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Urszula Weber-Król 
 

Dawni mieszczanie Kielc: Weberowie, Arndtowie, Leydowie 
 

Artykuł został napisany w oparciu o liczne archiwalia oraz wspomnienia członków rodzin: 

p. Lidii Leydo, p. Ryszarda Leydo, p. Andrzeja Kamińskiego – zięcia Kazimierza Leydo, p. Jerzego 

Kozaka – syna Adeli Weber, p. Andrzeja Webera oraz autorki. Cenne materiały pozyskano od 

p. Kornelii Major, która przeprowadziła szeroką kwerendę w archiwach, zebrała akta metrykalne 

i osobowe wspomnianych rodzin, dostarczyła tematyczne opracowania i ciekawe wzmianki z histo-

rycznych publikacji kieleckich i wielkopolskich.  

W cytatach zachowano starodawną pisownię.  
 

Weberowie 

Nazwisko Weber znane w Polsce od 1736 pochodzi od niemieckiego słowa weber – to znaczy 

tkacz. Takie objaśnienie zapisał prof. Kazimierz Rymut w II tomie – Nazwiska Polskie.
1
 Nie trudno 

się domyśleć, gdzie osiedlali się tkacze. To Łódź i okolice stały się drugim domem, a może i jedy-

nym, bo pozostali w Polsce na zawsze. Według ostatniego Spisu Powszechnego z 2011 r. w łódz-

kim było 918 osób noszących to nazwisko, na Mazowszu 146, w Warszawie 127, a w kieleckim 65 

osób – w Kielcach, Ostrowcu i Końskich.  

Weberowie pojawili się na Kielecczyźnie w roku 1768, kiedy zniesiono ograniczenie doty-

czące osiedlania się cudzoziemców. Przyspieszenie rozwoju gospodarczego, nowe manufaktury, 

a nawet pierwsze fabryki, oraz rosnące zapotrzebowanie na wyroby rzemieślnicze sprzyjały osie-

dlaniu się w Polsce. To właśnie wtedy przybyli tu Weberowie – ewangelicy. Nie zamieszkali 

w Kielcach, bo jak wiemy Kielce były miastem katolickich biskupów krakowskich. Zamieszkali 

w Końskich, Chęcinach, Pińczowie, Łopusznie itd. Zaczęli osiedlać się w Kielcach w okresie kon-

gresowym, a ich dzieci zawierać związki małżeńskie po utworzeniu parafii ewangelickiej (1829 r.). 

Zaznaczyć należy, że pierwsi ewangelicy przybyli do Kielc w 1816 roku, ściągnął ich Stanisław 

Staszic, gdyż potrzebował wykształconych wykładowców do Akademii Górniczo-Hutniczej. Byli to 

profesorowie z Saksonii, w tym Jerzy Bogumił Pusch, jeden z najbardziej zasłużonych polskich 

geologów, któremu Ziemia Świętokrzyska zawdzięcza odkrycie dla świata jej unikatowych walo-

rów geologicznych.  

Weberowie bardzo szybko zintegrowali się z miejscową ludnością i wkrótce przynależeli do 

najwybitniejszych obywateli, posesjonatów. Szybkiej polonizacji sprzyjało rozproszenie Luteran 

i przyswojenie polszczyzny. Pamiętnikarz Jerzy Jerzmanowski podaje, że w Kielcach nie docho-

dziło do antagonizmów między nieliczną ludnością ewangelicką, a katolicką większością, „(…) nie 

pamiętano religijnych zatargów, ani nawet jaskrawych niechęci. Królowało przyjazne współżycie 

wyznawców różnych religii i wzajemna tolerancja”.
2
  

W 1812 roku w Kielcach rodzi się Kacper Melchior Weber, syn Adama majstra kunsztu 

garbarskiego i Józefy z Miillerów, o czym powiadomili urzędnika katedry obywatele kieleccy: Jan 

Kosiński (22 l.) i Franciszek Weber (28 l.). Pięć lat później rodzina Adama i Józefy powiększyła się 
o następnego syna. Jego ojciec w obecności świadków: Franciszka Gaystera, cyrulika i Walentego 

Stockiego oświadczył, że syn Franciszek Ksawery urodził się 5 sierpnia 1817 roku w domu jego 

pod numerem 338.  

                                                 
1 Rymut, Nazwiska Polskie, str. 663. 
2 J. Jerzmanowski, W starych Kielcach, Kraków 1975, str. 197. 
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Kacper Melchior skończył medycynę i w wieku 23 lat (1835 r.) młody chirurg poślubił 

w Kielcach pannę Antoninę Olszewską (27 l.), córkę Jana i Marianny z Sadowskich, zmarłych 

w Końskich. Ślub poświadczyli kieleccy obywatele: Grzegorz Włodarski (28 l.) i Franciszek Helich 

(35 l.). Wśród gości weselnych byli przyjaciele ze Szpitala św. Aleksandra.  

W mieście nad Silnicą mieszkali: Franciszek Weber ur. ok. 1790 i jego brat Antoni, majstro-

wie kunsztu garbarskiego. W 1814 roku Franciszek poślubił Ewę Ulbach w osadzie Wzdół Rzą-
dowy. Małżeństwo miało pięcioro dzieci, urodzonych w Kielcach w latach 1816-1822, z których 

wieku dziecięcego doczekało tylko dwoje: Antonina i Adolf Franciszek. Ich syn Karol Leopold 

zmarł w 1817 roku, przeżywszy tygodni trzynaście, w domu swoich rodziców pod numerem 319. 

Rok później w wieku 3 lat zakończył życie kolejny syn Antoni. O śmierci dziecka powiadomił 

ojciec i stryj Antoni Weber. W 1819 roku Franciszek zgłasza śmierć następnego potomka, zaledwie 

dwumiesięcznego Jana Franciszka, zrozpaczonemu ojcu towarzyszył Jan Hamburg. Córka Antonina 

urodzona w 1820 roku, w wieku 17 lat została żoną Leona Szwejkowskiego (32 l.) – policjanta przy 

Urzędzie Municypalnym w Kielcach, pochodzącego z miasta Bolniki w Guberni Wileńskiej. Nie 

żyła już matka panny młodej. Ślub zawarty został 22 listopada 1837, w obecności rodziców pana 

młodego Józefa i Ewy z Kowalewskich, posiadaczy gospodarstwa rolnego w Bolnikach. Obecni na 

ślubie byli mieszczanie kieleccy: Jan Hamburg i Józef Taworski.  

Majster garbarski Franciszek Weber, urodzony ok. 1792 roku – syn Antoniego i Marianny 

z Gusłerbergówz d. w mieście Bisiathein, Królestwie Bawarskim zmarłych, po śmierci żony Anny 

z Miillerów poślubił w 1830 roku w Kielcach – jaśnie panią Józefę z Sigrejów, urodzoną w 1802 

roku w Koszycach (Węgry). Tam zmarli jej rodzice Józef i Anna, obywatele węgierscy. Józefa była 

wdową po zmarłym Damazym Rutkowskim, profesorze we wsi Wzdół w obwodzie Sandomier-

skim. Franciszek miał 48 lat, ona 10 mniej, świadczyli: Jan Hamburg (50 l.) i Marcin Olbrach. 

Z analizy akt metrykalnych wynika, że Franciszek miał trzy żony i wraz z braćmi Adamem 

i Antonim  trudnili się garbarstwem. Ciekawostką jest, że dwaj bracia: Adam i Franciszek poślubili 

dwie siostry Miiller. Prawdopodobnie obie (jedna na pewno) były córkami Józefa Miillera – bu-

downiczego, określanego „murgrabią gmachów rządowych”,
3
 wieloletniego członka dozoru gminy 

ewangelickiej, a wg radomskich akt Zarządu Dóbr Państwowych także współautora projektu ogrodu 

miejskiego w Kielcach (1830).  

Bywały trudne sytuacje, gdy Weberom podobały się panny o polskich, katolickich korze-

niach. Zaloty pewnego Webera do córki burmistrza Kielc zakończyły się niestety fatalnie. „Słowne 

utarczki pomiędzy zegarmistrzem Urbanem Weberem a córką burmistrza Józefa Muszkowskiego 

miały dla tego pierwszego smutne i nader bolesne konsekwencje: burmistrz nakazał bez wyroku 

sądu pojmać Webera i na ratuszu sam go spoliczkował, pobił, a na koniec wymierzył mu kilkadzie-

siąt plag dyscypliną”.
4
 No cóż, miłość czasami dostarcza cierpienia. Wspomniany ratusz spłonął 

w 1800 roku, później go odbudowano. 

Weberowie brali aktywny udział w ważnych dla lokalnej społeczności sprawach. Podpis 

Franza (czyli Franciszka) Webera i Jana Hamburga widnieje wśród 23 najwybitniejszych obywateli 

kieleckich oburzonych na administratora, który zgarnia do swej kieszeni profity za wyrabiane 

i sprzedawane trunki. Razem z innymi „proszą o uchylenie administracji i deklarują się „dubeltowy 

pobór od trunków (zamiast 28 500 zł – 57 000 zł rocznie) płacić Skarbowi, by tylko przywrócono im 

wolność propinacji, odwiecznemi przywilejami przyznaną”.
5
 O poparcie swej prośby obywatele 

kieleccy zwrócili się do Rady Obywatelskiej Województwa Krakowskiego, która przedstawiła ich 

podanie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Polskich, dnia 19 października 1824 roku. Rada 

                                                 
3 Z tradycji i dziejów ewangelików kieleckich – Studia pod red. Jarosława Kłaczkowa, str. 119. 
4 Kielce przez stulecia, Kraków 1975, str. 75. 
5 Pamiętniki Koła Kielczan, 1929, str. 19. 
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popierając protest kieleckich mieszczan, poleciła ich starania następującymi słowami: „Wiadomo 

Radzie, iż Komisja Rządowa, przekonana o potrzebie opieki miastom, takową im chętnie udziela, do 

czego „Kielce szczególniejsze mieć muszą prawo, jako bliskie upadku w razie exystowania ciążenia 

(o którem w ich podaniu mowa), które przyczyną najgorszych skutków być może”.
6
 Jan Hamburg 

figuruje jako świadek na kilku aktach Weberów, sugeruje to bliskie ich pokrewieństwo.  

