
był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego i Łódzkiego Towa-
rzystwa Elektrycznego. W 1928 r. wycofał się z czynnej działalności politycz-
nej. Zaczął działać jeszcze prężniej na polu gospodarczym. Od 1937 r. związał 
się z Obozem Zjednoczenia Narodowego, gdzie został członkiem zarządu sek-
tora Miejskiego Obozu Zjednoczenia Narodowego w Warszawie. Warto dodać, 
iż był szambelanem papieskim oraz kawalerem maltańskim. Po wybuchu woj-
ny został aresztowany przez NKWD w Pińsku. Przewieziono go do Brześcia, 
następnie do Mińska. Tam też zaginął w nieznanych okolicznościach. Rodzina 
przypuszcza, iż jest pochowany w zbiorowej mogile w Kuropatach. 

Lepold Skulski1 urodził się w Zamościu w zubożałej rodzinie inteligencko-
szlacheckiej. Rodzina Skulskich wywodziła się z województwa mazowieckie-
go, tam osiadła od dziewięciu wieków. Przodek Skulskich, Mieszko, nosił herb 
Bibersztein, który został przeniesiony do Polski z Niemiec i najbardziej roz-
powszechniony był w ziemi krakowskiej i sandomierskiej.2 Mieszko otrzymał 
nowy herb Rogala i kilka wsi od króla Bolesława Krzywoustego w 1109 r. By-
ło to m.in. Białogórne, Zawady i Skuły. Od tego czasu, aż do powstania stycz-
niowego, kiedy majątki zostały skonfiskowane, rodzina była zasadniczo rodzi-
ną mazowiecką. Z rodu Skulskich pochodziło dwóch, czy nawet trzech wojew-
dów mazowieckich.3 Skulscy herbu Rogala pochodzili ze Skulska w ziemi 
gnieźnieńskiej. Legitymowali się tytułami szlacheckimi od 1560 r.  

Pierwszym przodkiem legitymującym się tym herbem był Stanisław Skul-
ski (1560-1620) ze Skuł. Kolejnymi w linii prostej byli: Florian Skulski (1585-
1647) z Bukówki, Piotr Skulski (1616-1686) ze Skuł, Adam Skulski (1640-
1686), Aleksander Skulski (1662-1728), Adam Skulski (1686-1757),4 jego żo-
ną była Barbara z Sobolewskich, Dominik Skulski (1708-1750), którego żoną 
była Teresa z Bukowskich, Ignacy Skulski (1746-1811),5 którego żoną była 
Konstancja z Hermanów, wreszcie Wojciech Skulski, pradziadek Leopolda 
Skulskiego. Dziadkiem Leopolda był Wojciech Skulski (1782-1855), zaś babką 
– jego druga żona Agnieszka Żółtowska.6  

Wojciech z pierwszą żoną Marianną Ciołkiewicz miał pięcioro dzieci: Pe-
lagię, Teodozję, Adama, Władysława i Konstantego. Adam natomiast miał troje 
dzieci: Adama, Ignacego i Wincentego (1862-1935), który poślubił Józefę Sob-
czyńską. Z tego związku zrodziło się pięcioro dzieci: Jan (1894-1965), Piotr 

                                                 
1 Patrz aneks „ Skulscy w Zamościu”. Sporządzony na podstawie: Archiwum Państwowe w 

Zamościu, Księga Ludności Stałej, sygn. 41, s. 307-309, 310-311, 312-313, 314-316. 
2 J. Górzyński, J. Kochanowski, Herby Szlachty Polskiej, Warszawa 1990, s. 38-39. 
3 Wywiad przeprowadzony z Bohdanem Skulskim 28.06.2004 r. w Michalinie, w posia-

daniu autora, s. 1. 
4 W 1704 r. został przydany prymasowi ad consilia - J. Patyjewicz, Wypis z Dokumentów 
Biura Heraldyki Polskiej, Jelenia Góra, b.r., s. 1-4. Podczaszy warszawski Adam Michał 
Skulski, deputował na trybunał koronny w 1738 r., 

