
Od XV wieku do współczesności

Opracowała:  Jadwiga Religa



 - Kluczkowice  gm. Opole Lubelskie , woj. Lubelskie

 - 1416 zapisano tę wieś jako Cliczcowice

 - 1425 u Długosza Clyczkowycze należały do parafii opolskiej

 -1529  pisano je Cliczkovice, Kluczkowycze i Klyczkowycze

 - od 1531 do 1626  pisano je Kliczkowice

 - od 1721 zapisano tę wieś Kluczkowice… i tak zostało do dzisiaj.

 - w 1905 były Kluczkowice Duże i Kluczkowice Małe

 - w 1921 Kluczkowice Wieś z folwarkiem i Kluczkowice Małe wieś

 - w 1970 jedna wieś Kluczkowice

 - od 1996 r.  Kluczkowice Wieś i Kluczkowice Osiedle



 Stefan Wojciechowski w „Dziejach Lubelszczyzny” – t. III, IV



 XVI Słupeccy: kolejno Feliks Słupecki, Jerzy Słupecki, Stanisław 

Słupecki, jego córka Teodora wyszła za mąż za St. Dunin Borkowskiego, 
Teresa Dunin Borkowska wydana za mąż za Stanisława Tarło herbu Topor

 II poł. XVII w. Tarłowie: Jan Tarło ożeniony z Zofią z  Krasińskich 

 XVIII w. Lubomirscy: kolejno Antoni Lubomirski herbu Szreniawa  

ożeniony z Zofią z Krasińskich Tarłową, Aleksander Lubomirski ożeniony z 
Rozalią z Chodkiewiczów, jego córka Aleksandra Rozalia  poślubiła 
Wacława Rzewuskiego zwanego „emirem”.  

 XIX w. Rzewuscy: Aleksandra Rozalia Rzewuska sprzedaje 

podupadłe dobra opolskie swojemu administratorowi Kazimierzowi 
Wydrychiewiczowi w 1857 r.



Urodził się w 1805 w Seceminie w Kieleckim
w ubogiej rodzinie mieszczańskiej. W 1831
otrzymawszy od ojca niewielki fundusz,
dzierżawi dobra rządowe Boiska, Głodno,
Braciejowice. Dzięki niezmordowanej pracy,
trafności postępowania, ustalonej opinii
rządności i prawości, zwrócił na siebie uwagę
hr. Rzewuskiej która zaproponowała mu
kupno dóbr opolskich. W 1857 staje się
właściciele tych dóbr. Jako zamiłowany rolnik,
wysoko podniósł kulturę ziemi. Wszystko co
wyprodukował przetwarzał u siebie na
miejscu. Założył młyn, olejarnie, gorzelnie,
browar, postawił wiele tartaków, fabrykę
terpentyny. Wybudował drogę bitą między
Kazimierzem Dolnym a Józefowem i umocnił
wały brzegowe Wisły na przestrzeni 24
wiorst (1 wiorsta - 1066,67 m). Po jego śmierci
w 1869 roku, jego spadkobiercy sprzedają
dobra opolskie rodzinie Kleniewskich.



Rodzina Kleniewskich
Kleniewscy herbu Zagłoba, szlachta wywodząca się
z ziemi płockiej, ze wsi Kleniewo. Józef Kleniewski w
1773 r. zakupił majątek Ciołki w woj. Płockim. Miał
dwóch synów Grzegorza i Stanisława. Ten ostatni,
uczestnik kampanii rosyjskiej Napoleona, major
piechoty Księstwa Warszawskiego, odznaczony był
Krzyżem Legii Honorowej i Złotym Krzyżem
Polskim. Syn Grzegorza Franciszek (1812 – 1883)
działalność gospodarczą rozpoczął od dzierżawienia
folwarków w okolicy Dęblina. Dorobiwszy się
pokaźnego majątku, przeniósł się do Zagłębia
Dąbrowskiego gdzie zainwestował w przemysł
hutniczo górniczy. Po kilku latach wycofał swój
kapitał z przemysłu i zakupił w płockim majątek
Zaborowo a w 1871 r. wraz z synami Władysławem i
Janem nabył dobra opolskie w powiecie puławskim
za niewielką kwotę 577 tyś. rubli ( 20 folwarków
ponad 26 tyś. morgów, 1 morga wynosi 0,56 ha)

