W imieniu gałęzi Pawła i Anny Patulskich postanowiłam przy wielkiej pomocy
kuzynek i kuzynów uzupełnić informacje na temat naszej rodziny od daty śmierci
mojej Mamy – Kazimiery Ziółkowskiej z domu Patulskiej (jestem jej córką Barbarą,
ale o mnie później).
Jak wiemy, Paweł i Anna mieli czworo dzieci: Władysława ur. 1927,
Janinę ur. 1931, Kazimierę ur. 1934 oraz Marię zwaną Halinką ur. 1947.
Władysław i Janina do śmierci mieszkali w Warszawie i posiadali dwóch
synów: Andrzeja i Bogdana.
Władysław zmarł 12.03.2012 roku i spoczywa na Cmentarzu Północnym
(Wólka Węglowa). Jego żona Jasia zmarła 18.03.2019 r. i spoczęła obok Męża.
Andrzej (pracuje jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego i jest
udziałowcem w firmie: Orłowski-Patulski-Walczak) i Dorota (anglistka, obecnie
na zasłużonej emeryturze) mają dwoje dzieci: Aleksandrę ur. 1982 (absolwentkę
socjologii, zatrudnioną przez wiele lat w firmie szwajcarsko – niemieckiej, a obecnie
będącą przedsiębiorcą) oraz Łukasza z 1984 (obecnie radcę prawnego w agencji
rządowej). Ola 10.03.2019 urodziła ślicznego synka Antoniego, natomiast Łukasz jest
dumnym tatą Juliana ur. 22.08.2007.

Andrzej i Dorota

Dorota, Aleksandra oraz Antoni

Łukasz i Julian

W 1984 Bogdanowi (w tej chwili sędziemu w stanie spoczynku) i Agnieszce
(szefowej firmy austriackiej w Polsce) urodził się syn Paweł. Paweł ożenił się
z Martą i 03.03.2012 r. zostali rodzicami Amelii, a 04.03.2015 Julii.
Jasia Pylak, córka Pawła i Anny Patulskich. W czerwcu 2020 r. kończy 89 lat,
mieszka w Lubartowie, nadal radzi sobie dobrze sama, choć pod stałą opieką dzieci.
Wydarzenia w tej rodzinie spisuje jej córka Elżbieta.
Najstarszy syn Jasi, Konrad powoli kończy pracę na Uczelni jako
wykładowca, chce przejść zupełnie na zasłużoną emeryturę, aby w pełni zająć się
pracą i odpoczynkiem na działce w Lubartowie. Jego żona, Teresa, od kilku lat na
emeryturze, odkryła swój nowy talent: malowanie obrazów i pisanie ikon.
Ich najstarsza córka - Oktawia, pracuje w Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej, ostatnio uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Tomasz, jej mąż,
jest pracownikiem nadzoru budowlanego. Mają czworo dzieci. Karolina(2001),
aktualnie maturzystka; Maria i Mateusz (2005) - bliźniaki kończą w tym roku ósmą
klasę; najmłodszy Konradek (2010) kończy 4 klasę szkoły podstawowej.
Starszy syn Konrada i Teresy – Paweł pracuje w Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej jako informatyk. Jego żona Dorota jest adiunktem na UMCS w Lublinie.
Ich dzieci – Anna (2006) kończy w tym roku 7 klasę szkoły podstawowej. Poza
nauką pasjonuje się tenisem stołowym, w którym osiąga bardzo dobre wyniki.
Młodszy syn Jan (2011) kończy w tym roku 2 klasę szkoły podstawowej.
Drugi syn Konrada i Teresy – Korneliusz, pracuje na UMCS, na wydziale
ekonomii. Jego żona Barbara prowadzi prywatną firmę spedycyjną. Mają troje dzieci:
syn Dawid (2001), aktualny maturzysta, realizuje także swoje zainteresowania
muzyczne. Córka, Dominika (2004), kończy w tym roku 1 klasę liceum,
a najmłodszy syn, Damian (2009), kończy 5 klasę szkoły podstawowej.
Konrad i Teresa oraz ich wszystkie dzieci i wnuki mieszkają w Lublinie i pod
Lublinem.
Starsza córka Jasi Pylak – Jadwiga (Czop), wraz z mężem Antonim są
emerytami, mieszkają w Lubartowie. Na co dzień zajmują się dużym ogrodem.
W razie potrzeby opiekują się wnukami.
Najstarszy syn Jadwigi, Cyprian, jest misjonarzem Oblatem M.N. Po wielu
latach pracy w Tajlandii, potem na Ukrainie, obecnie pracuje w USA, w parafii św.
Kazimierza, w St. Paul, w stanie Minnesota.
Córka Jadwigi, Eliza, mieszka na Słowacji. Jej mąż Lubomir jest Słowakiem.
Mają 3 dzieci, dwóch synów – Szymon (2008), Dominik (2011) oraz córka Michaela
(2017). Eliza obecnie zajmuje się jej wychowaniem.
Młodszy syn Jadwigi, Marcin, ukończył studia na SGGW w Warszawie,
pracuje w firmie dystrybuującej dodatki do żywności. Po ślubie w 2009 r. z Joanną,
zamieszkali w Warszawie. Joanna po przepracowaniu kilku lat w branży
telekomunikacyjnej, aktualnie zajmuje się wychowaniem córek; starsza
Zuzanna(2010) kończy 3 klasę i przygotowuje się do pierwszej Komunii Św. oraz

