Ankieta - Związek Szlachty Polskiej
1. Imiona Zygmunt, Antoni
2. Nazwisko w pełnym brzmieniu
(mężatka podaje nazwisko panieńskie oraz formę nazwiska, której używa)

Gutowski
3. Przynależność herbowa (jeśli jest znana)
Ślepowron
4. Przydomek (jeśli rodzina go używa /ła i jest znany kandydatowi)
5. Data i miejsce urodzenia (miejscowość, parafia, powiat)
(prosimy o obowiązkowe dołączenie kserokopii aktu urodzenia lub świadectwa chrztu lub innych dokumentów metrykalnych,
względnie - kserokopii dowodu osobistego. Kandydatka ubiegająca się o członkostwo z racji szlachectwa przysługującego po
mężu dołącza kopię aktu ślubu i część II-gą ankiety wypełnia wyłącznie informacjami dotyczącymi rodziny męża)

2 maja 1939 Warszawa, parafia Najświętszego Serca Jezusowego , ul. Kawęczyńska
6. Miejsce zamieszkania / adres korespondencyjny
ul. Grójecka 45m10, 02-031 Warszawa
7. Telefon stacjonarny, komórkowy, adresy e-mail, inne dane teleadresowe
+48 22 8220691 , +48 602126206
zgutowski3@gmail.com
8. Wykształcenie, zawód wykonywany
wyższe, mgr inż. elektronik, Politechnika Warszawska, dziennikarz prasy, radia i telewizji,
9. Znajomość języków obcych
angielski, rosyjski , słabo-niemiecki
10. Ordery, posiadane odznaczenia, przynależność do zakonów rycerskich, etc.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta)
Krzyż Wolności i Solidarności, Srebrny Krzyż Zasługi,
Odznaka działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów
politycznych, Medal za Długoletnie (50 lat) Pożycie Małżeńskie, Złota Odznaka Akademickiego
Związku Sportowego, Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich,
Medal Akademii Polonijnej w Częstochowie, Medal Kościuszko Heritage w Australii,
Honorowy Obywatel San Diego, Dyplom Uniwersytetu Polskiego w Filadelfii
11. Przynależność do organizacji politycznych, społecznych, gospodarczych i konspiracyjnych
w całym okresie życia i pełnione w nich funkcje
- Związek Harcerstwa Polskiego – członek
- Akademicki Związek Sportowy – wiceprezes AZS Politechniki Warszawskiej, członek ZG AZS
- Związek Studentów Polskich – członek,
- Stronnictwo Demokratyczne – członek,
- NSZZ „Solidarność” Polskiego Radia i Telewizji – sekretarz Komicji Zakładowej ,
sekretarz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Radia i Telewizji, obecnie – członek.
- Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – członek
- Katolickie Stowarzyszenie Filmowe – wieloletni prezes i dyrektor Międzynarodowego Katolickiego
Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów – obecnie „KSF Niepokalana”
- Fundacja Polska-Europa-Polonia – prezes,

Warszawa, 6.12.2019 r
Miejscowość, data

/-/ Zygmunt Gutowski_
Podpis

PRZODKOWIE KANDYDATA (W LINII MĘSKIEJ)***

DZIADOWIE
Pra
RODZICE
DZIADOWIE

13. OJCIEC – imiona, nazwisko, daty i miejsca urodzenia/ślubu/zgonu* (miejscowość, parafia, powiat)
prosimy o obowiązkowe dołączenie poświadczonych kopii odpisów zupełnych aktu urodzenia i aktu ślubu rodziców oraz ew. aktu
zgonu.

Jan Gutowski, ur. 23.03.1907 r, Boruty, zm. 16.08.1987 Warszawa,
14. MATKA – imię, nazwisko panieńskie, daty i miejsca urodzenia/zgonu*
Henryka Gutowska zd. Śliwowska ur. 14.09.1910 Warszawa, ślub 22.04.1935, zm. 30.05.1993 r.
15. DZIAD – imiona, nazwisko, daty i miejsca urodzenia/ślubu/zgonu* (miejscowość, parafia, powiat)
w miarę możliwości prosimy o dołączenie kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia lub kopii odpisu skróconego aktu ślubu/zgonu.

Franciszek Gutowski ur. 1981 Rzewnie, zm. 6.02.1920
16. BABKA - imiona, nazwisko panieńskie, daty i miejsca urodzenia /zgonu jeśli są znane.
Marianna Gutowska, z Pruszkowskich ur. 1882 Boruty zm. 25.01.1964 Miłony
17. PRADZIAD– imiona, nazwisko, daty i miejsca urodzenia/ślubu/zgonu (miejscowość, parafia, powiat)
w miarę możliwości prosimy o dołączenie kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia lub kopii odpisu skróconego aktu ślubu/zgonu.

3xPra DZIADOWIE 2xPra DZIADOWIE

Grzegorz Gutowski ur. 2.03.1842, Guty zm. 19.04.1919,
18. PRABABKA - imiona, nazwisko panieńskie, daty i miejsca urodzenia /zgonu jeśli są znane.
Rosalia Helena Gutowska z domu Kołakowska, ur. 1841, Chojnów
19. PRAPRADZIAD – imiona, nazwisko, daty i miejsca urodzenia/ślubu/zgonu (miejscowość, parafia, powiat)
w miarę możliwości prosimy o dołączenie kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia lub kopii odpisu skróconego aktu ślubu/zgonu.

Jan Gutowski ur. 25.06.1801, Guty zm.20. PRAPRABABKA - imiona, nazwisko panieńskie, daty i
miejsca urodzenia/zgonu jeśli są znane.
Józefa Gutowska z d. Załęska
___________________________________________________________________________________
21. 3 x PRADZIAD – imiona, nazwisko, daty i miejsca urodzenia/ślubu/zgonu (miejscowość, parafia, powiat)
w miarę możliwości prosimy o dołączenie kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia lub kopii odpisu skróconego aktu ślubu/zgonu.

Grzegorz Gutowski ur. 13.03.1758 zm 1839
22. 3 x PRABABKA - imiona, nazwisko panieńskie, daty i miejsca urodzenia /zgonu jeśli są znane.
Wiktoria Gutowska z d. Gutowska Domińczyków z Gutów Wielkich) ur. 5.01.1772
23. Najstarsze znane siedziby przodków w linii męskiej przed 1939 r. (miejscowości zamieszkania)
Ślady od 1726 r. Mateusz Gutowski przydomek „Goray” z żoną Franciszką z Chełchowskich
i ich potomkowie: syn Grzegorz Gutowski oraz wnuk Jan Gutowski posiadali :
- Guty Wielkie , Ponikiew Wielka, Załęże Wypychy, Soje, Tomki, Gartki i Ponikiewice (do ok. 1860).
Prawnuk Grzegorz Gutowski ok. 1860 r. przeniósł się do Rzewni (do 1900),
wnuk Franciszek Gutowski ok. 1900 do Borut (do 1939) , po wojnie - Miłony k/Różana, Warszawa
4. Posiadane informacje, źródła (ewentualnie dokumenty) stwierdzające szlachectwo
(w przypadku posiadania dokumentów prosimy o przesłanie ich fotokopii lub kserokopii.)**

W drzewach genealogicznych i portalach genealogicznych potwierdzenie posiadania
herbu „Ślepowron” jako właściciele posiadłości: Guty Wielkie Guty Małe
m.in. portal https://www.myheritage.pl/site-233761241/zygmunt-gutowski i strony powiązane
oraz https://www.gutowski-slepowron.de czy
https://zbigniewlolkowski.wordpress.com/2017/02/17/szlachta-ziemi-rozanskiej/