5 Był podwojewodą warszawskim w 1788 r., tamże. 
6 Drzewo genealogiczne..., tamże. 
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(1899-1927), Bolesław (1906-1979), Antoni (1914-1979) oraz Wiktor (ur. 
1911). Bolesław7 stryjecznym krewny Leopolda poślubił Kazimierę Stodulską 
(ur. 1907), był wysokiej klasy projektantem mody męskiej. Tuż przed wojną 
założył w Warszawie zakład krawiecki. W swoim fachu należał do wiodących 
w stolicy.8 Jego syn Lech Skulski (ur. 1931) urodził się w Warszawie. Jest 
emerytowanym profesorem zwyczajnym Akademii Medycznej w Warszawie, 
gdzie do roku 2003 kierował Katedrą Chemii Organicznej.9  

Z drugiego małżeństwa Wojciecha z Agnieszką z Żółtowskich przyszedł na 
świat Adolf Piotr Skulski (23 VI 1826 - 11 IX 1886). Pochodził z Białej Góry 
(Białogórnego) koło Mszczonowa. Nakłoniony przez brata Maurycego (1820-
1900), sprzedał Białą Wieś (Białogórne). Nie był to korzystny interes, dlatego 
postanowił wyjechać do Zamościa.10 Według Lecha Skulskiego,11 przepro-
wadzka do Zamościa mogła być spowodowana ożenkiem.12 Do końca nie jest 
to oczywiste, gdyż Adolf był już żonaty z Aliną Justyną z Szubartowskich, z 
którą miał pięcioro dzieci: Adolfa Zachariasza (1854 - ?), Walerię, Henryka, 
Stanisława oraz Wacława Antoniego (1862-1944).  

Każde z jego dzieci założyło rodziny. Adolf Zachariasz Skulski miał syna 
Stefana Adolfa (ur. 1883) i córkę Marię Małgorzatę (1889). O Walerii wiemy 
tylko tyle, że miała prawdopodobnie męża o nazwisku Lipiński. Henryk miał 
dwóch synów; znamy imię tylko pierwszego – Henryka. Stanisław posiadał 
czworo dzieci: Tadeusza, Kazimierza, Jadwigę i Janinę. Ostatni z synów, Wac-
ław, urzędnik akcyzowy, ze związku z Wiktorią z Stefańskich (1867 - ?) miał 
pięcioro potomstwa. Byli to: Jan (ur. 19 XII 1895 lub 1 III 1896), Jadwiga 
Wanda Zarzycka (ur. 2/14 I 1898), Zygmunt (ur. 15/28 I 1901), Stanisław (ur. 
25 III/3 IV 1906), który zmarł w dzieciństwie oraz Zofia (ur. 18/31 III 1908).13  

Ojciec Leopolda, Adolf Piotr Skulski był urzędnikiem rolnym,14 matka 
Bronisława z domu Kiewlicz herbu Leliwa (1847 - 15 IV 1934) była drugą żo-
ną Adolfa. Pochodziła z rodziny szlacheckiej wywodzącej się z Wołynia, która 
po powstaniu styczniowym przeniosła się na Litwę.15 Leopold miał młodszego 
o trzy lata brata, Eugeniusza Bronisława (1880-1966).16 Jego żoną była Czesz-
ka Rudolfa z domu Marse pochodząca z Hradec Kralove (1883-1964). Miał 

                                                 
7 Jako uczeń V klasy naukę ,,przerwał”; por. Polski Słownik Biograficzny, Warszawa -

Kraków 1998, t. 38, s. 504. 
8 Rozmowa z Lechem Skulskim przeprowadzona 17 I 2005 r. w Warszawie, zapis w 

posiadaniu autora, s. 1 i 4. 
9  Tamże, s. 1. 
10 Wywiad przeprowadzony z Bohdanem Skulskim…, s. 1-2. 
11 Potomka rodziny Skulskich. 
12 Rozmowa z Lechem Skulskim… s. 1. 
13 Drzewo genealogiczne rodziny Skulskich, sporządzone przez Eugeniusza Skulskiego, 

kopia w posiadaniu autora, por APZ, KLS, sygn. 41, tamże. 
14 Polski Słownik Biograficzny (s. 504) podaje, że był urzędnikiem magistratu. 
15 Z relacji Bohdana Skulskiego wynika, iż pochodziła z Łotwy, por. Wywiad przeprowa-

dzony z Bohdanem Skulskim… s. 1. 
16 Drzewo genealogiczne… 
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trzech synów: Jarosława Jana (1907-1970 lub 1977), który był aktorem, Zbig-
niewa (ur. 1909 r.) oraz Bohdana Juliusza (ur. 1914).17  

Rodzice Adolfa współpracowali z powstańcami w 1863 r. Adolf i Broni-
sława po śmierci zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Zamościu. 
Niestety, ich mogiły nie zachowały się.  