O pozycji społecznej Weberów w Kielcach świadczy także kandydowanie Wilhelma Webera 

do kolegium kościoła ewangelickiego, składającego się z dozoru i pastora administrującego parafią. 
W skład kolegium wchodzili z reguły bogatsi wierni, gdyż udział w jego pracach zobowiązywał do 

większych świadczeń na rzecz parafii. Bardzo dochodowe były szynki. Wilhelm Weber był szynka-

rzem i dzierżawcą hotelu w Kielcach. Dwojga imion Fryderyk Wilhelm (częściej używał to drugie), 

urodził się w roku 1831 w Tomaszowie (gubernia warszawska), jako syn Fryderyka Gottlieba, 

sukiennika i Berty z domu Tietz. Jego urodziny zgłosili świadkowie: Gottlob Melisal i Jan Kreske. 

Rodzicami chrzestnymi byli: Mateusz Luszak i Berta Wendt. Trzy lata wcześniej – 16 lipca 1829 

urodziła się Krystyna Elżbieta Arndt, o czym zawiadomili pastora Tomaszowa tutejsi, dostojni 

mieszczanie: Józef Leszke i Fryderyk Styrenbaecher, obaj sukiennicy, chrzestnymi dziecka zostali 

Józef Leszke z panną Atmą Bohme. W wieku 20 lat Wilhelm Weber, dnia 5 maja 1851 r. w Toma-

szowie-Zawada, poślubia Christiannę Henriettę Arndt (22 l.), córkę Martina, fabrykanta sukna 

i Christianny z domu Gray – jak informuje akt w języku niemieckim. Poświadczają to brat panny 

młodej Gustaw Arndt (41 l.) i kuzyn Orest Miiller (26 l.). Młoda para na krótko wiąże swoje losy 

z Tomaszowem. W 1855 roku przenoszą się do Kielc z trójką maleńkich dzieci: Johannem (Janem 

ur. 1852), Gustawem (ur. 1853) i Emmą Agnes (ur. 1854). W Kielcach rodzą się następni synowie, 

według przekazów rodzinnych pięciu. Ich najmłodszy syn liczący 9 dni zmarł w 1865. Małżonko-

wie Wilhelm Weber i Krystyna z Arndtów byli jedną z 21 rodzin ewangelickich w Kielcach w roku 

1867.
7
 Tutaj są pochowani.  

W opracowaniach dotyczących szkolnictwa górniczego w zaborze austriackim w 1889 roku 

wymieniany jest Adolf Weber – komisarz górniczy w Urzędzie Górniczym w Stanisławowie. Wy-

kładał maszynoznawstwo i prawo górnicze w Szkole Górniczej w Borysławiu. Z rodu Weberów 

pochodził Johann Gottlieb Weber – sukiennik w Ostrowie, obywatel z Tomaszowa. Także Gottlieb 

Paul Weber urodzony w Darmstadt – znany malarz krajobrazów i zwierząt oraz Jerzy Leonard We-

ber – rzeźbiarz śląski epoki baroku (rzeźba z 1846 r. w Świdnickim kościele ewangelickim). Z kie-

leckimi kuzynami oprócz nazwiska wiąże ich artystyczny talent oraz muzykalność.  
Z Kielcami związany był Jan Weber w Starey wsi urodzony, syn Jana i Elżbiety z Winków, 

z Galicji Austriackiej przybyły, z miejscowości Goninie Potok Złoty. W wieku 33 lat w roku 1833 

w Chęcinach poślubił Konstancję Pietrzykowską (21 l.), córkę Piotra i Agnieszki z Lubańskich, 

zamieszkałych w Chęcinach pod numerem 147. Świadkami byli znamienici obywatele Chęcin: Jó-

zef Czernicki (46 l.) – Kasjer Miasta Chęcin i Michał Zajączkowski lat 56, zamieszkały na plebani. 

(Czerniccy to rodzina możnowładców z Mazowsza, w XIX w. należał do nich majątek Giedejki 

w powiecie osmańskim. O Józefie Czernickim i koligacjach z Janem Arndtem (1827-1881) traktuje 

„Wielka genealogia Minakowskiego„. Z kolei Michał Zajączkowski to ojciec Leona (1808-1867), 

który w latach 1832-1833 był wikariuszem w Chęcinach, a następnie zarządzał parafią Bebelno 

i Podlesie.)
8
  

W 1834 roku w Kielcach zawierała ślub Barbara z Weberów (30 l.), wdowa po Piotrze Nowa-

kowskim, córka Adama i Rozalii z Połowników, zmarłych wyrobników z Cieszyna. Panem młodym 

był 27-letni Wojciech Miczeński v. Mika, krawiec tudzież zamieszkały, urodzony we wsi Czer-

                                                 
6 Pamiętniki Koła Kielczan, 1929, str. 19 
7 Z tradycji i dziejów ewangelików kieleckich – Studia pod red. Jarosława Kłaczkowa, str. 23 
8 www. genealogia. okiem. pl/forum/viewtopic. php?f=55&t=432; http://parafia. drochlin.pl/OParafii/OgolneInformacje 
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nickowie, syn zmarłego Franciszka i Franciszki z Figutów, rolników – w asyście: Jana Kowal-

skiego, szewca i Tomasza Zawadzińskiego, szklarza.  

W dziejach rodziny Weberów znajdujemy ślady ich aktywności zarówno społecznej jak 

i gospodarczej. Z artykułu pana Krzysztofa Myślińskiego: „Szkicownik i notatniki konserwatora 

Andrzeja Olesia” wiemy, o widniejącej adnotacji Olesia: „(bd.) Wysłać podziękowania (…) dla (…). 

Marmury: 1. Morawiakówna Helena i Weber Jan „.
9
 Ta notka z 1938 roku istniejąca w zapiskach 

dotyczących konserwacji Pałacu Biskupiego i urządzanym tam Sanktuarium Marszałka Piłsud-

skiego, świadczy o zasługach społecznych w budownictwie sakralnym Jana Webera. Nie był tuzin-

kową postacią – inżynier, od 1934 roku prowadził wspólnie z Witoldem Wyganowskim firmę „Wy-

ganowski i Weber”.  

Było to duże przedsiębiorstwo budowlano-kamieniarskie, z fabryką marmurów w Kielcach 

oraz należącymi do niej dwoma kamieniołomami. Firma miała biuro w Warszawie na ul. Mokotow-

skiej 49, przy. Trębackiej. Przed II wojną światową współpracowała ściśle ze znaną firmą „Fr. 

Martens i A. Daab” w Warszawie. W początku lipca 1943 roku nagle, po wiadomości o śmierci 

generała Sikorskiego, zmarł na serce Witold Wyganowski. W tym samym czasie Jan Weber uległ 

atakowi paraliżu. Prowadzeniem całej firmy zajął się siostrzeniec Wyganowskiego – Zbigniew 

Przedpełski.
10

 Po upadku powstania, Zbigniew Przedpełski opuścił palącą się Warszawę i przedo-

stał się z rodziną do Kielc. Kielecki „Marmur” podczas II wojny światowej niestety ucierpiał moc-

no. „Niemcy wywieźli z zakładu wszystkie maszyny. W celu ich znalezienia wysłano pracowników na 

ziemie zachodnie. Własnych maszyn nie odnaleziono, ale przywieziono podobne”.
11

 Po wyzwoleniu 

Przedpełski na bazie fabryki marmurów założył spółdzielnię pracowniczą w Kielcach licząc, że 

dzięki temu władze komunistyczne nie zabiorą rodzinnej własności. Stało się inaczej. Zaznaczyć 
trzeba, że kielecka firma oddała wielkie zasługi przy odbudowie zabytków Warszawy. Odtworzyła 

tablice serca Chopina w kościele św. Krzyża. Restaurowała (ze Stanisławem Lorentzem) Bramę 
Krakowską Zamku Królewskiego, kolumny Pałacu Łazienkowskiego, tarasy Pałacu w Wilanowie.  

Prawdopodobnie dziadkiem Jana był syn Fryderyka i Krystyny Arndt – Jan, o czym świadczą 
bliskie relacje ich potomków (o tym wujku wspominał ojciec autorki) oraz dziedziczenie imion 

i zawodów. Okazuje się, że wśród Weberów kamieniarstwo było popularne. W dokumentach histo-

rycznych z Wielunia, gdzie trafili z Kielc niektórzy członkowie rodziny Weberów jest wzmianka: 

„W 1934 r., podczas wykopów pod fundamenty, pracownicy firmy kamieniarskiej K. Webera wydo-

byli 8 czaszek oraz kości ofiar egzekucji”.
12

 Działo się to przy budowie Pomnika Bohaterów Po-

wstania Styczniowego w Wieluniu. Z pewnością chodzi tu o firmę Kazimierza Webera. 