Franciszek Kleniewski

Herb rodzinny 
„Zagłoba



W wyniku podziału majątku w 1872 r. starszy
syn Władysław (1844 – 1912) otrzymał dwa
klucze Niezdów i Opole Lubelskie, kilka tysięcy
hektarów. Władysław, patriota, pozytywista,
uczestnik powstania styczniowego, więziony,
wykupiony przez matkę Marię Kleniewską.
Położył duże zasługi dla rozwoju rolnictwa
i instytucji kredytowych, takich jak Bank
Handlowy w Warszawie. Posiadał prawo
propinacji tzn. wyłączność na produkcję
i sprzedaż piwa i gorzałki ludności wiejskiej,
nadane właścicielom ziemskim przez władze
carskie. Władysław rezygnując z ogromnych
dochodów, zlikwidował propinację by nie
rozpijać miejscowych chłopów. Zasłynął
również jako znawca i hodowca koni arabskich.
Miał trzynaścioro dzieci. Pałac w Niezdowie
otrzymały dwie córki Olcha i Dziwa zakonnice
– skrytki. W 1923 podarowały go innemu
zakonowi - Służkom NMP.



NIEZDÓW   Pałac Lubomirskich
Pałac zaprojektował  Franciszek Degen

nadworny architekt Lubomirskich, w 

drugiej połowie XVIII w. Panią letniej 

posiadłości była słynna Rozalia z 

Chodkiewiczów Aleksandrowa 

Lubomirska ścięta na gilotynie w 1794 

podczas Rewolucji Francuskiej (miała 26 

lat ). Piętrowy pałac wzniesiony został na 

planie prostokąta z 4-kolumnowym 

portykiem. Posiadał bogato dekorowane 

wnętrza oraz dwukondygnacyjną salę 

balową zwieńczoną kopułą. Przy pałacu 

znajdują się dwie XIX-wieczne oficyny. 

Rezydencje otacza park, zaprojektowany 

przez znanego arch. zieleni – Waleriana 

Kronenberga. W XIX w. zmieniali się 

właściciele dóbr opolskich i Niezdowa, 

w 1871 r. nabyli go Kleniewscy. W 

czasie II wojny światowej stacjonowało 

tu hitlerowskie gestapo. Po wyzwoleniu 

pałac służył celom oświatowym. Obecnie 

niezdowska rezydencja jest w rękach 

prywatnych.



Jan Kleniewski (1845 – 1918) 
młodszy z braci  urodził się w 1845 w 
Ciołkowie w ziemi płockiej. Studiował 
prawo w Szkole Głównej w Warszawie 
oraz rolnictwo w Akademii Rolniczej w 
Hohenheim w Niemczech. Po podziale 
majątku stał się właścicielem czterech 
kluczy, Kluczkowic, Łazisk, Wrzelowa i 
Szczekarkowa (kluczami nazywano 
folwarki pozostające pod wspólną 
administracją). Okazał się doskonałym 
gospodarzem, jednym z prekursorów 
nowocześnie pojętego rolnictwa a 
otrzymany majątek wydatnie 
pomnożył. W 1880 r. ożenił się z Marią z 
Jarocińskich pochodzącą z drobnej 
szlachty z ziemi sieradzkiej. Mieli 
pięcioro dzieci, dwoje zmarło w 
dzieciństwie.



 Zrezygnował z uprawy zbóż na 
rzecz roślin przemysłowych. 
Założył jedne z największych w 
Królestwie Polskim plantacje 
chmielu (100 morgów)i buraków 
cukrowych. Posiadał kilka 
suszarni i siarkownię chmielu. By 
pozyskać więcej gruntów pod 
uprawę, zmeliorował i osuszył 
mokradła na Powiślu. 

 Wszystko co wyprodukował 
przetwarzał na miejscu. Był 
współorganizatorem cukrowni w 
Opolu Lub. i twórcą swojej we 
Wrzelowie nazwanej „Zagłobą”.