Po śmierci męża – Bronisława ponownie wyszła za mąż – prawdopodobnie 
za Jana Zygmunta Delaszkiewicza (1844-1919), wdowca po Konstancji z 
Łaskich (1842-1892), pochodzenia ziemianina, długoletniego kasjera miejs-
kiego (1868-1914), wiceburmistrza (1915-1916) i członka Rady Miejskiej,18 
który w 1907 r. należał do Zarządu Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnoś-
ciowego.19 Po śmierci drugiego męża mieszkała z synem Leopoldem na Moko-
towie w Warszawie.  

Z aktu urodzenia Leopolda Skulskiego, sporządzonego 22 grudnia 1877 r. 
(wg kalendarza juliańskiego 3 stycznia 1878 r.)20 wynika, iż tego dnia o go-
dzinie piętnastej Adolf Skulski będący w wieku pięćdziesięciu lat stawił się do 
urzędu ze świadkami niepiśmiennymi - sześćdziesięcioletnim Janem Ple-
bańskim i pięćdziesięcioletnim Jakubem Chomą, oznajmiając o urodzeniu syna 
ze związku z Bronisławą Kiewlicz21 liczącą lat dwadzieścia siedem.22 Chrztu 
św. udzielił dziecku w tym samym dniu ksiądz wikariusz Goldbersztadt. Na-
dano mu imię Leopold. Rodzicami chrzestnymi zostali Grzegorz Russień i 
Agnieszka Diatonowa. Akt sporządził ks. Andrzej Karnicki, proboszcz parafii 
kolegiackiej.23 W Księdze Ludności Stałej wpisano, iż Leopold Skulski urodził 
się 3 (wg kalendarza juliańskiego 15) listopada 1877 r.24 

Skulscy mieszkali w kompleksie kamienic ormiańskich na Starym Mieście, 
na pierwszym piętrze w kamienicy nr 7, obecnie znana pod adresem ul. Or-
miańska nr 22, jako Kamienica Pod Madonną. Jej właścicielem była rodzina 
Namysłowskich.25 Leopold wychowywany był w wierze rzymsko-katolickiej. 
Wraz z bratem Eugeniuszem Bronisławem początkowo uczyli się w domu ro-
dzinnym pod kierunkiem matki, następnie od 1891 r. Leopold uczęszczał do 
męskiego gimnazjum (progimnazjum) w Zamościu i Lublinie. Początkowo był 

                                                 
17 Drzewo genealogiczne... 
18 A. Kędziora, Cmentarz w Zamościu, Zamość 1987, s. 44. 
19 B. Mikulec, Z dziejów spółdzielczych instytucji drobnego kredytu w powiecie zamojskim 
w latach 1901-1914, [w:] „Rocznik Zamojski”, Zamość 1992, t. 3, s. 74. 

20 W literaturze podawana jest data urodzin 3 listopada 1878 r., por. Materiały APŁ, RGP 
Wydział Lekarski 636 – informacje przekazane przez Wydział Lekarski Rządu Guber-
nialnego Lubelskiego 23 lipca 1901 r.; podawana jest także data 15 listopada 1877 r.; por. 
Polski Słownik Biograficzny, tamże, s. 504. 

21 W Akcie urodzenia podane jest błędnie „Kczewlicz”, por. ukt urodzenia Leopolda Skul-
skiego, Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-
katolickiej w Zamościu 1870-1903, sygn. 3, Akta urodzeń, małżeństwa, zgonów za 1878, 
s. 3. 

22 Wnioskować można, porównując z datą urodzenia, iż miała w tym czasie trzydzieści lat. 
23 Akt Urodzenia Leopolda Skulskiego, tamże. Tłumaczenie aktu urodzenia zob. Aneks I 
24 APZ, KLS, sygn. 41, tamże. 
25 Tamże. 
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przygotowywany do pracy kancelarzysty (pisarza). Uczył się m.in. języka rosy-
skiego, niemieckiego, polskiego, łaciny i greki. Był uczniem ambitnym i zdol-
nym, a zarazem pracowitym. Jego ulubionymi przedmiotami były chemia i bio-
logia. Potrafił porozumiewać się w kilku językach. Po czterech latach, w 1894 
r. z pochwałami i medalem ukończył naukę i rozpoczął pracę jako praktykant w 
jednej z miejscowych aptek.26 Niestety, rodzina ze względów finansowych nie 
była w stanie wysłać syna na studia.  