Najwięcej informacji zachowało się o potomkach małżonków Wilhelma Webera i Krystyny 

z domu Arndt, którzy dbali o wykształcenie i umiejętności muzyczne licznych synów. Jeden z nich 

Wilhelm Herman Weber (1857-1935), urodzony 21 stycznia w Kielcach, mieszkał tu do pełnoletno-

ści. Z zawodu nauczyciel i kantor, wykształcony buchalter, ogromnie aktywny społecznie. Talent 

do muzyki odziedziczył po przodkach Weberach i Arndtach. Grał doskonale na fortepianie, orga-

nach i lutni. Z relacji rodzinnych wiadomo, że uczęszczał do prywatnej szkoły Hermana Hillera, 

zwanej Wyższy Męski Instytut. Potwierdza to fakt perfekcyjnej konwersacji handlowej w języku 

francuskim i niemieckim (akta Cukrowni Dobrzelin), a także znajomość tańca i gimnastyki, którą 
preferował we własnej szkole. Świetny tenisista. Konserwatorium w klasie organomistrza kończył 

w Warszawie, mieszkając u kuzynów. Jako 20-letni kantor parafii ewangelicko-augsburskiej, sło-

necznego dnia 23 czerwca roku 1877 zawarł ślub z Zofią Kawecką (l. 23), panną z Wielunia, córką 
                                                 
9 Studia Muzealno – Historyczne, Kielce 2014 r. – VI – art.ykuł. Krzysztofa Myślińskiego: Szkicownik i notatnik konserwatorskiego 

Andrzeja Olesia, str. 17. 
10 http://www.arkonia.uw.edu.pl/Biul6/przedpelski.htm 
11 Dr C. Jastrzębski – Szkic do dziejów „135 lat kieleckich kopalni surowców mineralnych SA” str. 10. 
12 T. Olejnik - Leksykon miasta Wielunia, str. 234. 
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Fryderyka Karola, majstra szewskiego z rodu piwowarów i Joanny Maryanny z Maliszewskich 

z rodziny piwowarskiej – w obecności wujków panny młodej: Karola Kaweckiego i Aleksandra 

Maliszewskiego. Rodzice pana młodego dostarczyli wieluńskiemu pastorowi pozwolenie wydane 

przez Naczelnika Kaliskiej Szkolnej Dyrekcji nr. 2534. Ślubu nie dożył ojciec Zofii, gdyż zmarł 

4 miesiące wcześniej w wieku 62 lat.  

W latach późniejszych, bratanica Zofii – Alicja Kawecka z Wielunia została żoną pastora 

Henryka Wendta (1886-1970), „zasłużonego dla Ziemi Wieluńskiej”, który był synem Christiana 

Fryderyka i Julii Szarlotty z d. Tautsch narodowości czeskiej, i wnukiem Jerzego (Georga) Wendta, 

pierwszego pastora parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach w latach 1836-1837. Alicja Ka-

wecka, ogromnej urody pani była zwana „Smosarską Wielunia”.  
 

Wilhelm WeberZofia Weber z Kaweckich 

  

Wilhelm był miłośnikiem muzyki Fryderyka Chopina i malarstwa Henryka Siemiradzkiego, 

od 1888 członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, które organizo-

wało wiele wystaw w Warszawie, popularyzujących sztukę polską. W 1889 roku został buchalterem 

Cukrowni Walentynów. Przeniósł się do Żychlina, wówczas „serca” cukrownictwa Królestwa Pol-

skiego, gdyż było szybko rozwijającą się gałęzią przemysłu, dającą duże możliwości zarobkowe. 

W tym mieście zasłynął jako największy społecznik na polu kultury i edukacji. Przedwojenna prasa 

często poświęcała mu swoje ramy jako „(…)znanemu pracownikowi na niwie społecznej, który bar-

dzo dużo zdziałał na polu oświaty i kultury dla mieszkańców Żychlina(…).”
13

 

Założył tutaj „pensję dla panienek z dobrego domu”, w której pod zaborem rosyjskim uczył 

korespondencji, cytując listy króla Jana Sobieskiego spod Wiednia do Marysieńki. Zainicjował 

i zorganizował wraz z synem Zygmuntem – półprywatną Koedukacyjną Szkołę Handlową, działa-

jącą w latach 1919-1936 w Żychlinie. Był organizatorem i buchalterem Stowarzyszenia Współ-

dzielczego, inicjatorem Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, oraz założycielem Towa-

rzystwa Wzajemnego Kredytowania, pierwszych instytucji spółdzielczych i kredytowych w Żychli-

nie. Efektem jego działań było przyspieszenie rozwoju przemysłu i handlu w rejonie. W 1902 roku 

był w grupie pięciu obywateli reaktywujących Straż Ogniową Ochotniczą, którą dwanaście lat 

wcześniej zlikwidowały władze rosyjskie. Brał udział w wielu akcjach przeciwpożarowych, ale też 

                                                 
13 Łowiczanin nr 33, z 16 sierpnia 1912 roku. 
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angażował się mocno w zdobywanie funduszy na działalność OSP. Był współzałożycielem i człon-

kiem zarządu trzech ochotniczych straży pożarnych. Stworzył instytucje działające przy żychliń-
skiej remizie: kino „Strażak”, teatr amatorski, zespół muzyczny „Lutnia”.  

Dzięki inicjatywie i współfinansowaniu przez Wilhelma
14

 powstało w 1924 roku kino „Stra-

żak”, w którym był zaangażowany w organizację i oprawę muzyczną. Pierwsze filmy były nieme, 

a podczas seansów na pianinie grała jego córka Adela Weber .  

 

Zespół „Lutnia”, w środku siedzi Wilhelm Weber, dyrygent i założyciel zespołu. 

Adela Weber trzecia z prawej. 

 

Wilhelm stworzył Teatr Amatorski, reżyserował przedstawienia i występował w nich jako ak-

tor i śpiewak. Repertuar był bogaty, w czasach zaborów bardzo patriotyczny. Wystawiał nawet ope-

retki. Zachowała się pamięć o „Wiesławie” czyli „Weselu Krakowskim” – granej wiele lat, znako-

mitej operetce narodowej Oskara Kolberga, opartej na poemacie Kazimierza Brodzińskiego, libretta 

Seweryny Pruszakowej, której nazwisko spotykamy tak często w listach Chopina. Dla reżysera 

i scenografa było to prawdziwe wyzwanie i odważne przedsięwzięcie. Widzowie zamierali, gdy 

Wilhelm grzmiał ze sceny: 

Gdy Moskwa polskie dobijała plemię, 
W pustkach wsie stały a odłogiem ziemie (…) 

Do nas wróg przybył i wioskę zapalił.  

Dzień to był sądu; – śród płaczu i gwaru, 

Wśród ciemnej nocy, wichrów i pożaru (…) 

Uwagę widzów przyciągali aktorzy w barwnych, ludowych strojach krakowskich, wszak to 

wesele, mazur, śpiewy. Wymagało to wielkiego zawodowstwa. Wilhelm reżyserował także „Szpital 

wariatów” – operetkę komiczną Michała Bałuckiego . Zwiedzanie zakładu zamkniętego dla obłąka-

nych było swego czasu dość powszechną rozrywką. Taką wycieczkę zorganizował sobie również 
autor i... stwierdził, że lokatorzy „wariatkowa” wcale nie różnią się od tych, którzy żyją poza jego 

murami. Z powodzeniem adaptował na warunki lokalne „Chatę za wsią” Józefa Ignacego Kraszew-

skiego, powieść powstałą w 1842 roku.  

                                                 
14 Informacja od p. Jerzego Kozaka z Warszawy oraz p. Zalewskiego z Żychlina; informacje i materiały własne. 
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Dnia 21 i 22 maja 1913 roku dzięki jego „niezmordowanej działalności”,
15

 odegrano dwie ko-

miczne jednoaktówki. Pierwszą z nich był wodewil Werbel domowy, napisany przez Jana Kantego 

Grygorowicza, z muzyką sławnego pianisty Emanuela Kani. Sztuka szczególnie mu bliska, bo po-

chodziła z rejonu Krakowa. Drugą była krotochwila Fatalista Tadeusza Jaroszyńskiego. Zagrał 

w niej rolę Urbanka, bogatego młynarza, z wielką swobodą i talentem aktorskim, jak pisała prasa. 

Założony przez niego Teatr działał także w okresie międzywojennym, już przy wsparciu jego 

dzieci. Reżyserował ambitne w warstwie intelektualnej i artystycznej komedie Aleksandra Fredry, 

znane z wyrazistych bohaterów, mistrzowskiej akcji i giętkości języka. W pamięci rodziny zacho-

wał się także spektakl Janek spod Ojcowa, do którego muzykę napisał Oskar Kolberg – polski etno-

graf, folklorysta i kompozytor. Zaangażowanie społeczne Wilhelma pamiętają jeszcze najstarsi ży-

chlinianie.
16

  

Pod kierownictwem Wilhelma aktywnie działał, założony przez niego, zespół „Lutnia”. Nie 

znany jest pełny repertuar chóru, zachowała się krótka notka o czterech śpiewanych utworach: Po-

witanie Lowisa Sporhra, Dzwon klasztorny C. Altenhofera, Gdybym ja ptakiem był Augusta Reisera 

i Groźna dziewczyna Stanisława Moniuszki, pieśni z 1850 roku.
17

 Na Boże Narodzenie śpiewali 

pieśni religijne, popularna była kolęda „Bóg się rodzi” Franciszka Karpińskiego. Lutnia upo-

wszechniała muzykę narodową i ludową: Ogińskiego, Moniuszki, Pankiewicza, Mozarta, Stradel-

lego, Antoniego Dworzaka oraz profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych Miłosza Kotarbiń-
skiego – ojca słynnego dziś Tadeusza Kotarbińskiego.  