 Rozbudował i zmodernizował 
browar w Kluczkowicach i 
gorzelnię w Łaziskach



 wybudował fabrykę serów szwajcarskich 
w Szczekarkowie.
 założył cegielnię w Łemczyżnie i fabrykę 
kafli.
 przy 400 morgowej plantacji wierzby 
wikliniarskiej nad Wisłą założył fabrykę 
koszyków, wyplatano tam kosze, meble i 
galanterię.
 surowiec drzewny pozyskiwany ze 
swoich lasów (1600 mórg) przetwarzał w 
tartakach, terpentyniarniach, stolarniach 
gdzie produkowano gont, parkiety, meble.
 posiadał liczne młyny  wodne i parowe
 w 1892 założył swoją kolejkę 
wąskotorową łączącą z Zagłobę z 
Nałęczowem z odnogą Karczmiska –
Opole ( łącznie 35km.)
 posiadał siec sklepów w Opolu, 
Puławach i Warszawie, gdzie sprzedawał  
wyprodukowane przez siebie towary. 



Nałęczowska Kolej Dojazdowa- obecnie nazwana, 

Nadwiślańską Koleją Wąskotorową
Początki kolejki sięgają lat 1892-93, kiedy to z 
inicjatywy Kleniewskich, wybudowano` 
drewniane tory, od folwarku w Polanówce do 
cukrowni „Zagłoba” we Wrzelowie, Wagoniki 5-6 
tonowe ciągnięte były przez konie. W 1900 roku 
położono pierwsze tory żelazne, o szerokości 75 
cm, od folwarku Brzozowa do Kępy Choteckiej. 
Tabor składał się z 10 wagoników, 2 platform i 
kilku koni. Kleniewscy rozbudowywali linie i 
tabor (w 1912 roku zakupiono dwie lokomotywy, 
które zastąpiły konie) do czasów I wojny 
światowej.

Na jej początku Rosjanie, rozebrali tory, a tabor 
potopili w Wiśle. Z kolei Austriacy, przy pomocy 
jeńców rosyjskich odbudowali, a nawet 
rozbudowali kolejkę.

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości odbudowana przez Kleniewskich kolejka, została 
przejęta przez PKP i uzyskała, tym razem na stałe, połączenie z koleją normalnotorową przy 
(dzisiejszej) stacji Nałęczów. Obecnie kolejka służy celom turystycznym.



 1886 zakłada pierwszą ochronkię i szkołę 
elementarną dla dzieci wiejskich w 
Kluczkowicach

 1890 pierwsze warsztaty szkoleniowe dla 
wiejskich dziewcząt w Kluczkowicach,  
Wrzelowcu i  Szczekarkowie gdzie uczono je: 
krawiectwa, tkactwa, koronczarstwa, 
hafciarstwa. Wykształcono 317 dziewcząt.

 1896 pierwszy dwumiesięczny kurs społeczno-
gospodarczy dla młodych ziemianek , uczono 
przetwórstwa owocowego, buchalterii

 1898 organizuje seminarium dla wykończenia 
nauki dziewczyn po warsztatach

 1905-1908 organizuje tajne komplety w 
Kluczkowicach. 



ORGANIZACJA ZIEMIANEK
 1895 powstaje z inicjatywy Marii „ Koło 
Pracy Kobiet” z niej powstaje 
dwunastotysięczne Zrzeszenie Ziemianek
 1905-1907 połączenie pojedynczych  ZZ w 
Zjednoczone Koło Ziemianek. Pierwszą 
przewodniczącą zostaje Maria Kleniewska
 1923 zawiązała się Rada Naczelna 
Ziemianek, łącząca wszystkie ZZ z całej 
Polski ( 343 koła, 10 tyś. członkiń)
 Maria Kleniewska zakłada inne 
organizacje kobiece: koło włościanek 
„Zgoda”, „Gościnę”- ta organizuje Zjazd 
Kobiet Polskich w Krakowie 1913, 
współtworzy wraz ze Stronnictwem 
Demokratycznym akcję „ Swój do swego”.
 zakłada Polską Macierz Szkolną