Leopold Skulski 21 grudnia 1894 r. otrzymał tytuł ucznia aptekarskiego. 
Tytuł, po złożeniu w Urzędzie Lekarskim Rządu Gubernialnego w Lublinie eg-
zaminu ustnego ze znajomości języka rosyjskiego, polskiego, łacińskiego i nie-
mieckiego, jak również z zasad arytmetyki oraz umiejętności wyraźnego 
pisania – nadał mu Lubelski Oddział Lekarski Rządu Gubernialnego Lubelskie-
go.27  

Skulski pracował w aptekach Lublina i Krasnegostawu. W Lublinie prakty-
kę rozpoczął 24 grudnia 1894 r. w aptece prowizora Czubaszki. Przebywał tam 
do 18 grudnia 1895 r. Następnie przeniósł się do apteki prowizora farmacji Mi-
gurskiego w Krasnymstawie. Tam pracował do 18 grudnia 1897 r.  

W roku 1898 uzyskał stopień pomocnika aptekarskiego. W styczniu tego 
roku wyjechał do Warszawy, gdzie na Oddziale Farmaceutycznym Wydziału 
Lekarskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął kurs aptekar-
ski. Naukę zakończył ze stopniem pomocnika farmacji, po wcześniejszym zda-
niu egzaminów teoretycznych i praktycznych. Miało to miejsce 18 marca 1898 
r. Równocześnie został zatrudniony w aptece magistra farmacji Zdzisława 
Kłossowskiego w Zamościu. Pracował tam do 9 listopada 1899 r. Trzy dni póź-
niej rozpoczął pracę we wsi Dobrów (były powiat będziński) u prowizora 
Żołczyńskiego.28 Do Zamościa powrócił 1 lipca 1900 r., rozpoczynając pracę w 
aptece Karola Kłossowskiego. Ostatecznie aptekę tę opuścił 12 lipca 1901 r. 
Łącznie od 1894 r. do 1901 r. przepracował w aptekach ponad 6 lat i 3 miesiące 
na stanowisku ucznia i pomocnika aptekarskiego, z tego na stanowisku pomoc-
nika 3 lata, 3 miesiące i 28 dni. 

                                                 
26 APŁ, RGP Wydział Lekarski 636, tamże. 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
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ANEKS I 
 

AKT URODZENIA LEOPOLDA SKULSKIEGO 
(tłumaczenie z j. rosyjskiego) 

 
N.3.  
Zamość  
Skulski 
Leopold  
 
 
 
 
 
Poprawiam 
„Kiewlicz” 

Wydarzyło się to w mieście Zamościu dwudziestego drugiego 
grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku 
(trzeciego stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego 
roku) o godzinie trzeciej po południu. Zgłosił się osobiście 
Adolf Skulski urzędnik w mieście Zamościu przeżywszy 
pięćdziesiąt lat od urodzenia - w obecności Jana Plebańskiego 
stróża liczącego sobie lat sześćdziesiąt i Jakuba Chomy 
wyrobnika liczącego lat pięćdziesiąt, mieszkających w 
Zamościu i okazał nam niemowlę płci męskiej, oświadcząjąc iż 
urodziło się ono tymże w mieście Zamościu trzeciego 
(piętnastego) listopada ubiegłego roku o godzinie drugiej po 
północy z jego ślubnej małżonki Bronisławy z domu Kiewlicz 
liczącej sobie lat dwadzieścia siedem od urodzenia. 
Niemowlęciu temu na chrzcie świętym, którego w tym samym 
dniu udzielił mu obecny parafialny wikariusz ksiądz 
Goldbersztadt, nadano imię Leopold, a rodzicami chrzestnymi 
byli Grzegorz Russień i Agnieszka Diatonowa. Akt ten 
zgłaszającemu i wszystkim obecnym został odczytany i przez 
ojca dziecka podpisany, świadkowie niepiśmienni.  
Ksiądz Andrzej Karnicki Zamojski proboszcz spisujący akt 
stanu cywilnego. 