 

Grupa teatralna pod kierunkiem Wilhelma H. Webera 

po występach w remizie strażackiej (stoi pierwszy z prawej) 

 

                                                 
15 Łowiczanin Nr 21 z dnia 23 maja 1913r,s. 5, Wiadomości z Żychlina. 
16 Wspomnienia pani Haliny Sitkiewicz, Krystyny Syroka, Jerzego Kozaka. 
17 Łowiczanin Nr 22 z dnia 30 maja 1913r, s. 6., art. „Teatr amatorski i Lutnia w Żychlinie”, Cezariusz Wojszycki. 
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Doceniając Wilhelma talenty i zaangażowanie społeczne, dziennikarze wierzyli w jego moc 

sprawczą i pedagogiczną. „(…) Najlepiej będzie, gdy wprost za pomocą „Łowiczanina” zapukamy 

do najpożyteczniejszego pracownika na niwie społecznej nie tylko w Żychlinie, ale i okolicy, p. We-

bera, a on na pewno wnet zbudzi naszą młodzież ze snu”– pisano w Łowiczaninie w 1913 r.
18

 Nazy-

wany był „człowiekiem renesansu” i „wszelkich cnót” oraz „zacnym” w zachowanej korespondencji. 

Miłość do żony Zofii z Kaweckich powoduje, że pozostaje w Polsce, choć los daje mu wszelkie 

możliwości zawodowe w Austrii i Bawarii. W czasie I wojny światowej załamany po śmierci 

dwóch najstarszych synów przejmuje na siebie obowiązki utrzymania osieroconych wnuków.  

Zarówno dzieci jak i wnuki wychowywał w wielkim patriotyzmie do swojej ojczyzny – Pol-

ski. Inwestował w ich naukę. Najmłodszy Zygmunt był znanym inżynierem – chemikiem, współ-

pracującym z Ignacym Mościckim, najstarszy syn Mieczysław (dziadek autorki) specjalizował się 
w technologii cukrowniczej – obaj skończyli Politechnikę Lwowską. Witold – zapalony pszczelarz 

studiował w Odessie, Herman związał pracę zawodową z bankowością. Córka Adela – ukończyła 

miejscowe gimnazjum, ojciec ćwiczył ją w grze na pianinie i śpiewie. Miała piękny, sopranowy 

głos urzekający słuchaczy żychlińskich. Zdolna tenisistka, jej mężem został Hipolit Kozak, specja-

lista od cukrownictwa. Dzieci Wilhelma były ostatnimi ewangelikami w rodzie Weberów. Dzisiejsi 

potomkowie Wilhelma to katolicy a zawodowo: lekarze, ekonomiści, bankowcy. Wnuczka Wilhel-

ma i Zofii – Helena Weber została żoną Kazimierza Leydo, znanego kieleckiego farmaceuty.  

Kuzyn Wilhelma – Gustaw Weber, starszy od niego o 4 lata przeniósł się z Kielc do Żychlina 

kilka lat wcześniej. Pracował w Cukrowni Dobrzelin, był naczelnikiem straży SOO Dobrzelin 

w początkach jej istnienia. W latach 20-tych XX wieku, w sposób pełen humoru i elokwencji uza-

sadniał władzom kutnowskim konieczność przeprowadzki z rodziną do Sochaczewa. Miał trójkę 
dzieci, których dalsze losy są nieznane.  

 

Zofia i Wilhelm H. Weber. Żychlin 1932 r. 

                                                 
18 Łowiczanin, nr 9, z dn. 28 luty 1913 rok, str. 6. 
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Arndtowie 

Pierwsi Arndtowie zamieszkali w Łopusznie jeszcze zanim pojawili się tu koloniści. Byli to 

tkacze, szklarze, szewcy, pochodzili z Niemiec. Sprowadził ich Franciszek Dobiecki. Pierwszą wieś 
na prawach czynszowych utworzył 16 czerwca 1814 od imienia żony nazwaną Antonielów. W 1818 

uformowano dwie następne wsie – Kolonię Józefinę i Eustachów – nazwane na cześć dzieci dzie-

dzica. Kontrakt dotyczący Józefiny zawarto z przedstawicielem kolonii Gottfriedem Arndt – sołty-

sem byłej kolonii Bogusław w powiecie radomskim. Arndt zastrzegł sobie prawo do wybudowania 

szkoły. I tak się stało.
19

 Była to pierwsza szkoła elementarna w tym regionie.  

W połowie lat 40-tych XIX wieku pierwsi Arndtowie przybywają do Kielc. Arndt Herman – 

kupiec, ur. w 1818 w Gorlitz (Zgorzelec) w Prusach. W Kielcach zostaje uznanym członkiem Kie-

leckiego Ewangelicko-Augsburskiego Kolegium Kościelnego, gdzie działał przez wiele lat. Obywa-

telem Kielc zostaje Arndt Józef – fabrykant sukna z Tomaszowa, syn Marcina i Christianny Gray, 

który umiera w Kielcach w 1865, pozostawiając żonę Emmę z ogrodniczej rodziny Ulrichów i dwo-

je dzieci. Także Arndt Teodor – kantor i kasjer przy kościele ewangelicko-augsburskim w Kielcach. 

Teodor pracował od 1855 z pastorem Edwardem Lembke, będąc jego czynnym współpracowni-

kiem. Brał udział w staraniach księdza o utworzenie szkoły elementarnej dla dzieci ewangelickich 

w Kielcach. Był jedynym kandydatem na nauczyciela. Pastor Lembke znał rodzinę Arndtów jeszcze 

z Wielunia. W 1861 roku projekt szkoły przesłano władzom oświatowym. Szkołę powołano jednak 

znacznie później.  

W 1851 roku siostra Józefa – Christianna Henriette Arndt, córka fabrykanta sukna z Toma-

szowa Mazowieckiego. wychodzi za mąż za szynkarza i dzierżawcę hotelu w Kielcach – Fryderyka 

Wilhelma Weber i powiększa grono mieszczan kieleckich. Z rodzinnych przekazów wynika, że łą-
czy pochodzenie niemieckie i angielskie, po matce z domu Gray. Christianna miała co najmniej 

4 braci: Ferdynanda, Franza Antona (Franciszka), Johanna (Jana), Josepha (Józefa) i siostrę. 
Arndtowie znani byli z pasji muzycznych, każdy grał na jakimś instrumencie. Działali też 

w strażach pożarnych. Byli ludźmi szanowanymi za pracowitość, żyłkę społecznikowską, umiejęt-
ności organizacyjne i uczynność. Zachowała się fotografia przodków Christianny ze znanymi dzia-

łaczami przemysłowymi i ziemianami z guberni poznańskiej w kurorcie Kissinger, z dnia 10 lipca 

1868 r.: Hipolitem Cegielskim – sławnym właścicielem fabryki narzędzi i maszyn rolniczych, hr 

Karolem Chłapowskim – mężem słynnej aktorki Heleny Modrzejewskiej oraz prawnikiem i publi-

cystą z Płocka Konradem Machczyńskim. 

Tradycje sukiennicze Arndtów pielęgnowały i dalsze pokolenia. W „Gazecie Kieleckiej”, po-

cząwszy od Nr 1 z 1879 roku, znajdujemy kilka anonsów zapraszających do składu sukna i kortów 

H. Arndta w Kielcach, gdyż „nadszedł powtórny transport towarów jako to: suberyny, korty,
20

 

sukna, kołdry, dywany, płótna i materyjały na okrycia damskie, burki gotowe; z czem poleca się 
szanownej publiczności tak w miejscu jak i z okolicy”. W numerze 26 tejże gazety czytamy nową 
reklamę jego firmy informującą, że „nadszedł świeży transport towarów zagranicznych i krajo-

wych”. H. Arndt miał skład sukna i kortów w swojej kamienicy, gdzie miał do wynajęcia wolne 

sześć pokoi, kuchnię, spiżarnię, drwalnię oraz piwnicę na parterze.
21

 Arndtowie łożyli też na cele 

społeczne o czym świadczy następny anons: „…w zamian powinszowań na ochronę przy szpitalu 

św. Aleksandra dała p. M. Arndt rubli (…)”.
22

  

Kieleccy Arndtowie byli też nauczycielami, zajmowali się edukacją młodzieży w szkołach 

ewangelickich. Z pamiętnika Koła Kielczan wypływa ciekawe wspomnienie: „W Kielcach ujrzałem 

                                                 
19 Tradycje i dzieje ewangelików kieleckich, str. 85. 
20 Kort – rodzaj sukna. 
21 Gazeta kielecka 1890, nr 21-2. 
22 Gazeta kielecka 1890, R. 21 nr 2-2/103. 
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światło dzienne 29 sierpnia 1851 r. i miasta, do chwili wyjazdu na uniwersytet, prawie nie opusz-

czałem, wyjąwszy parę razy na wakacje lub święta wielkanocne; wiele więc rzeczy z moich lat dzie-

cięcych i szkolnych dotąd dobrze pamiętam.  

W Kielcach, oprócz szkoły początkowej miejskiej, była także szkoła, mieszcząca się w domu, 

należącym do kościoła ewangelickiego. Do niej uczęszczało nas chłopców rodziców zamożniejszych 

ze dwudziestu, zdaje się, samych katolików. Nauczyciel, nazwiskiem Arndt, chociaż ewangelik uczył 

nas zasad religji katolickiej z katechizmu ks. Putiatyckiego. Matka nauczyciela, bardzo sympatyczna 

staruszka, jeśli który z chłopców, za jakieś przewinienie, miał odsiedzieć tak zwaną „kozę”, często-

wała zbytnika bardzo dobrą kawą i bułką”.
 23

 

Prawdopodobnie chodzi tu o Teodora, którego popierał na tym stanowisku ks. Lembke. 

Powyższe sugeruje, że pierwszymi Arndtami w Kielcach było pokolenie jego rodziców, co jest 

zgodne ze wspomnieniami członków rodzin i metrykaliami.  

