Wywód przodków pułkownika Ryszarda Kuklińskiego „Jacka Stronga”
urodzonego w Warszawie 13 czerwca 1930 roku, a zmarłego w
Tampie (USA) 11 lutego 2006 roku.
Rodzice:
Stanisław Wincenty Kukliński ur. 9 marca 1901 roku w Niedabylu parafia Stromiec jako najmłodszy
syn Jana Kuklińskiego tamtejszego gospodarza i jego żony Marianny z Zychów, która osierociła go w
wieku 1,5 roku. Wziął ślub Z Anną Kotaniec w parafii Św Antoniego w Warszawie 13 maja 1928 r.
Zginął w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen w 1943 roku.
Anna Kuklińska z domu Kotaniec ur. 1 lutego 1900 r. w Warszawie jako córka 37 – letniej Heleny z
Olechowskich Kotaniec będącej już od 3 lat wdową po zmarłym w 1897 r. Józefie Kotańcu. Oddana do
sierocińca, wychowywała się w ochronce przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Zmarła w Warszawie
7 lutego 1963 r.

Przodkowie Stanisława Kuklińskiego po mieczu (linia męska):
Dziadek Ryszarda Kuklińskiego:
Jan Kukliński ur.10 grudnia 1853 roku w Biejkowie parafia Promna jako syn wówczas kopiarza, czyli
zagrodnika otrzymującego za robociznę zboże w kopach - Walentego Kuklińskiego i jego żony
Marianny z Jaranowskich. Żonaty trzykrotnie:
1) Najpierw z w 1879 roku jako kawaler z Niedabyla ożenił się z Marianną Czwarno, córką
Józefa Czwarno gospodarza ze Starej Wsi i Teresy z Rogów. Po ślubie zamieszkał w Starej Wsi
parafia Stromiec i tam rodziły się ich dzieci (4 synów i córka)
2) Powtórnie ożenił się jako wdowiec w 1891 r. z Marianną z Zychów z Bud Boskowolskich (dziś
Krzemień) wówczas parafia Stromiec (dziś Boże), babką Ryszarda Kuklińskiego i matką
Stanisława (jej opis poniżej). W tym czasie gospodarzył w Niedabylu.
3) Po raz trzeci ożenił się w 1903 roku z panną Rozalią Machajówną z Piroga parafia Stromiec,
córką gospodarza Jana Machaja i jego żony Zuzanny z Podkowińskich. Małżeństwo pozostało
chyba bezdzietne.
Jan Kukliński zmarł po 1909 roku najprawdopodobniej w Niedabylu.
Pradziadek Ryszarda Kuklińskiego:
Walenty Kukliński (Kukleński) ur. 17 lutego 1822 r. w Warce jako Walenty Maciej Kukleński,
syn komornika mieszkającego tamże Ignacego Kukleńskiego i jego żony Marianny z
Gruszczaków (Gruszczeńskich). 27 października 1845 roku będąc włościaninem z Niedabyla
ożenił się w Stromcu z Marianną Jaranowską panną także z Niedabyla. Mieli przynajmniej
czterech synów i córkę, którzy zawierali później małżeństwa (w tym Jana Kuklińskiego ur.
1853 r.) Zanim osiadł na gospodarstwie w Niedabylu był krótko po ślubie wymieniany w
aktach jako komornik i kopiarz z Biejkowa. W latach 1869 - 1871 odnotowany jako

mieszkaniec Michałowa, parafia Wrociszew. Zmarł w Starej Wsi 20 kwietnia 1886 roku w
wieku 74 lat pozostawiwszy owdowiałą żonę.