 
 
 
ANEKS II 

Skulscy w Zamościu 
na podstawie wpisów do Księgi Ludności Stałej 

 
Źródło: Archiwum Państwowe w Zamościu, Księga Ludności Stałej m. Zamościa, dla 
domu nr 7, sygn. 41, dla mieszkańców domu nr 7. 
Wpisy przytoczone kolejności rubryk, wydzielonych średnikami, tłumaczone z j. rosyj-
skiego (wpisy po 1916 w j. polskim). Po kropce wpis ostatniej rubryki. Dopiski ołówkiem 
w nawiasach.  
 

Franciszka Skulska z domu Pachalczyk; rodzice: Piotr i Katarzyna z domu 
Miazga; ur. 10 grudnia 1863 r. we wsi Sienica gmina Królewska Rudka, powiat 
krasnostawski, gubernia lubelska; wdowa; pochodzenie mieszczańskie; wyznanie 
rzymsko-katolickie; język polski; pracująca; poprzednio zamieszkała w Zamościu. 
Zmarła w Rejowcu 24 marca 1907 r.  

Marian Ignacy Skulski; rodzice: Henryk i Franciszka z domu Pachalczyk; ur. 
19/31 stycznia 1891 r. w osadzie i gminie Rejowiec, powiat chełmski, gubernia 
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lubelska; kawaler; pochodzenie mieszczańskie; wyznanie rzymsko-katolickie; ję-
zyk polski; przy matce, poprzednio zamieszkały w Zamościu. W związku z mał-
żeństwem dopisany na odwrotnej stronie.  

Edward Skulski; rodzice: Henryk Apolinary i Franciszka z domu Pachalczyk; ur. 
1/13 października 1893 r. w osadzie i gminie Pawłów, powiat chełmski, gubernia 
lubelska; kawaler; pochodzenie mieszczańskie; wyznanie rzymsko-katolickie; ję-
zyk polski; na utrzymaniu matki (dopisek: kucharz); poprzednio zamieszkały w 
Zamościu. (dopisek: .Hrubieszów vel Władzin, Chełm) 
k. 307v, 307r 
 

* Marian Ignacy Skulski; rodzice: Henryk i Franciszka z domu Pachalczyk; ur. 
19/31 stycznia 1891 r. w osadzie i gminie Rejowiec, powiat zamojski, gubernia 
lubelska; żonaty; pochodzenie mieszczańskie; język polski; utrzymuje się z pracy; 
poprzednio zamieszkały w Zamościu. (dopisek: Kazimierz n/Wisłą). 

Helena Skulska urodzona Tarłowska; rodzice: Jan i Emilia z domu Pisula; ur. 
30/12 lipca 1894 r. w osadzie i gminie Kazimierz, powiat nowoaleksandryjski [pu-
ławski], gubernia lubelska; zamężna; pochodzenie mieszczańskie; wyznanie 
rzymsko-katolickie; język polski; na utrzymaniu męża; poprzednio zamieszkała w 
Zamościu. 

Irena Marta Skulska; rodzice: Marian Ignacy Skulski i Helena z domu 
Tarłowska, ur. 12 listopada 1919 r. w osadzie i gminie Kazimierz, powiat pu-
ławski; nie zamężna; wyznanie rzymsko-katolickie; język polski; przy rodzicach; 
poprzednio zamieszkała w Zamościu. 

Krystyna Skulska; rodzice: Marian i Helena z Tarłowskich; ur. 1 lutego 1924 r. w 
Puławach; nie zamężna; wyznanie rzymsko-katolickie; język polski; przy rodzi-
cach; poprzednio zamieszkała w Zamościu. 
k. 308v, 309r 

Wacław Antoni Skulski; rodzice: Adolf i Alina z Szubartowskich; ur. 6 września 
1862 r. w mieście Zamość; pochodzenie szlacheckie; wyznanie rzymsko-kato-
lickie; język polski; urzędnik akcyzowy (dopisek: st. kontroler Kontroli Skarbo-
wej); poprzednio zamieszkały w Zamościu. (dopisek: Kielce, ul. Czarnowska nr 
15). 

Wiktoria Stefańska Skulska; rodzice: Jan i Marianna z domu Sawicka; ur. 9 
grudnia 1867 r. w mieście Krasnystaw, gubernia lubelska; pochodzenie szlachec-
kie; wyznanie rzymsko-katolickie; język polski; przy mężu; poprzednio zamiesz-
kała w Zamościu. 