młodsza Dominika (2014), która urodziła się z zespołem Downa, wymaga
szczególnej opieki.
Młodsza córka Jadwigi, Bogumiła - wyszła za mąż (2018), mieszka z mężem
Piotrem w Niemczech w Badenii. Wychowuje 1,5 rocznego synka Benjamina.

Młodsza córka Jasi Pylak, Elżbieta (Sawczuk) oraz jej mąż Zdzisław, są też
już na emeryturze. Mieszkają w Lubartowie. Od wielu lat z pasją uprawiają swój
ogród, a w razie potrzeby opiekują się wnukami.
Córka Elżbiety, Paulina z mężem Albertem i trojgiem dzieci mieszka
w Warszawie. Paulina pracuje w amerykańskiej firmie lokalizacyjnej – Lionbridge.
Albert jest aktorem teatru Syrena, gra także w teatrze Kwadrat i Kamienica. Bardzo
lubi nagrywać dubbingi i audiobooki.
Najstarsza ich córka Natalia (2006) kończy w tym roku 8 klasę, młodszy syn
Tymoteusz (2008) kończy klasę 6. Chętnie próbuje swych sił w grze aktorskiej.
Najmłodsza córka Aurelia (2009) kończy 5 klasę szkoły podstawowej.
Druga córka Elżbiety, Adrianna wyszła za mąż w 2009 r. za Michała. Przez
kilka lat mieszkali w Krakowie. Tam urodził się ich syn Gabriel (2011), który teraz
kończy 2 klasę szkoły podstawowej. Powrócili jednak w rodzinne strony
i zamieszkali pod Lubartowem. Tu urodziła się im córka Aniela. W tym roku
skończyła 5 lat i bardzo chętnie uczęszcza do przedszkola. Adrianna pracuje w
ogólnopolskiej firmie energetycznej, a Michał w lokalnym samorządzie. Poza pracą
interesują się podróżami i uprawą ogrodu.

Od lewej z tyłu: Michał i Adrianna Dejko, Paulina, Natalia i Tymoteusz Osik,
Elżbieta i Zdzisław Sawczuk, Albert Osik;
Od lewej z przodu: Aurelia Osik, Aniela Dejko oraz Gabriel Dejko
Młodszy syn Jasi Pylak - Arkadiusz i jego żona Monika mieszkają i pracują
w Lublinie. Arkadiusz jest informatykiem w jednej z instytucji budżetowych, Monika
jest doktorem nauk medycznych, lekarzem okulistą i pracuje na Uniwersytecie
Medycznym jako nauczyciel akademicki. Mają dwóch synów. Starszy Maciej (2005),
kończy w tym roku 8 klasę szkoły podstawowej, młodszy Mikołaj (2011) kończy 2
klasę szkoły podstawowej.
W chwili obecnej Jasia doczekała się 11 wnuków i 20 prawnuków.

Z tyłu: Monika i Arkadiusz Pylak
Z przodu: Janina Pylak, Mikołaj (z lewej) i Maciej (z prawej)
Druga córka Pawła i Anny to Kazimiera Ziółkowska odeszła od nas
05.05.2010 r., wraz z Włodzimierzem miała córkę Barbarę oraz syna Janusza
zm. 03.04.2020 r.

Barbara

Barbara w 1983 r. urodziła syna – Jacka, który ożenił się w 2005 r. z Patrycją.
17.05.2006 urodziła im się córka Judyta Martyna teraz chodzi do liceum do 9 klasy.
W 2007 r. całą rodziną przeprowadzili się do Anglii i tam żyją do dziś. Judyta
interesuje się sztuką i mediami. Lubi rysować używając różnych mediów. Tworzy
cyfrowo i analogowo. Spędza sporo czasu na budowaniu swojej marki w sieci.
Dexter Mason (jedyny syn Jacka) urodził 24.07.2014 r. Chodzi do 1 klasy
szkoły podstawowej. Interesuje się matematyką, kosmosem, dinozaurami. Lubi
czytać książki, eksplorować, skakać, używać elektroniki w każdej formie, jest
maniakiem gry komputerowej MineCraft.
Irene Madison urodziła się 21.06.2017. chodzi do przedszkola. Uwielbia
gimnastykę, wspinanie oraz bieganie. Lubi być w centrum uwagi w szczególności
rodzeństwa, lubi też tulić się i pokazywać najmłodszej Ivy Melisie ur. 27.02.2019, co
można zrobić, mimo że się nie powinno. Natomiast Ivy lubi śmiać się, klaskać
łapkami i bawić się z rodzeństwem.