W II połowie XIX wieku oprócz Kielc rodzinę Arndtów znajdujemy w Chęcinach, Łobrzy-

nicy, Brzezicach czy Trzepnicy. Dionizy Arndt (ur. 1799) chęciński piekarz i jego żona Justyna 

z Kotkiewiczów byli rodzicami Zofii (ur. 1826), Jana Kazimierza (ur. 1836) i Maksymiliana Fran-

ciszka. O narodzinach Maksymiliana w 1840 parafię zawiadomił szczęśliwy 47-letni ojciec w obec-

ności Jana Wilczyńskiego, dzwonnika (35 l.) i Kajetana Piórkowskiego, wyrobnika lat 45. Rodzi-

cami chrzestnymi byli wielmożni: Dawid Koszulka Major i Wiktorya Brzozowska. Mężem 16-let-

niej Zofii Arndt urodzonej w Łobżenicy (Królestwo Pruskie) został Józef Reyner (23 l.), z zawodu 

kotlarz, lecz pracujący w fabryce Białogonie jako ślusarz, syn Macieja i Krystyny z Elsterów, rusz-

nikarzy zmarłych we wsi Pomykowie, Parafii Końskiej. Ich ślub odbył się 1 lutego 1842 roku, co 

poświadczyli: Jan Wilczyński i Franciszek Szuberski, rolnik.  

W Chęcinach w 1842 roku brał ślub Andrzej Arndt, urodzony w Łobżenicy, syn Jakuba 

i Anny Fryz tamże zmarłych, 40-letni kotlarz – z Salomeą Bożkiewiczówną, panną lat 26, córką 
zmarłych rolników Tomasza i Maryanny z Ługowskich. W Przedborzu pow. opoczyński, Gubernia 

Radomska w roku 1857 Maryanna Arndt panna lat 18, urodzona w Brzezinach, starsza córka 

Krzysztofa Arndt owczarza i Krystianny z Wudlów wyszła za mąż za Daniela Fritza kolonistę 
z Trzebnicy, s. Krystiana Fritza i Julianny ze Schneiderów, wyznania ewangelicko-augsburskiego. 

Pan młody był trzecim synem zmarłego w Trzebnicy Krystiana. Działo się to w sali modlitwy Fo-

liału Ewangelickiego w obecności dwóch przedborskich gospodarzy: Augusta Schickz (26 l.) z ko-

loni Olsztyn i Adolfa Roj (28 l.) zamieszkałego w Trzebnicy. Akt ślubu spisał Edward Lembke, 

pastor kielecki.  

Według jedynego w Królestwie Polskim spisu powszechnego z 1897 roku, w samych Kiel-

cach żyło 188 luteranów. W 1892 Arndtowie widnieją wśród opłacających składkę na rzecz parafii 

i zaliczani są wraz z Reicheltami i Krauzami do „zasiedziałych kielczan”.
24

 Mimo niewielkiej 

liczebności kieleccy Arndtowie działali prężnie i byli widoczni w różnych dziedzinach życia spo-

łeczno-gospodarczego regionu kieleckiego i nie tylko.  

 Arndtowie wymieniani są wśród najznamienitszych rodzin ewangelickich w parafii zduń-
skowolskiej. W 1865 roku bierze tu ślub August Fryderyk Arndt vel Arlet lat 25, syn Marcina i Ju-

lianny z Philipsów, małżonków młynarzy, właściciel firmy ze Zduńskiej Woli – z panną Pauliną 
Bertą Strauss, córką fabrykanta wyrobów bawełnianych Karola i Henrietty z Fiszerów. Z ksiąg me-

trykalnych wynika, że ze związku Gottlieba Arndta – sukiennika z Tomaszowa i Doroty Pusch 

przychodzi na świat Oswald, którego akt ślubu z 1912 roku znajdujemy w archiwum łódzkim. Jego 

matka wywodziła się z ewangelickiego rodu związanego z Jerzym Bogumiłem Puchem – słynnym 

geologiem Królestwa Polskiego, szczególnie związanym z Kielcami. 

                                                 
23 Pamiętniki Koła Kielczan, T. V, str. 59. 
24 Tradycje i dzieje ewangelików kieleckich, str. 111. 
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Najwięcej Arndtów zamieszkiwało w łódzkim i Wielkopolsce, wszyscy wyznania ewange-

licko-augsburskiego. W materiałach o wielkopolskich rodzinach (Archiwum dr Skowrońskiego)
25

 

znajdujemy szkic genealogiczny Arndtów dotyczący Kazimierza Arndt zmarłego w 1798 roku 

w pow. Zerg, który w 1772 był wójtem w Neubuslon pow. Budzyi. Jego żoną była Luiza Fritz 

zmarła w Trybołówce pow. Szamotuły dn. 15.XI.1815 r. Mieli dwóch synów Ernesta i Aleksandra, 

którzy ożenili się z rodzonymi siostrami, z domu Mittelsztaedt. Ernest Arndt zmarły w 1832, oże-

niony z Anną Reisac Mittelsztaedt dochował się czwórki dzieci: Fryderyka (ur. 1793), Gustawa 

Teodora (1797-1858), Marji (ur. 1791) i Filistyny (ur. 1800). Natomiast Aleksander (ur. 1768 

Neubuslon p. Budzyi) w roku 1797 w Obornikach Śląskich, w wieku 29 lat, pojął za żonę drugą 
siostrę Zofię Apollonję, urodzoną w 1775 w Dobieszewie. Niestety nie wiadomo z jakich przyczyn 

Aleksander umiera rok później, pozostawiając maleńkiego syna i żonę w ciąży. W tym samym roku 

umiera także jego ojciec Kazimierz. 

Wdowa Zofia z Mittelsztaedtów wychowała dwóch synów: Daniela Kazimierza (ur. 1798 r. 

Nasint Novdorf pm. Żuromin) i Aleksandra Stanisława (1799-1866), który od 1832 r. przebywał 

w Dobieszewie pow. Mogilno. Zmarła w 1839 r., pochowana jest w parafii ewangelickiej Stystu. 

Z Dziennika Poznańskiego Nr. 236 z roku 1866 dowiadujemy się o losie drugiego jej syna: „Po-

znań, 16 października. Wczoraj o godzinie 4 z południu odbyła się wśród licznie zgromadzonych 

obywateli tak wiejskich jak i miejskich exportacya zwłok śp. Stanisława Arndta, byłego posiedzi-

ciela dóbr a w końcu właściciela kamienicy w mieście tutejszem, starca powszechnie znanego i po-

ważanego, który po długich cierpieniach w nocy dnia 13 bm zakończył prawy żywot. Zwłoki zmar-

łego mają być złożone w grobie familijnym w Dobieszowicach, własności syna zmarłego”. Anons 

w gazecie uzupełniono przypiskiem: „Rodzina Arndtów otrzymała indygenat w Polsce w r. 1790. 

Zmarły Stanisław Arndt, urodzony z Mittelsztaedtówny, ożeniony był z Pauliną Dzięcielską, herbu 

Dzięcioł, której matką była Dąmbska herbu Godziemba. W 1831 r. walczył w szeregach narodo-

wych; później skrzętną pracą powiększył znacznie fortunę. Pozostawił synów: Jana, ożenionego 

z Julią Karską, właściciela dóbr Dobieszewie; Mieczysława, ożenionego z Murynowiczówną z Kon-

gresówki; Juliana (um. ster.); oraz córki: Franciszkę za Piotrem Bielickim, obywatelem z Lubel-

skiego; Józefę za posłem Teofilem Magdzińskim; Wandę za Ludomirem Frezerem w Brzyskorzy-

stawce pod Żninem; i Stanisławę za Ignacym Wieruszem Kowalskim, właścicielem dóbr Wysoczki 

pod Bukiem”.
26

 

 Warto wspomnieć o potomkach poznańskiej gałęzi rodziny Arndtów związanej z osobą Wan-

dy Arndt, córki Mieczysława a żony Andrzeja Szenica (1850-1912). Małżeństwo miało 7 dzieci: 

Mariana (1801-1958), Wandę (1893-1956), Stanisławę (1888-1950), Janinę (1889-1981), Lucjana 

(1894-1910), Tadeusza (1896-1984) i Andrzeja (1898-1970).  

W „Albumie rodzinnym Wielkopolan – fotografie do 1919 roku” – Andrzej Niziołek poświę-
cił stronę rodzinie Andrzeja Szenica. Z adnotacji wnuczki Marii Paradowskiej dowiadujemy się, ze: 

„Dziadek Andrzej był, jak niegdyś się mówiło kapitalistą. Dorobił się jako przedstawiciel znanych 

zagranicznych firm handlujących winami i owocami południowymi. Zmarł wcześnie, kiedy jego 

pierwszy syn Marian, mój ojciec, miał 21 lat. Chłopak jeszcze studiował, a już musiał podołać obo-

wiązkom głowy rodziny: opiekować się matką, Wandą z Arndtów i myśleć o przyszłości dziewię-
ciorga rodzeństwa. Ojciec był barwną postacią. Od 1932 roku przez 26 lat był naczelnym lekarzem 

szpitala dziecięcego św. Józefa. Dobro dziecka było dla niego ponad wszystko. Potrafił zaczepiać 
na ulicy nieznane sobie kobiety z dziećmi i mówić: „Ach, jak pani pięknie ubrana, ale chłopiec ma 

                                                 
25 Materiały genealogiczne wielkopolskich rodzin nieszlacheckich XVI-XXw. Archiwum dra Wojciecha Józefa Skowrońskiego, 

Poznań 19. 
26 Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876r, przez T. Żychlińskiego, str. 16-17. 
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krzywicę. Niech pani do mnie z nim przyjdzie”.
27

 Wanda, siostra Mariana – poślubiła w 1926 Jana 

Stawskiego, znanego notariusza i prawnika. Jego brat Andrzej administrował majątkami ziemskimi 

– do 1939 roku zarządzał ordynacją Twardowskich w Kobylnicach i Rogalinem Raczyńskich, a w 

czasie wojny Wilanowem.  