Pałac w Kluczkowicach

Pałac w Kluczkowicach jest 
przykładem wiejskiej rezydencji 
ziemiańskiej o cechach 
klasycystycznych. Datuje się go na 
pierwszą poł. XIX wieku, na co 
wskazują daty  znajdujące się w 
wieży pałacowej 1829, 1830, 1832. 
Rozbudowa pałacu nastąpiła w 
latach 80-tych tegoż wieku. Jan 
Kleniewski otrzymawszy 
Kluczkowice w spadku, przystąpił 
do rozbudowy i przebudowy 
starego dworu. Prace remontowo-
budowlane zlecił warszawskiemu 
architektowi Konstantemu 
Wojciechowskiemu. Projektantami 
wnętrz byli znani artyści. Stanisław 
Witkiewicz  wykonał projekt 
biblioteki w stylu  zakopiańskim,            
a wykonawcami jej

byli dwaj cieśle góralscy Jan Tatara                    
i Andrzej Gąsiennica. W świetlicy 
zaprojektowanej przez Wojciecha 
Gersona stworzono galerię malarstwa 
polskiego. Zawieszono tam 64 obrazy 
olejne, przedstawiające portrety 
wybitnych mężów polskich z różnych 
epok, namalowane przez znanych 
malarzy polskich ( Gerson, Chełmoński, 
Axentowicz i inni.). Koszt tego 
zamówienia  wyniósł kilkadziesiąt tyś. 
rubli.



Szkic planu przyziemia pałacu wg osobistych wskazówek pani Marii Kleniewskiej-
Walewskiej Colonna, wnuczki Jana Kleniewskiego



Dzieci Marii i Jana Kleniewskich

Witold Kleniewski (1880 – 1927) –
urodzony w Kluczkowicach, zmarły w San Remo.
W spadku od rodziców otrzymuje folwarki:
Szczekarków, Wilków i Lemszczyznę. Gruntownie
wykształcony, studiował rolnictwo w Akademii
Rolniczej w Hohenheim, odbywał praktyki na farmach
w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Położył
ogromne zasługi w rozwoju sadów i szkółkarstwa na
Powiślu. W 1913 zakłada szkółkę drzew owocowych na
Leszczyznie ( 120 morgów), w Szczekarkowie 48
morgową oraz plantację róż (10 morgów, 100 tyś. sztuk).
Firma rolnicza Witolda Kleniewskiego „Lemszczyzna-
Szczekarków” oferowała do sprzedaży: jabłonie, śliwy,
czereśnie, krzewy owocowe, róże, byliny, rośliny na
żywopłoty, rozsady truskawek i poziomek. Sprzedawał
to w swoich sklepach w Warszawie, Białymstoku,
Kielcach, Lublinie, Łucku, Poznaniu i Radomiu. Witold
Kleniewski był wielokrotnie nagradzany za swoją
produkcję i pełnił wiele ważnych funkcji w różnych
organizacjach rolniczych. Ożeniony w 1906 r. z Zofią
Zieleniewską miał dwóch synów, Jana i Stanisława.



Przemysław Kleniewski (1888 – 1944)
Otrzymał w spadku Kluczkowice, folwarki Góry
i Kręciszówkę. W 1915 r. ożenił się z Wandą
Pleifferówną, córką bogatego fabrykanta
warszawskiego. Za otrzymany posag wybudował
tartak, młyn parowy, lokalną elektrownie,
rozbudował browar i czworaki na folwarku Góry.
Podobnie jak ojciec stara się utrzymać postęp
w gospodarowaniu. Kontynuuje uprawy ojca,
ponadto zakłada hodowlę krów mlecznych i trzody
chlewnej. Zakłada wielohektarowe sady owocowe
oraz plantację szparagów, pomidorów (20 ha),
kawonów, brzoskwiń. W stawach rybnych,
prowadzono hodowlę narybku karpi „lustrzeni” oraz
innych ryb hodowlanych. W 1925 zorganizował
Ochotniczą Straż Pożarną, Stowarzyszenie
Młodzieży Polskiej które prowadziło bardzo
ożywioną działalność kulturalno-oświatową.
Przemysław i Wanda mieli czworo dzieci. Po
wywłaszczeniu z majątku w 1941 r. wyjeżdżają do
Warszawy gdzie w sierpniu 1944 zostali zamordowani
przez gestapo w al. Szucha.