Prababka Ryszarda Kuklińskiego:
Marianna Kuklińska z Jaranowskich ur. 2 marca 1827 r. w Niedabylu jako córka tamtejszych
włościan Tomasza Jaranowskiego lat 36 (zmarł w 1850 roku w Niedabylu w wieku 65 lat) i
jego żony Marianny z Maraskiewiczów lat 38 (zmarła w 1854 r. w Pokrzywnie w wieku 68
lat). W 1845 roku w wieku 18 lat wyszła za Walentego Kuklińskiego . Urodziła mu
przynajmniej 4 synów i córkę. Przeżyła męża o 13 lat. Zmarła w Starej Wsi 9 października
1899 r. w wieku lat 72 .
Prapradziadek Ryszarda Kuklińskiego
Ignacy Kukliński (Kukleński) ur. 19 stycznia 1797 r. w Radomiu jako syn szlachcica Wojciecha
Kukleńskiego i jego małżonki Teresy. 27 października 1821 roku jako 24 – letni kawaler ożenił
się w Warce z Marianną Gruszczeńską panna pochodzącą z Głowaczowa. Jego rodzina
musiała mocno zbiednieć skoro podczas ślubu pisał się jako „pracowity”, a nie „urodzony”
czyli szlachcic. Z pierwszą żoną miał syna Walentego. Po jej śmierci w 1831 roku już jako
komornik ze Starej Wsi ożenił się w Stromcu z Konstancją Oświtówną córką Bogumiła
Oświta, gospodarza także ze Starej Wsi. W roku 1839 wymieniony był jako komornik z
Zatoru (dziś Biała Góra parafia Boże). Zmarł 21 lutego 1850 roku w Bożem w domu pod nr. 2
będąc miejscowym szynkarzem. Pozostawił owdowiałą żonę i pięcioro dzieci: Walentego w
Biejkowie, Zofię w Pokrzywnie, Tomasza w Radomiu, Jana i Józefa przy matce w Bożem.
Protoplasta wszystkich Kuklińskich pochodzących z ziemi stromieckiej, którzy są potomkami
jego synów.
Praprababka Ryszarda Kuklińskiego
Marianna Kuklińska (Kukleńska ) z Gruszcze(y)ńskich ur. 4 kwietnia 1797 r. jako córka
obywateli miasta Głowaczowa Filipa Gruszczeńskiego i Justyny z Rutkowskich. Od 1816 r.
przebywała na służbie w Warce. W 1821 r. w tym mieście zawarła związek małżeński ze
swoim rówieśnikiem, pochodzącym ze zubożałej rodziny szlacheckiej Ignacym Kukleńskim –
w chwili ślubu komornikiem z Warki. Tam urodził się niecałe 4 miesiące po ślubie ich
pierworodny syn Walenty. Marianna Kuklińska zmarła przedwcześnie w wieku około 30 lat
(przed 1831 r.)prawdopodobnie w Warce. Mąż po jej śmierci przeniósł się do Starej Wsi w
parafii stromieckiej i tam ożenił się ponownie.

Przodkowie Stanisława Kuklińskiego po kądzieli (linia żeńska):
Babka Ryszarda Kuklińskiego:
Marianna Kuklińska z Zychów ur. 27 maja 1868 r. jako córka Antoniego Zycha gospodarza z
ze wsi Budy Boskowolskie (dziś Budy Boskowolskie wchodzą w skład wsi Krzemień parafia
Boże) i jego żony Katarzyny z domu Strzembała. 12 lipca 1891 r. w wieku 23 lat wyszła za 15
lat starszego wdowca Jana Kuklińskiego i po ślubie przeniosła się z rodzinnej wsi do Niedabyla
aby zamieszkać z mężem i jego trojgiem dzieci z pierwszego małżeństwa. Mieli razem 4 dzieci
(Antoniego, Juliannę, Walentego i Stanisława Wincentego ur. 1901) Zmarła w Niedabylu 7
września 1902 r. w wieku 34 lat.