Księgi parafialne prowadzone po niemiecku lub rosyjsku wniosły niemałe zamieszanie 

w nazewnictwie tego nazwiska. W zależności od regionu upraszczano nazwisko, zgodnie z wymo-

wą m. in. na Arendt, Arent, Aret. Z tego też powodu trudno dociec kto jeszcze przynależał do kie-

leckiego rodu Arndtów.  

 

Leydowie 

W Polsce wg Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 r. tylko 62 osoby nosiły to na-

zwisko. Profesor Kazimierz Rymut w swoich opracowaniach genealogicznych nie pisze nic o po-

wstaniu tego nazwiska.  

Nazwisko to występuje na południu Holandii, zwłaszcza starożytnego miasta Leyda (Leiden). 

Miasto Leyda położone jest w centrum regionu RANSTAD w pobliżu Amsterdamu, Utrechtu i li-

czy obecnie 113 tys. mieszkańców. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą jeszcze sprzed naszej ery. 

Pozostałości z całej osady z nad Renu pochodzą z XI wieku. Rozkwit miasta zaczyna się od założe-

nia Uniwersytetu w 1576 r., a kilka lat później biblioteki – funkcjonujących do dzisiaj. Leyda ma 

2.700 zabytków, jest najstarszym miastem Holandii d/Batawii. W Lejdzie urodził się Rembrandt. 

Tam powstał znany portret ks. Janusza Radziwiłła wykonany przez Dawida Bailly ok. 1632 roku. 

Stamtąd młody książę pisał list do swojego ojca tłumacząc długi swój pobyt, że to nie takie proste, 

bo obraz musi wyschnąć a ponadto jest „bardzo wielki”.
28

 Mówi się, że Leyda to pierwotne miasto, 

gdzie zaczęto hodować tulipany. Obecnie jest to największy ośrodek handlu kwiatami. Z miastem 

Leyda współpracuje miasto Toruń.  
Leydowie (różnie zapisywani: Leyda, Layda) pojawiają się w Polsce już w 1796 r. w miej-

scowości Czerwonka powiatu makowskiego – czyli jeszcze przed wybuchem wojen napoleońskich. 

W kujawsko-pomorskim osiedlają się koloniści o nazwisku Lejda w miejscowościach: Trąbiu, Ru-

że, Opinogóra – tu Adam Lejda w 1838 r. W Szymanowie Lejda od 1901 r. Tylko w Kielcach 

i Warszawie używane jest nazwisko Leydo, a w Łomży przemiennie: Lejdo i Lejda.  

Według rodzinnych przekazów to Ferdynand Leydo, uczestnik wojen napoleońskich jako 

pierwszy z rozgałęzionej dziś rodziny osiadł w Polsce, w miejscowości Łomża. Gdy tu dotarł był 

osłabiony i bardzo schorowany, podczas odwrotu spod Moskwy stracił nogę. Zajęła się nim rodzina 

Łopińskich . Konieczna była amputacja nogi. Tu założył cegielnię i wypalarnię kafli holenderskich. 

W 1825 roku
29

 wziął ślub z Elżbietą Łopińską, z którą doczekali się licznego potomstwa. Rozbudo-

waną fabrykę kafli po śmierci Ferdynanda przejął jeden z jego synów Hipolit. 

Hipolit miał pięcioro dzieci, wychowywały się w Łomży. Córka Adela wstąpiła do zakonu 

szarytek i po złożeniu ślubów trafiła do Kielc, gdzie służyła jako pielęgniarka w prowadzonym 

przez zakon szpitalu. Przez wiele lat prowadziła w Kielcach ochronkę przy ulicy Świętego Alek-

sandra. – Moja ciotka, siostra Adela przyjeżdżała często do Warszawy po różne materiały potrzebne 

do nauki haftu w ochronce – opowiadał później kieleckiej dziennikarce jej bratanek Kazimierz Ley-

do – Pomagałem zakupione materiały załadować do dorożki i razem z ciocią zawieść na dworzec. 

Bywało, że ciocia wynajmowała i trzy dorożki.
30

 (Kazimierz był wtedy studentem Uniwersytetu 

Warszawskiego).  

                                                 
27 Zatrzymane w spojrzeniu. Album rodzinny Wielkopolan – fotografie do 1919 roku, Andrzej Niziołek, str. 68. 
28 Historia FOKUS, „Nowe szaty księcia” – Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, str. 72 
29 Akt ślubu Nr 16/1825 
30 Materiały i informacje od Kornelii Major – w tym: kopia artykułu zamieszczonego w kieleckiej gazecie 
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Syn Hipolita – Aleksandrer po skończeniu Konserwatorium Warszawskiego z dyplomem or-

ganomistrza powrócił do Łomży. Patent na chórmistrza otrzymał w Warszawie 6 grudnia 1923 roku 

od Kolegium Organistów Rzeczypospolitej Polskiej. Uznany i szanowany, wielki społecznik działa-

jący w Ochotniczej Straży Pożarnej. Zasłużył się w pamięci mieszkańców Łomży, jako pszczelarz, 

organizator Kasy Stefczyka, prekursor hodowli pomidorów. Prowadził badania i szczepienia no-

wych odmian jabłoni, śliw i grusz. Propagował ogrodnictwo i sadownictwo, wprowadzając szcze-

pienia drzew, prowadząc i zachęcając do uprawy nowych odmian warzyw. Jego doświadczalny 

ogród jak przystało na człowieka, w którym płynie holenderska krew – był swoistym arboretum. 

W jego ogrodzie w maju i czerwcu częstymi gośćmi byli uczniowie szkół i ich nauczycielki biolo-

gii, które prowadziły lekcje w olbrzymiej altanie. Za zasługi dla Polski w 1936 roku otrzymał Brą-
zowy Krzyż Zasługi z rąk Sławoja Składkowskiego oraz dyplom Ligi Obrony Powietrznej i Prze-

ciwgazowej. Ożenił się z Czesławą Zaniewską, wychowali sześcioro dzieci, z których dwoje zmarło 

w wieku niemowlęcym. Cała rodzina była uzdolniona muzycznie. Jeden z ich synów – Mieczysław 

po skończeniu Szkoły Handlowej osiadł na stałe w Warszawie. Synowie Władysław i Kazimierz 

osiedlili się w Kielcach. Władysław Leydo zjawił się tutaj pierwszy, za ciocią Adela Leydo. 

Władysław Leydo – znany kielecki lekarz (z albumu. Małgorzaty Sienkiewicz) 

 

Władysław Leydo urodził się 15 sierpnia 1899 roku w Zawadach koło Łomży. Był uczniem 

pierwszego polskiego gimnazjum w Łomży. Jeszcze jako uczeń, w 1918 roku rozbrajał wraz z ko-

legami Prusaków i odwoził ich do granicy niemieckiej. W roku 1919 rozpoczął studia na Wydziale 

Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Kiedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, na apel Mar-

szałka Piłsudskiego wstąpił do ochotniczego 36 Warszawskiego Pułku Akademickiego. Podczas 

walk został ciężko ranny w głowę pod Małkinią dnia 12 sierpnia 1920. Kula przeszła na wylot. 

Przewieziony do szpitala w Grudziądzu, przez kilka miesięcy przeleżał w śpiączce. Jego wyleczenie 

graniczyło z cudem – jak orzekli lekarze. Powrócił na studia medyczne i ukończył je w 1924 r. 

Praktykę lekarską rozpoczął w Szpitalu św. Aleksandra przy ul. T. Kościuszki w Kielcach i z tym 

miastem związał się na zawsze. W 1928 ożenił się z kielczanką Janiną Rudnicką, córką Ryszarda 

i Zofii Purskiej. Tutaj przyszły na świat ich dzieci: Ryszard, Władysław jr i córka Zofia.  
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Władysław przejął tradycje społecznikowskie swoich przodków. Z jego inicjatywy wybudo-

wano budynek oddziału zakaźnego szpitala (przeciwgruźliczy). Wykonywał tam odmę płuc, co na 

tamte czasy było absolutną nowością w medycynie. Był szanowanym człowiekiem i cenionym le-

karzem. Chorych otaczał troskliwą opieką, nie odmawiał pomocy biednym, wśród których szerzyła 

się gruźlica. Był członkiem PCK, organizował szkolenia sanitarne dla kobiet. Przewodniczył 

Związkowi Inwalidów Wojennych, sam będąc inwalidą (utykał na nogę). Dla rodziny wybudował 

w Kielcach dom, gdzie prowadził też prywatną praktykę specjalizując się w leczeniu chorób płuc, 

głównie gruźlicy. Niestety rana wojenna dawała o sobie znać. Dla podratowania zdrowia jeździł 

corocznie do sanatorium w Krynicy oraz Rabce zabierając swoje dzieci. Zachowały się zdjęcia z te-

go okresu.  

 

Bracia Kazimierz i Władysław Leydo z synem Ryszardem w Krynicy 
(własność Małgorzaty Sienkiewicz) 

 

Pracę i działalność społeczną przerwała II wojna światowa. We wrześniu 1939 podporucznik 

rezerwy Władysław Leydo został zmobilizowany i wysłany w okolice Lwowa z rozkazem orga-

nizacji szpitala polowego. Gdy wyjeżdżał jego córeczka Zofia miała zaledwie 18 miesięcy a syno-

wie Ryszard, Władysław – 7 i 9 lat.  
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Bracia Władysław i Kazimierz Leydo w Kielcach 1939 rok 
(własność Małgorzaty Sienkiewicz) 

 

17 września na nasze wschodnie tereny wkroczyły wojska sowieckie po zawarciu tajnego 

paktu z Niemcami (pakt Ribbentrop – Mołotow), dokonując IV rozbioru Polski. Podporucznik le-

karz Władysław Leydo dostaje się do niewoli sowieckiej, ginie w kwietniu 1940 roku w Katyniu. 