Halina Kleniewska Iłłakowicz (1883-1973)
Jedyna córka Kleniewskich, dwie młodsze
Jaryna (1888-1895) i Hanna (1893-1895)
zmarły na szkarlatynę i dyfteryt w 1895 r.
Wszechstronnie wykształcona, studiowała
w Niemczech w Dreźnie i w Szwajcarii w
Lozannie, od najwcześniejszych lat
pomagała matce w pracy społecznej.
Prowadziła warsztaty zawodowe w
Szczekarkowie, szwalnie w Kluczkowicach,
nauczała, była dla matki ogromnym
wsparciem. W 1907 r. poślubiła Witolda
Iłłakowicza adwokata, od rodziców w
wianie otrzymała Łaziska. Młoda para
zamieszkała w drewnianym domu projektu
Stanisława Witkiewicza, rozbudowanym i
uzupełnionym wieżą typu ariańskiego w
1913 r. przez Stanisława Skórewicza. Dom
był bardzo dobrze wyposażony, spłonął w
latach 50-tych. Iłłakowicze mieli trzech
synów, Olgierda –Jerzego, Adama i
Witolda.



zbudowany w stylu zakopiańskim wg projektu 
Stanisława Witkiewicza przeznaczony był na 
prywatną szkołę dla chłopców w Kluczkowicach.
Budowany był on z myślą o Przemysławie 
Kleniewskim , którego rodzice nie chcieli kształcić 
poza domem ze względu na stan zdrowia. W 1907 
roku dom został przeniesiony do Łazisk. 

Dwór  w Łaziskach-

W 1913 roku dwór poddano  modernizacji. 
Uczestniczył w niej znany architekt Kazimierz 
Skórewicz, który zaprojektował murowaną z 
kamienia i cegły, z zewnątrz otynkowaną wieżę.

Dwór był dużych rozmiarów, zbudowany z drzewa modrzewiowego, postawiony  na wysokiej 
podmurówce, ściany oszalowane były pionowymi deskami sosnowymi. W rzucie przypominał 
odwróconą literę L. Fasadę stanowiła wieloosiowa  elewacja południowa. Wejście prowadziło przez 
podcień wnękowy, którego lewa część poprzedzona była szerokimi schodami, prawa ograniczona 
dekoracją drewnianą werandy i daleko odsuniętymi  od ścian budynku okapami. Duży dwuspadowy 
dach kryty był ceramiczną dachówką. W szczycie dachu elewacji zachodniej znajdował się pazdur, 
kończący szczyt ze słoneczkiem – jako nieodzowny składnik stylu zakopiańskiego. Dekorację  
ornamentalną wnętrza budynku, zredukowaną do minimum. Dwór przetrwał czasy II wojny 
światowej, w  1945 roku zorganizowano w nim urząd administracji państwowej, oddział banku i 
sklepy. Dwór spłonął w latach 50-tych, wg miejscowych ludzi, podpalono go dla zatuszowania 
wykroczeń finansowych urzędników. 



W 1941 r. majątek Kluczkowice został
skonfiskowany i przekazany w
administracje SS. Kleniewscy wyjechali
pośpiesznie do Warszawy, zabierając ze
sobą tylko osobiste rzeczy. W 1942 r.
przebywali w pałacu żołnierze frontowi
Wehrmachtu na rekonwalescencji. Po
nich przybył do Kluczkowic oddział
ukraiński z żandarmerią niemiecką,
stacjonowali tam do 1944. W
latach 1942/44 Kluczkowice przeżywały
wiele akcji zbrojnych oddziałów leśnych.
W 1943 r. Niemcy przystąpili pośpiesznie
do likwidacji ludności żydowskiej z
Opola Lub., Józefowa n/Wisłą i okolic.
Część zlikwidowano na miejscu, resztę
wywieziono do obozów zagłady. W
latach 1939/1945 przebywało w
Kluczkowicach wiele rodzin
wysiedlonych z poznańskiego.

 20 lipca 1944r. Niemcy i Ukraińcy 
opuścili pośpiesznie pałac. W 
pierwszych dniach po wyzwoleniu 
budynek pałacu został doszczętnie 
ogołocony ze sprzętów, mebli, 
obrazów .W 1945 r. Oddział Oświaty 
Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w 
Lublinie zorganizował w 
Kluczkowicach szkołę  pod nazwą 
„Państwowe Gimnazjum 
Koedukacyjne Ogrodniczo-
Rolnicze”. Szkoła działała do 1952 r. 
w 1957 powołano Dwuletnią Szkołę 
Ogrodniczą, w następnych latach 
powstawały kolejno szkoły 
zasadnicze i technika. Obecnie w 
pałacu mieści się Technikum 
Ogrodnicze przy ZSZ im. Stanisława 
Konarskiego w Opolu Lubelskim i 
Muzeum Regionalne.