Od lewej: Patrycja, Irene, Judyta, Dexter oraz Ivy (w wózku)

Jacek i Dexter
21.09.1990 Barbara urodziła drugiego syna Krzysztofa, który 25.10.2014
ożenił się ze swą wieloletnią miłością Sandrą. Oboje ukończyli studia. Krzysztof
pracuje w firmie transportowej jako logistyk, Sandra natomiast jest przedszkolanką
i pracuje z autystycznymi dziećmi, kocha to. 12.12.2017 urodził im się synek
Ryszard, chodzi do żłobka. Uwielbia czytać, bawić się samochodami oraz budować
domy z klocków Lego.

Krzysztof, Sandra i Rysio

Janusz syn Kazimiery i Włodzimierza ożenił się w 1981 z Ireną. Mają troje
dzieci: Małgorzatę – od dwóch lat mieszka na Malcie i pracuje jako grafik
komputerowy, Jakuba – mieszka w jednym domu z mamą oraz Piotra, który od pięciu
lat mieszka w Hiszpanii. Ma córkę Larę Sophię ur. 19.03.2017 r. Lara chodzi do
przedszkola i bardzo lubi tańczyć.
Ostatnim dzieckiem Pawła i Anny była Halinka, oto wydarzenia w jej
rodzinie. Spisała Maria Halina Hetnał de domo Patulska, maj 2020 roku (okres
pandemii COVID 19), Bielsko-Biała.
W feralnym dla naszej rodziny roku 2010, dokładnie 15 marca, umiera
w wieku 64 lat mój mąż, Antoni.
Feralnym, bo to w tym roku nie jedyna śmierć w naszym RODZIE, rodzie PAWŁA I
ANNY PATULSKICH.
Ale Bóg pociesza nas; w tym samym roku przybywa nam dwóch wnuków.
A Toni umierając, wiedział już, że rosną pod sercami matek.
Najpierw 06.09.2010 roku rodzi się Magdzie i Miłkowi (mój średni syn) synek
Krzysztof Antoni, który jest piątym dzieckiem tego małżeństwa.
Po miesiącu i jednym dniu 07.10.2010 r. na świat przychodzi Maciej Antoni,
pierwsze dziecko Ewy i Marcina, mojego najmłodszego syna.
Niedługo przed śmiercią Taty Antoniego Marcin z Ewą przeprowadzają się
do samodzielnego mieszkania na piętrze naszego domu, tak więc w najtrudniejszych
dniach nie jestem sama. A po kilku miesiącach jest nas z Maćkiem już czworo.
Zabierając dziecko jak najczęściej do siebie na parter, mam kim zająć i ręce i myśli.
Przez długie miesiące i Maciek i Krzyś są moimi promyczkami w tym smutnym
czasie.
Niestety wybory życiowe Ewy i Marcina skłaniają ich do emigracji do Irlandii.
W Polsce, a w szczególności w okolicy Bielska Białej, w tym czasie trudno o pracę
po ukończeniu studiów. Wyjeżdżają do Dublina, gdzie mieszka już rodzina Ewy.
Zakładają własny biznes, który prowadzą i rozwijają do dzisiaj. W styczniu 2015 r.
rodzi im się drugie dziecko, córka Hanna Erin. Maciek i Hania są oczywiście
dwujęzyczni, w przedszkolu rozmawiali po angielsku, w domu tylko po polsku.
Teraz chodzą do anglojęzycznej szkoły (w Irlandii zajęcia szkolne obowiązują od 5
roku życia), Maciek dodatkowo uczęszcza do szkoły polskiej.
A mój najmłodszy Syn właśnie skończył w tym (2020) roku 40 lat.
W domu Ewy i Marcina mam do dyspozycji na osobnej kondygnacji wygodny pokój
z łazienką, mogę więc bez problemu ich odwiedzać, ale przeprowadzki do Irlandii nie
planuję.
Tymczasem w Bielsku–Białej, życie Rodzin moich Synów Marka i Miłka
toczy się w rytmie upływającego czasu i etapów kształcenia dzieci.
Marek - najstarszy, oczywiście pracuje i się dokształca. W 2019
obchodziliśmy uroczyście Jego 50-te urodziny.
Starszy syn Marka i Agnieszki, Bartosz w 2017 roku zdał maturę i rozpoczął studia
medyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Właśnie kończy 22 lata.
Młodsza Agata w roku ubiegłym skończyła gimnazjum, „gasząc światło” jak się