Pradziadek Ryszarda Kuklińskiego:
Antoni Zych ur.15 stycznia 1837 r. w Boskiej Woli jako syn 22- letniego Walentego Zycha i
jego małżonki Klary z Wójcików. W wieku 22 lat ożenił się z 4 lata starszą Katarzyną z domu
Strzembała, panną z Ksawerowa parafia Stromiec i po ślubie zamieszkał jako gospodarz w
Budach Boskowolskich. Ojciec Marianny Zych i dziadek Stanisława Kuklińskiego. Owdowiał w
1886 r. Na gospodarstwie w Budach Boskowolskich pozostawił syna Jakuba, a sam
wyprowadził się do młodszego syna Jana Zycha , który gospodarzył w miejscowości Podgaje
koło wsi Bobrek w gminie Stromiec gdzie zmarł 13 czerwca 1899 r w wieku 62 lat.
Prababka Ryszarda Kuklińskiego:
Katarzyna Zych ze Strzembałów ur.19 kwietnia 1833 r., córka Karola Strzembały włościanina
z Ksawerowa (ur. w 1803 r. w Woli Stromieckiej, syn Cypriana i Gertrudy z Gumułów, zm. w
Ksawerowie w 1843 r. w wieku 40 lat) i jego żony Magdaleny z domu Puk ( ur. około 1802 r. córka
Michała Puka i i jego żony Agnieszki z Wójcików gospodarzy z Ksawerowa, zm. tamże w 1881 r.) 17
stycznia 1859 r. w wieku 25 lat wyszła z Antoniego Zycha i zamieszkała z nim po ślubie w
Budach Boskowolskich. Matka Marianny Zychowej i babka Stanisława Kuklińskiego. Zmarła w
Budach Boskowolskich 25 lipca 1886 r. w wieku 53 lat. Mąż Antoni przeżył ją o 13 lat.
Prapradziadek Ryszarda Kuklińskiego
Walenty Zych ur. 12 lutego 1815 r. w Budach Bożeńskich (tak wówczas nazywano Budy
Boskowolskie obecnie noszą one nazwę Krzemień) w domu pod nr. 2 jako syn Jacka Zycha
gospodarza z Budów Bożeńskich lat 40 zm. po 1847 i jego małżonki Julianny z Partyków zm. w
1847 r. (oboje przyszli z Brzeskiej Woli parafia Jasionna około 1810 roku i osiedlili się w Budach
Bożeńskich dając początek prawie wszystkim Zychom mieszkającym później w parafii stromieckiej) .
18 stycznia 1836 r. ożenił się z 17 - letnia Klarą Wójcik z którą mieszkał na gospodarstwie w
Boskiej Woli gdzie zmarł 13 listopada 1855 r. w wieku 40 lat pozostawiając owdowiałą żonę.
Ojciec Antoniego Zycha (1837 – 1899), dziadek Marianny z Zychów Kuklińskiej (1868 – 1902).

Praprababka Ryszarda Kuklińskiego
Klara Zych z Wójcików ur. około 1819 roku w parafii Bukówno, jako córka Ignacego Wójcika
(zm. przed 1836) i Konstancji Wójcikowej (zm. po 1836) małżonków włościan z Bukówna.
Będąc na służbie w Boskiej Woli wyszła w wieku 17 lat za Walentego Zycha i po ślubie osiadła
z nim na gospodarstwie w Boskiej Woli. Matka Antoniego Zycha (1837 – 1899), babka
Marianny z Zychów Kuklińskiej (1868 – 1902). Po owdowieniu wyszła w 1857 r. za prawie 20
lat młodszego służącego dworskiego z Boskiej Woli Franciszka Płużyczkę. Z pierwszego
małżeństwa poza Antonim miała syna Mateusza Zycha gospodarza z Boskiej Woli zm.1900 r.
i Jadwigę zamężną z Tomaszem Cyngotem z Zatoru (Biała Góra). Z drugiego małżeństwa miała
dwóch synów. Zmarła w Budach Boskowolskich prawdopodobnie przy synu Antonim 6
czerwca 1882 r. w wieku ponad 70 lat.
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