Jan Skulski; rodzice: Wacław Antoni i Wiktoria z domu Stefańska: ur. 19 grudnia 
1895 (dopisane: 1 marca) w mieście Krasnystaw, gubernia lubelska; pochodzenie 
szlacheckie; wyznanie rzymsko-katolickie; język polski; przy rodzicach (dopisek: 5 
p.a.p. we Lwowie), poprzednio zamieszkały w Zamościu. 

Jadwiga Wanda Skulska; rodzice: Wacław Antoni i Wiktoria z domu Stefańska; 
ur. 2/14 stycznia 1898 r. w mieście Krasnystaw, gubernia lubelska; pochodzenie 
szlacheckie; wyznanie rzymsko-katolickie; język polski; przy rodzicach, poprzed-
nio zamieszkała w Zamościu. Wykreślona na podstawie pisma IV Komisariatu PP 
w Warszawie z dn. 13 września 1927 r. z powodu zawarcia związku małżeńskiego 
z Romualdem Zarzyckim stałym mieszkańcem Warszawy. 
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Zygmunt Skulski; rodzice: Wacław i Wiktoria z domu Stefańska; ur. 15/28 stycz-
nia 1901 r. w mieście Krasnystaw, województwo lubelskie; pochodzenie szla-
checkie; wyznanie rzymsko-katolickie; język polski; przy rodzicach (dopisek: 
student); poprzednio zamieszkały w Zamościu. Zapisane na str. 313. 

Stanisław Skulski; rodzice: Wacław i Wiktoria z domu Stefańska; ur. 25 marca / 3 
kwietnia 1906 r. w mieście Krasnystaw, województwo lubelskie; pochodzenie 
szlacheckie; wyznanie rzymsko-katolickie; język polski; przy rodzicach; poprzed-
nio zamieszkały w Zamościu. 

Zofia Skulska; rodzice: Wacław i Wiktoria z domu Stefańska; ur. 18/31 marca 
1908 r. w mieście Krasnystaw; pochodzenie szlacheckie; wyznanie rzymsko-kato-
lickie; język polski; przy rodzicach; poprzednio zamieszkała w Zamościu. 
k. 310v, 311r 
 

* Zygmunt Skulski; rodzice: Wacław i Wiktoria z domu Stefańska; ur. 28 stycznia 
1901 r. w Krasnymstawie; żonaty; wyznanie rzymsko-katolickie; język polski; po-
przednio zamieszkały w Zamościu. Warszawa Furmańska 13, Dow. osob. dn. 3 XII 
- 26 - III. Eksp. Kom. Rządu Warszawa Nr dz. 703/27 

Janina z Grodzieckich Skulska; rodzice: Bolesław Jakób i Józefa Leontyna z 
domu Masztakowska; ur. 25 listopada 1901 r. w Warszawie; zamężna; wyznanie 
rzymsko-katolickie; język polski; przy mężu. Zapisana na podstawie pisma Ma-
gistratu miasta Łodzi z dnia 8 kwietnia 1926 r. 

Joanna Zofia Skulska; rodzice: Zygmunt i Janina z domu Grodziecka; ur. 1 
stycznia 1929 r. we wsi Mękarzów, gmina Moskorzew; panna; wyznanie rzymsko-
katolickie; język polski; przy rodzicach; poprzednio zamieszkała w Zamościu. 
k. 312v, 313r 

Amelja Walerja z Włodarskich Skulska; rodzice: Władysław i Amalja z domu 
Friman; ur. 28 maja 1874 r. w osadzie i gminie Końskowola, powiat puławski; 
rozwódka; wyznanie rzymsko-katolickie; język polski; poprzednio zamieszkała w 
Zamościu. 
k. 314v, 315r 
 

Leopold Skulski; rodzice: Adolf i Bronisława z domu Kiewlicz; ur. 3/15 listopada 
1877 r. w Zamościu; żonaty; wyznanie rzymsko-katolickie a następnie dopisane: 
ewangelicko-reformowane; język ojczysty polski; kancelarzysta (pisarz), następnie 
dopisane: inżynier; zameldowany poprzednio w Zamościu. (dopisek: Warszawa, 
ul. Elektoralna 32). 

* Amelja Walerja z Włodarskich Skulska; rodzice: Władysław i Amalja z domu 
Friman; ur. 28 maja 1874 r. w osadzie i gminie Końskowola, powiat puławski; za-
mężna; wyznanie rzymsko-katolickie; język polski; przy mężu; zapisana na pod-
stawie pisma Urzędu gminy Żółkiewka z dn. 6 lutego1930 r. Na skutek rozwodu 
zapisana na str. 315.  