mówiło w związku z likwidacją gimnazjów jako takich. Po czym w towarzystwie
podwójnych roczników (pierwsi 8-klasiści kończyli w nowym systemie szkołę
podstawową) wywalczyła miejsce w liceum ogólnokształcącym.
Opis zdarzeń w rodzinie średniego syna Miłosława zajmie więcej miejsca,
ze względu na osiągnięcia pięciorga dzieci.
Oczywiście rozpocząć należy od urodzin we wrześniu 2010 roku najmłodszego
Krzysia, o czym już wspomniano na początku. W tymże momencie najstarsza Ania
miała 15 lat, młodszy Wojtek - lat 11, Małgosia - lat 9, Adaś - 3 lata.
Anna Maria czyli Ania: w latach 2011 - 2014 uczęszczała do liceum
ogólnokształcącego, po czym po zdaniu matury rozpoczęła studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie na kierunku psychologia stosowana. W 2018 podjęła
równolegle pracę na pół etatu, jako specjalista HR w dużej międzynarodowej firmie.
Bez problemu obroniła w 2019 roku pracę magisterską i pracuje w tej samej firmie
na pełny etat. Mieszka w Krakowie.
Wojtek: Po ukończeniu gimnazjum w 2015 roku kontynuował naukę w liceum
ogólnokształcącym w Bielsku. W 2016 roku został laureatem AMPLEFORT
STYPENDIUM COLLEGE, międzynarodowego liceum w Anglii, przeniósł się
do Amplefort i tam kontynuował naukę, po czym w 2018 zdał angielską maturę.
W tymże roku został stypendystą firmy JCB i rozpoczął studia na University
of Glasgow, kierunek inżynieria mechaniczna. Mieszka w Glasgow (Szkocja).
Małgosia: po ukończeniu niepublicznej szkoły podstawowej Katolickiego
Towarzystwa Kulturalnego w 2014 przeszła do gimnazjum prowadzonego przez
KKT, a następnie w 2017 roku podjęła naukę w liceum ogólnokształcącym. W chwili
obecnej (maj 2020) powinna być w trakcie matury, ale epidemia korona wirusa
pokrzyżowała plany tego rocznika. Matury, ograniczone do części pisemnej mają się
odbyć 04.06.2020 r. W tej sytuacji nie wiadomo, czy szkoły wyższe nie przywrócą
egzaminów wstępnych. Tak więc dalsze plany, póki co, w zawieszeniu.
Adaś i Krzyś, najmłodsi, uczęszczają do Społecznej Szkoły Podstawowej KTT,
Adaś od 2014 roku, Krzyś od 2017 roku (tak, jak ich starsze rodzeństwo).
Krzyś miał mieć 17 maja b.r. I Komunię Świętą. Oczywiście została ona przesunięta
wstępnie na jesień.
Rodzice tych pięciorga, czyli Magda i Miłek, pracują i dokształcają się.
Na szczęście cała Rodzina pozostaje w dobrym zdrowiu i w dalszym ciągu mieszka
w Bielsku, ok. 300 m odległości (w linii prostej) od mojego domu.
Podsumowując: w maju 2020 roku, podczas epidemii (pandemii) COVID 19 czyli
koronawirusa, cała rodzina cieszy się dobrym zdrowiem i liczy 16 osób, w tym 9
wnuków. Z tego 4 osoby mieszkają pod Dublinem w Irlandii (w tym dwoje wnucząt),
jedna osoba w Krakowie (wnuczka Ania), jedna osoba - Wojtek - Glasgow (Wielka
Brytania, Szkocja), jedna we Wrocławiu (studiujący wnuk Bartosz), a dziewięć
pozostałych w Bielsku-Białej.

Halina Hetnał z synami: Miłosław (z lewej), Marek (po środku) i Marcin

Od lewej: Marek, Agata i Bartosz

Od lewej: Adam, Magda, Anna, Krzysztof (z przodu), Miłek, Małgorzata i Wojciech

Od lewej: Maciej, Hania, Ewa i Marcin
Po dogłębnej analizie i długim podliczaniu okazuje się, że w tej chwili nasza
gałąź liczy 84 osób (rodzina Władysława – 13, Janiny – 40, Kazimiery – 15 oraz
Haliny – 16).
I teraz to wszystko......
Ale na pewno nadchodzą nowe wydarzenia.....

