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£UNIEWSKI LUDOMIR MARIAN
s. 111 w. 6 od g. jest: 1) Bogdan, ma byæ: 1) Bogdan
s. 111 w. 9–10 od g. jest: mieli syna Tomasza (ur. 1952), który mieszka na sta³e w Szwecji,
ma byæ: mieli syna 1a1. Tomasza (ur. 1952), który mieszka na sta³e w Belgii.
s. 111 w. 10 od g. jest: Bohdan rozszed³ siê z ¿on¹, ma byæ:
Po rozwodzie zawarl zwi¹zek ma³¿eñski z Ew¹ Cicheck¹.
s. 111 w. 2. od d. jest: z Wies³aw¹ Rusinek, ma byæ: z Wies³aw¹ Rusiniak
s. 111 w. 1 od d. jest: b) Ewa (ur. 1957), zam. za Andrzejem Orlikiem, obydwoje pracuj¹
w Warszawie, ma byæ: 2.2. Ewa (ur. 1957), abs. SGH, za Andrzejem Orlikiem, mgr in¿.
PW, syn 2.2.1. Andrzej, obywatel USA, mieszkaj¹ w Indianie.
£UNIEWSKI STANIS£AW CYRYL
s. 107 w. 2 od d. jest: Ludomir Marian (1899–1941), ma byæ: Ludomir Marian (1899–1940)
s. 109 w. 18 od g. jest: Edward (1926–1944), ma byæ: Edward (1923–1944)
s. 109 w. 20 od d. jest: Zygmunt (1928–1944), ma byæ: Zygmunt (1925–1944)
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BOGUCKI WITOLD
s. 7 w. 9 od g. jest: kampania niemiecka, ma byæ: kampania niemeñska
DEMBIÑSKI STEFAN ANTONI h. Nieczuja
s. 14 podpis pod fot. jest: Stefan i Maria Karolina z ks. Œwiat³ope³k Czetwertyñskich
z szeœciorgiem dzieci i ich opiekunk¹, ma byæ: Stefan i Maria Karolina z ks. Œwiat³ope³k
Czetwertyñskich z siedmiorgiem dzieci
GIEWARTOWSKI JAKUB
s. 31 pocz¹tek biogramu jest: Giewartowski Jakub, ma byæ: Giewartowski Jakub h. Lubicz
s. 31 w. 5 od d. jest: w znanej wówczas firmie „Braci Hozer” w Warszawie, ma byæ: w znanej
wówczas firmie „Braci Hozer” w ¯bikowie k. Warszawy
s. 32 w. 7 od g. jest: w pracy J. Wierszy³owskiego, ma byæ: w pracy J. Wierszy³³owskiego
SARYUSZ–ROMISZEWSKI EUGENIUSZ h. Jelita
s. 111 w. 4 od g. jest: jako Romiszewscy, ma byæ: jako Romiszowscy
s. 111 w. 28 od g. jest: z Uszycy, ma byæ: z Ukrainy
s. 111 w. 4 od d. uzupe³nienie: Cia³o Eugeniusza przewieziono do Sarn i pochowano
na miejscowym cm. rzymskokatolickim, razem ze starost¹, komisarzem policji i ich kierowc¹, zamordowanym k. Znosicz podczas próby ucieczki przed Sowietami 22.09.1939.
Eugeniusz wyjecha³ razem z nimi i st¹d zapewne uwa¿a siê, ¿e zginêli razem. W rzeczywistoœci Eugeniusz nie ucieka³, a wróci³ do Romiszówki, gdzie zgin¹³. Cm. katolicki
w Sarnach obecnie nie istnieje, poniewa¿ po 1945 r. zamieniono go na boisko i plac
targowy (relacje osób uczestnicz¹cych w pogrzebie).
s. 112 w. 11 od g. i nn., ma byæ: 2b1. Ryszard (23.04.1933–20.05. 1999), o¿. z Barbar¹
Nowak, ich syn 2b.1.1. Maciej, o¿. z Barbar¹ Blachur¹, dzieci: 2b.1.1.1. Wojciech, 2b.1.1.2.
Mi³osz
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SOBAÑSKI KAZIMIERZ h. Junosza
w. 5 od g. jest: byæ kolekcjonerem, ma byæ: kolekcjonerem numizmatykiem
w. 1 od d.: brak informacji o biogramie K. Sobañskiego w PSB, t. 39, s. 427–428
przed 2 akapitem od g.: brak informacji o rodzeñstwie: 1. Micha³ (1858–1934), 2. Wiktoria
(ur. 1861–?), za Feliksem Plater–Zyberk (1849–1928), w³. dóbr w Schlossberg
SUMIÑSKI STEFAN ANTONI hr. h. Leszczyc
s. 141 podpis pod fot. jest: Julia Antonina Sumiñska, ma byæ: Aleksandra z hr. Sumiñskich
Stanis³awowa Landié
s. 142 w. 23 od g. jest: Rynsk (pow. w¹brzeski) wraz z Kokasdorfem, ma byæ: Ryñsk (pow.
w¹brzeski) wraz z Koksdorfem i inne w ziemi che³miñskiej
s. 142 w. 25 od g. jest: posiada³... dobra S³otwiny. Informacja b³êdna — S³otwiny by³y
w³asnoœci¹ teœcia A. Sumiñskiego i nie by³y zad³u¿one.
s. 143 jest: Stanis³awa Landieego, winno byæ: Stanis³awa Landiégo
s. 143 w. 25 od d. jest: 2. Andrzej (1891) w Herrenhausen, ma byæ: Andrzej (ur. 1891
w S³upi k. Kêpna Wlkp.)
SZEPTYCKI LEON JÓZEF MARIA hr. h. w³asnego
s. 149 w. 3 od d. jest: jego brat Roman (w zakonie Andrzej), ma byæ: jego brat Roman
(w zakonie Andrzej), metropolita lwowski obrz¹dku greckokatolickiego
s. 149 w. 13 od d. jest: mgr in¿. Zbigniew ¯uber, ma byæ: mgr in¿. Zbigniew Zuber
DE VIRION ADAM WOJCIECH FRANCISZEK KSAWERY h. Leliwa
s. 171 w. 5 i 6 od d. jest: W³odzimierza W³adys³awa Kazimierza (10.11.1833–1896), ma byæ:
W³odzimierza W³adys³awa Kazimierza (1833–10.11.1896)
DE VIRION STANIS£AW KAROL SEMEN h. Leliwa
s. 169 w. 1 od d. jest: maj. Liszki, ma byæ: maj. Liszki (pow. grodzieñski)
s. 170 w. 8 od g. jest: Sygietyñsk¹ h. w³asnego, ma byæ: Sygietyñsk¹ h. w³asnego (zm. 1939)
DE VIRION W£ODZIMIERZ IZYDOR h. Leliwa
s. 174 w. 13 od g. jest: Józefa (13.04.1889–1954), ma byæ: Józefa (13.03.1889–1954)
s. 174 podpis pod fot. jest: W³odzimierz de Virion, ma byæ: Edward de Virion
s. 174 w. 22 i 23 od g. jest: Anna Zofia (10.12.1925–2000), ma byæ: Anna Zofia (10.12.1925–
14.12.1999)