Jeszcze z Kozielska jego rodzina dostaje dwie kartki, które po wojnie zabiera UB. Notka z urzędo-

wego materiału o masowym mordzie w Katyniu – Berlin 1943, rozdział IV brzmiała: „/…/ Włady-

sław Leydo, ppor. lekarz, znaleziona legitymacja oficera rezerwy, wizytówki. Nazwisko znalazło się 
w wykazie 4143 zwłok zidentyfikowanych przez Niemców do 7 czerwca 1943 r.”. Ta niewielka ksią-
żeczka przechowywana jest pieczołowicie i stanowi jedną z najcenniejszych pamiątek rodzinnych. 

Władysław figuruje na liście katyńskiej pod numerem AM 3950. O jego śmierci rodzina dowie-

działa się z niemieckich gazet, które w Kielcach, podobnie jak i w innych miastach polskich, publi-

kowały nazwiska pomordowanych.  

Potomkowie Władysława utrzymują medyczne tradycje. Syn Ryszard jest znanym kieleckim 

lekarzem chirurgiem ortopedą. W Szpitalu Wojewódzkim na Czarnowie zrobił doktorat i docenturę. 
Wiele lat był ordynatorem Oddziału Ortopedycznego. Dziś we wspomnianym szpitalu zastąpiła go 

córka Magdalena Leydo Gierada, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, ordynator Od-

działu Okulistyki. W Warszawie pracuje jego syn Piotr – inżynier. 

Władysław jr pracował w Pracowni Wzornictwa Przemysłowego, projektując dla statków 

i zakładów wielkoprzemysłowych, a od 1976 roku prowadził przez wiele lat własną pracownię arty-

styczną zabawek, jednocześnie projektując wyroby z drewna dla Cepelii w Kielcach. Z żoną Lidią 
poznali się już w gimnazjum, później połączył ich Wydział Technologii Drewna na SGGW w War-

szawie. Po studiach, w 1956 roku, dostali nakaz pracy w Starachowickich Zakładach Drzewnych. 

Po roku powrócili do Kielc. Władysław zmarł nagle w 1990 roku, w wieku 58 lat. Pozostawił czwo-

ro dzieci: Annę, Grzegorza, Macieja i najmłodszą Katarzynę.  
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Córka Zofia ukończyła Politechnikę Gliwicką, Wydział Sanitarny, mieszka w Warszawie. 

Brat Kazimierz był ostatnią osobą z rodziny, z którą Władysław miał kontakt.  
 

 

Ppłk Kazimierz Leydo (1904-1997 (własność Małgorzaty Sienkiewicz) 

 

Kazimierz, drugi syn Aleksandra, urodził się w 1904 roku w Rudkach, uczęszczał do gimna-

zjum w pobliskiej Łomży. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na 

Wydziale Farmacji, które ukończył w 1929 roku. Jeszcze w czasie studiów odbywał praktykę far-

maceutyczną w aptece braci Sicińskich w Warszawie. Umiejętności zawodowe pogłębiał uczęsz-

czając przez dwa lata do Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. W roku 1931 podejmuje pracę w apte-

ce Stanisława Włodka w Grodzisku Mazowieckim. Dwa lata później w aptece Stanisława Stacho-

wicza w Żychlinie.  

 

Zdjęcie zrobiono w latach 1934 – 36 w aptece p. Stachowicza w Żychlinie, 

pośrodku stoi Kazimierz Leydo (własność Urszuli Weber-Król) 
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Tam poznaje muzykalną rodzinę Weberów i miłość swojego życia Helenę Weber urodzoną 
1 marca 1908 roku, urzędniczkę, która zauroczyła go, jak sam mówił „subtelnością, niespotykaną 
życzliwością do ludzi i pięknym uśmiechem”. Połączyła ich miłość do muzyki poważnej i wspólna 

gra na pianinie. Dnia 29 grudnia 1938 roku w żychlińskiej parafii rzymskokatolickiej biorą ślub 

i przenoszą się na stałe do Kielc. Towarzyszy im także nowa kielczanka Feliksa Weber, matka He-

leny, wywodząca się z rodu słynnych walecznych kniaziów Glińskich. Zamieszkali w domu rodzin-

nym Kazimierza, przy ul. Foksa.  

 

Ogród rodziny Weberów w Żychlinie 1938rok. 

Stoją szwagrowie: Kazimierz Leydo i Zygmunt Weber (własność Urszuli Weber-Król) 

 

Rok wcześniej Kazimierz otrzymuje koncesję i wynajmuje zabytkową aptekę Bronisława Sa-

skiego w Kielcach. Inwestuje w przepiękne, stylowe meble, robione na zamówienie. (Dziś odno-

wione przez nowego właściciela – szanującego tradycję – zdobią nadal to samo pomieszczenie przy 

Placu Wolności w Kielcach – obecnie sklep jubilerski).  

We własnej aptece pracuje do wybuchu wojny. W sierpniu 1939 roku Kazimierz – kapitan 

wojska polskiego, zostaje zmobilizowany w pobliże Lwowa. We Lwowie spotyka się ze swoim bra-

tem Władysławem Leydo, komendantem szpitala polowego w okolicach Lwowa. „Rozmawiali o sy-

tuacji politycznej. Wujek Kazik skłaniał się bardziej ku temu, aby uciekać na Zachód, a Władysław 

uważał, że na Wschód, – bo Rosjanie, to jednak Słowianie, taki bratni naród” – komentuje na stro-

nie internetowej synowa Władysława – Lidia.
31

 Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że Rosjanie wkro-

czą do Polski.  

                                                 
31 www. dzieje. pl/node/3202 
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We Lwowie dwaj bracia, kapitan Kazimierz Leydo – farmaceuta i ppor. Władysław Leydo – 

lekarz, dnia 22 września dostają się do niewoli sowieckiej wraz z innymi żołnierzami przebywają-
cymi na zajętym obszarze. Prowadzą ich do Kozielska. Kazimierz tam nie dociera, razem z kolegą 
Janem Sikorskim, farmaceutą z Kielc, ucieka. Jego brat Władysław nie chce, wierząc, że Rosjanie 

nic im nie zrobią, a Niemcy tak. 

Szczegóły ucieczki wspomina dziś zięć Kazimierza – p. Andrzej Kamiński: „(…) Październik 

1939, wschód Polski. Jenieckie kolumny polskich oficerów zagarniętych przez Armię Czerwoną 

prowadzone były na wschód. Postój wypadł na jakimś rynku wschodniego miasteczka. Jeńcy zmu-

szeni zostali do spędzenia nocy siedząc na gołej ziemi. Otoczeni zostali kordonem czerwonoarmij-

ców. Teść zaryzykował. Trzymając się za brzuch i krzywiąc się z bólu podszedł do wartownika „je-

stem bolnyj” rzekł wskazując ogródek za plecami żołnierza. „Uchadi” zgodził się wartownik (...)”
32

  

Inny sposób ucieczki wybrał Jan Sikorski. Wykorzystał nieuwagę enkawudzisty. Choć Rosja-

nie kategorycznie rozkazali mieszkańcom nie wychodzić z domu, zasłonić okna, zaryglować okien-

nice, Jan zaryzykował i pod osłoną nocy zapukał do drzwi domu piekarza, prosząc o chleb, za pie-

niądze zaszyte przez troskliwą matkę w mundurze. Piekarz wpuścił go do bramy i pomógł ukryć się 
w magazynie, za workami mąki. Jan pozbył się munduru oficerskiego, zakupił ubranie robocze od 

gospodarza. Po nocnym wypoczynku, rano wydłubał szczelinę w ścianie i zorientował się, że rynek 

jest pusty. W ukryciu noc przeczekał i Kazimierz, też pozbywając się munduru, być może pomógł 

ten sam piekarz. 

Uciekinierzy razem szli miesiąc z Ukrainy, potem blisko granicy rumuńskiej, kierując się 
w stronę Przemyśla. Maszerowali w nocy, odpoczywając w dzień. Dokuczał im głód, brak wody 

i zmęczenie. Blisko Przemyśla Kazimierz dostał się do niewoli niemieckiej. Nie pomogła doskonała 

znajomość języka niemieckiego. Kazimierz znajdował się w oflagu Murnau do 1942 roku. Niemcy 

zwolnili go z niewoli, gdyż służył „w służbie medycznej”, a więc „nie w walce wręcz”. Znane są też 
dalsze losy drugiego uciekiniera. Opowiedział je p. Jacek Grzybała podczas spotkania Świętokrzy-

skiego Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen” w Muzeum Historii Kielc, dnia 4 maja 2015 

roku. Jan Sikorski – kolega ze studiów Marii Grzybały z d. Bujak, w porę uciekł przed Niemcami. 

Wrócił do Kielc i wraz z matką Jadwigą Sikorską prowadził aptekę, przy obecnej ulicy 1 Maja. Za-

angażowany w konspiracji, w 1941 r. aresztowany i osadzony w więzieniu w Kielcach, a następnie 

w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Aktywny w obozowym ruchu oporu, w styczniu 1945 r. 

wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, wyzwolony przez wojska amerykańskie 

w maju tegoż roku.  