Dzień dzisiejszy…
-W 2005 roku staraniem władz powiatowych 
w Opolu Lub. pozyskano fundusze z 
programów  unijnych na renowację 
zewnętrzną pałacu. 
-W 2006 r. przeprowadzono modernizację  
dachu i elewacji pałacu  w ramach projektu  
współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego.
-Zadanie zrealizowano z priorytetu – 3 
Rozwój Lokalny, z działań 3.2 Obszary 
podlegające restrukturyzacji – edycja 2005.
- Całkowita wartość projektu  wyniosła –
2510000, 
- Udział środków  w realizacji projektu; 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-
75%, Budżet Państwa 10%, Budżet Powiatu 
15%.



Wykonano  następujące  prace:

 wymiana pokrycia 
dachowego
 wymiana więźby 
dachowej
 wymiana stolarki okiennej
 izolacja pionowa i 
pozioma murów 
fundamentowych
 opaska odwadniająca 
 remont elewacji i detali 
architektonicznych
 remont tarasów
 szycie spękań i zarysów 
murów





Powołanie Muzeum Regionalnego

Muzeum Regionalne w „organizacji” w 
Kluczkowicach, zostało powołane 
przez Radę Powiatu w Opolu 
Lubelskim dnia 28 czerwca 2007 r. 
Muzeum posiada 4 działy: 3 
merytoryczne - Prehistorii, Historii i 
Historii Kolejki Wąskotorowej, 
Etnografii i dodatkowo dział 
Oświatowo – Edukacyjny.  

Do statutowej działalności 
muzeum należy, gromadzenie 
muzealiów związanych z naszym 
regionem przez  zakup lub 
użyczanie eksponatów z innych 
muzeów, prowadzenie 
działalności oświatowo-
edukacyjnej wśród  dzieci i 
młodzieży szkolnej ( lekcje i 
warsztaty muzealne).





Biblioteka pałacowa 1941 r.

Biblioteka pałacowa 1941 r. 
Siedzą Halina Kleniewska i 
Krystyn Kleniewski

Zdjęcia zostały podarowane  Muzeum 
przez Pana  Wojciecha Fudakowskiego z 
Anglii, siostrzeńca Wandy Pfeiffer-
Kleniewskiej 



Świetlica pałacowa 1940 r.

Pałac od frontu i browaru ok. 1940-42 r.



Przemysław Kleniewski 1942 r.

Wanda Kleniewska żona 
Przemysława z Marią 
Fudakowską- Sance Coeur w 
Zbylitowskiej Górze 1930 r.



Dzieci Przemysława i Wandy Kleniewskich:

Krystyn Kleniewski ur. 15 sierpnia 1924 r. w 
Kluczkowicach, zm. 6 listopada 1988 r. w 
Ottawie (Kanada)

Maria Kleniewska-Walewska i jej 
mąż Stefan Walewski 1942 r. 



Grobowiec Rodziny Jana Kleniewskiego we Wrzelowcu

W kaplicy pochowani są 
Franciszek Kleniewskiego i 
Mariia z Lasockich Kleniewska

Jan Kleniewski i Maria z 
Jarocińskich Kleniewska



Witold Kleniewski               Elżbietka Kleniewska
Syn Jana                                  córka Przemysława

Tablica pamiątkowa poświęcona 
Stanisławowi  Kleniewskiemu 
(syn Witolda zm.  w Kanadzie)

Tablica pamiątkowa poświęcona 
Krystynowi Kleniewskiemu (syn 
Przemysława) zm.w Kanadzie



Grób Rodziny Witolda Kleniewskiego  
w Polanicy Zdroju, pochowani są: 
Zofiia z Zieleniewskich Kleniewska 
(żona Witolda ), Joanna z Colonna
Walewskich Kleniewska – żona  Jana, 
syna Zofii i Witolda i Witold 
Kleniewski syn Joanny i Jana 