Janina Eufrozyna z Pągowskich Skulska I-mo voto Benedek; rodzice: Stanisław 
i Wiktorja z domu Miszkiewicz; ur.22 grudnia 1889 r. w Warszawie; zamężna; 
wyznanie ewangelicko-reformowane; język polski; przy mężu; zapisana na pod-
stawie pisma Magistratu miasta Płocka z dn. 4 lipca 1930 r. 
k. 315v, 316r 
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Bronisława Skulska; córka Michała; urodzona 5 kwietnia 1848 r. w Krasnym-
stawie; mężatka; przy mężu. 

* powtarzające się wpisy osobowe. 
 
 
ANEKS III 
 

DRZEWA GENEALOGICZNE SKULSKICH ZAMIESZKAŁYCH  

W ZAMOŚCIU 
(próba rekonstrukcji) 

 
RODZINA NR 1  
Piotr Pachalczyk – Katarzyna Miazga 
I. Franciszka Pachalczyk Skulska (10.12.1863 - 24.03.1907) – Henryk Apolinary 
Skulski 

1. Marian Ignacy Skulski (ur. 19/31.01.1891) – Helena z Tarłowskich 
Skulska(ur. 30/12.07.1894), rodzice: Jan i Emilia Pisula 

a) Irena Marta Skulska (ur. 12.11.1919), panna 
b) Krystyna Skulska (ur. 1.02.1924), panna 

2. Edward Skulski (ur. 1/13.10.1893) 
* pogrubionym drukiem - linia męska rodziny Skulskich 

 
RODZINA NR 2   

Cz. 1. (Adolf Skulski z I żoną) 
Adolf Piotr Skulski (23.06.1826 - 11.09.1886) i Alina, Justyna Szubartowska 
(Szabertowska) 
I. Adolf Zachariasz (ur. 6.09.1856)  

1. Stefan Adolf (ur. 2.12.1883) 2. Maria Małgorzata (ur. 23.06.1889) 
II. Waleria – Lipiński (mąż) 
III. Henryk 

1. Henryk 2. II syn 
IV. Stanisław 

1. Tadeusz 2. Kazimierz 3. Jadwiga 4. Janina 
V. Wacław Antoni Skulski (ur. wrzesień 1862 - zm. 1944) i Wiktoria ze 

Stefańskich Skulska (ur. 9.12.1867; rodzice: Jan i Marianna Sawicka) 
1. Jan Skulski (ur. 19.12.1895 lub 1.03.1896) 
2. Jadwiga Wanda Skulska (ur. 2/14.01.1898) – Romuald Zarzycki 
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3. Zygmunt Skulski (ur. 15/28.01.1901) – Janina Grodziecka (ur. 
25.11.1901; rodzice: Bolesław Jakób Grodziecki i Józefa Leontyna z 
Masztakowskich) 

a) Joanna Zofia Skulska (ur.1.01.1929), córka, panna 
4.Stanisław Skulski (ur. 25.03 lub 3.04.1906, zm. w dzieciństwie) 
5.Zofia Skulska (ur. 18/31.03.1908) 

 
Cz. 2 (Adolf Skulski z II żoną) 

Adolf Piotr Skulski (23.06.1826 - 11.09.1886) – Bronisława Kiewlicz (1847 -
15.04.1934) 
I. Leopold Skulski (ur. 3/15.11.1877) 
II. Eugeniusz Bronisław Skulski (14.04.1880 - 9.01.1966) 
* pogrubionym drukiem - linia męska rodziny Skulskich 

 
RODZINA NR 3   
Bronisława Skulska (ur. 5.04.1848), mężatka, ojciec Michał 

 
 

ANEKS IV 
 

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE LEOPOLDA SKULSKIEGO 
 

I żona Leopolda Skulskiego (był wtedy wyznania rzymsko-katolickiego) 
- Amelja Walerja z Włodarskich Skulska (ur. 28.05.1874), rozwódka, 

zamężna z Leopoldem, rodzice: Władysław Włodarski i Amalja z Frimanów 
II żona Leopolda Skulskiego (przeszedł na wyznanie ewangelicko-reformowane) 

- Janina Eufrozyna z Pągowskich Skulska ( po I mężu Benedek), (ur. 
22.12.1889) zamężna, rodzice: Stanisław i Wiktorja z Miszkiewiczów 

 
 