Kazimierz Leydo wraca do domu i pracuje w swojej aptece do 1945 roku, pomagając zorgani-

zować leki dla wielu chorych i służąc fachową radą. Wielu osobom ratuje tym życie. Czasem leki 

rozdaje. Jest wojna wspiera także ruch oporu. Jego zięć wspomina siostrę zakonną z Chęcin – Jani-

nę Walewską, która odbierała leki i środki opatrunkowe od Kazimierza:”…W okresie okupacji ilość 
aptek była znacznie mniejsza w porównaniu z dniem dzisiejszym. Apteka Teścia służyła kieleckiej 

i okolicznej ludności jak również została zmuszona do obsługi niemieckiej administracji miasta. 

Teść opowiadał, że zdarzały się niebezpieczne i denerwujące sytuacje: Na zapleczu apteki w jednym 

pokoju niejednokrotnie czekali na odbiór zamówionych materiałów aptecznych Niemcy, w sąsied-

nim zaś pomieszczeniu, za drzwiami na odbiór lekarstw i medykamentów czekały siostry zakonne. 

Związane z oddziałami partyzanckimi AK żeńskie zakony w Chęcinach i w Św. Katarzynie – pod 

pozorem zaopatrzenia Zakonów, pobierały niezbędne medykamenty dla „leśnych” oddziałów. Oba 

zakony oddalone są kilkanaście km od Kielc.  

                                                 
32 List Andrzeja Kamińskiego, zięcia Kazimierza Leydo, do Urszuli Weber – Król z dn. 25. 08. 2014r 
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Można sobie wyobrazić, co groziło Teściowi, pracownikom apteki, siostrom zakonnym w wy-

padku ujawnienia działalności trwającej długie trzy lata okupacji. Teść, którego cechowała skrom-

ność i duża powściągliwość nigdy nie występował o uznanie, pochwały czy odznaczenia. Był praw-

dziwym Patriotą…”
33

 

Po wkroczeniu do Kielc oddziałów polskich w 1945 roku, Kazimierz został powołany do woj-

ska. Służył w 12 Pułku Piechoty, gdzie tworzył apteki wojskowe. Wrócił do Kielc w 1946 roku w 

stopniu podpułkownika, odznaczony wieloma medalami. Trzy lata później, po zdemobilizowaniu 

powrócił do prowadzenia własnej apteki, która była dla niego najważniejsza.  

W 1951 roku ukazuje się akt prawny, który oznacza koniec aptek, jako własności prywatnej. 

„...Po kilku dniach Teść, jak co dzień otwierał aptekę na Placu Partyzantów w Kielcach. Za plecami 

stało już trzech „smutnych” panów. Oznajmili, że od tej chwili nie wolno mu nawet zbliżyć się do 

lady. Stracił dorobek całego życia. Zabrano lokal, unikatowe, oryginalne meble, całe wyposażenie 

techniczne oraz leki znajdujące się w aptece. W piwnicach Teść produkował półfabrykaty dla oko-

licznych aptek. Przepadło wszystko. Zablokowano konta bankowe i jeszcze kazano zapłacić za za-

mówione na następny kwartał leki...”
34

  

Zarekwirowanie sprzętów, towaru i pieniędzy, spowodowało, że rodzina została bez środków 

do życia. …Jako „wróg ludu” przez długi czas nie mógł znaleźć pracy. Materialne warunki życia 

rodziny dramatycznie się pogarszały. W końcu znalazł pracę w odległym o 30 km Chmielniku, do 

którego codziennie dojeżdżał...”
35

 

 

Kielce 2014 rok, Urszula Weber-Król przed dawną apteką wujka Kazimierza Leydo. 

                                                 
33 List Andrzeja Kamińskiego, zięcia Kazimierza Leydo, do Urszuli Weber – Król z dn. 25. 08. 2014 r. 
34 Tamże 
35 http://www. oil. org. pl/xml/oil/oil56/gazeta/numery/n2003/n200305/n20030506 Kieleccy aptekarze i ich apteki 
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Przez kilka lat pracował dorywczo, ciągle nękany przez komunistyczne władze. Nie załamał 

się i do końca pozostał wierny swoim zasadom i ideałom. Później, jako kierownika apteki MSW 

zatrudnił go dr Kozłowski. Także w tej aptece ogromną wiedzą, fachowością i ciepłym stosunkiem 

do klienta zdobył serca i uznanie mieszkańców Kielc. Pan o nienagannych manierach, ogromnej 

kulturze osobistej, wiecznie uśmiechnięty. Wzbudzał w każdym szacunek.  

Jego wnuczka Małgorzata Sienkiewicz w rozmowie z autorką, podkreśliła romantyczne zalety 

dziadka: „Dziadek z umiłowaniem traktował przyrodę i ptaki. Na Placu Wolności w Kielcach co-

dziennie karmił grochem gołębie. Na działce dla ptaków stał zawsze olbrzymi wór ze słonecznikiem. 

W zimie wisiała butelka w drewnianym pudełku i dzięki temu sikorki mogły sobie wyciągać zia-

renka.”  

Mimo trudności pomagał obcym i rodzinie. Z wielkim oddaniem opiekował się osieroconymi 

przez brata dziećmi oraz 7-letnią bratanicą żony z Żychlina, której był ojcem chrzestnym. Po śmier-

ci ojca Urszulki ciężko chorą wujostwo zabiera do Kielc i Kazimierz przejmuje obowiązki badań 
i leczenia. Przez rok codziennie chodzi z nią do szpitala (w którym kiedyś ordynatorem był jego 

brat) i sprowadza konieczne leki z zagranicy. Odwiedza z nią w parku wiewiórki, którym rozdają 
zakupione orzechy. Później w listach do niej podkreślał, że obecnie rodzice nie odgrywają takiej 

roli jak w dawniejszych czasach, kiedy „(…) najważniejszym zadaniem było wychowanie przez 

większą więź, tworzenie charakterów opartych na serdeczności, kontynuacja zdrowych i mądrych 

zasad wychowawczych (...)”, myśląc o Polsce uważał, że „(…) odnoszenie zwycięstw politycznych 

bez sukcesów ekonomicznych jest budowaniem domków z kart.”
36

 

Tradycje farmaceutyczne rodziny kontynuowała córka Maria Urszula zwana Marynią, która 

wzorem ojca ukończyła Wydział Farmacji (Akademia Medyczna w Krakowie). Skromna, rzetelna, 

niezwykle pracowita przez wiele lat związana była ze Stacją Krwiodawstwa w Kielcach. Zmarła 

nagle w 1992 roku. Dziś medycynę studiuje jej wnuk Filip.  

Kazimierz Leydo angażował się w życie społeczne i patriotyczne ukochanego miasta. Dnia 21 

listopada 1987 roku, w obecności władz miasta – w aptece nr 29008, na rogu ulicy Sienkiewicza 

i Świerczewskiego, odsłaniał tablicę pamięci ku czci Stefana Artwińskiego, z zawodu aptekarza, 

społecznika i prezydenta miasta Kielc, zamordowanego bestialsko przez hitlerowców.  

Przeżył śmierć córki i żony, zmarł w 1997 roku. Na stronie internetowej, poświęconej słyn-

nym aptekarzom kieleckim, napisano o Kazimierzu Leydo: „Jego sylwetka odzwierciedlała warto-

ści, jakim hołdowało przedwojenne pokolenie Polaków”.
37

  
 

Przedstawione rody łączy nie tylko miasto Kielce ale i patriotyzm oraz społecznikowska pa-

sja. Mimo dzielących niewątpliwie różnic religijnych bliskie im było umiłowanie pracy, muzyki 

i szacunek do tradycji. Podkreślić należy ich humanistyczne pojmowanie rzeczywistości, zamiłowa-

nie do nauki i wielką kulturę osobistą. Te cechy sprawiły, że zapisali się pozytywnie w naszej pa-

mięci.  

                                                 
36 List Kazimierza Leydo do Urszuli Weber – Król z dn. 15. III. 1990 r. 
37 http://www. oil. org. pl/xml/oil/oil56/gazeta/numery/n2003/n200305/n20030506 Kieleccy aptekarze i ich apteki 
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Kazimierz Leydo z córką Marynią i wnuczką Małgosią 
(własność Małgorzaty Sienkiewicz) 
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Urszula Weber-Król 

ur. w 1953 roku w powiecie kutnowskim. Mgr ekonomii (Uni-

wersytet Łódzki), studia podyplomowe w Wyższej Szkole Han-

dlu i Finansów Międzynarodowych oraz Międzynarodowej Szko-

le Menedżerów w Warszawie. Wieloletni kierownik Działu Eko-

nomiczno-Finansowego w Miflex SA Kutno, obecnie na emery-

turze. 

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko 

dziecka” w Żychlinie. Założyciel i działacz Polskiego Komitetu 

Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN. 

Regionalistka, popularyzator przedwojennej historii (wystawy, 

wykłady, współpraca ze szkołami). Autorka artykułów w „Kut-

nowskich Zeszytach Regionalnych” oraz biogramów w „Kut-

nowskim Słowniku Biograficznym”. 

W swoich publikacjach ukazuje nieznane historie działaczy gospodarczych, ludzi kultury i nauki 

oraz bohaterów wojennych związanych z regionem kutnowskim i kieleckim. Przybliża przeszłość 
wojenną widzianą od strony codziennego życia. 

Dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odkryła postać majora Władysława Nawrockiego, ko-

mendanta Wojskowej Flotylli Wiślanej przejmującej w dniach 1-3 listopada 1918 roku tabor pływa-

jący zaborcy austro-węgierskiego. 

Badacz dziejów niemieckich i żydowskich mniejszości narodowych oraz cukrownictwa w Króle-

stwie Polskim. 

Animator kultury. Wielbicielka muzyki Fryderyka Chopina, znawca jego życia i talentu. 

Nagrodzona za działalność społeczną, w tym od: Marszałka Województwa Łódzkiego, Ministra 

Edukacji i Zdrowia oraz Fundacji Polcul. 


