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Autor nieznany 

Za późno mój panie 

Wieczorem, w niedzielę przy wiejskim kościele  
Dziad stoi i bije we dzwony;  
Wtem młodzian nieznany dostatnio odziany,  
Nadchodzi i słucha zdziwiony, 

I pyta nieśmiele: „mój dziadku, w tem siele  
Któż ziemskie opuścił mieszkanie”?  
– Smutne to są sprawy, lecz jeśliś ciekawy,  
Posłuchaj, opowiem ci panie.  

Przed kilku latami żył we wsi tej z nami  
Kmieć z kmiecia, zamożny, poczciwy –  
Ni soli, ni chleba nie było tam trzeba,  
Był czczony, kochany, szczęśliwy. 

A było ich troje: on z żoną we dwoje,  
A synek jedynak był trzeci;  
Wesoły, rumiany, przystojnie odziany,  
Zwyczajnie jak bywa u kmieci. 

Raz ojciec z wieczora wróciwszy ze dwora  
Z westchnieniem powiada do żony:  
„Mój Boże, mój Boże! Jak to też we dworze  
Stan kmiotka maluczki, wzgardzony. 

Prostaczek w tym tłumie, gdzie każdy coś umie,  
Nie znaczy nic pracą czy wiekiem;  
I nam Bóg dał dziecię czemuż by też przecie  
I owe nie było człowiekiem? 

Przydajmy dwa woły, niech idzie do szkoły,  
A kto wie, co się z nim stanie?  
Może się przy dworze umieści, a może,  
A może i księdzem zostanie.” 

Jak rzekli, zrobili, lecz grubo zbłądzili  
Bo szczęście i w kmiecym jest stanie.  
Dobra jest nauka, lecz kto jej szuka  
Nie z pychy, wszak prawda mój panie? 

Co rok więc na szkoły z ojcowskiej stodoły  
Szło zboże, z obory dobytek.  
Syn wzrastał w rozumie, lecz także i w dumie  
Na smutny rodzicom pożytek; 
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I przeszło lat wiele, a nikt go w tym siele  
Nie widział w zagrodzie rodzica,  
A z cicha mówiono, że w mieście tam pono  
Waszmości udaje szlachcica. 

Że w głowie ma państwo, nie święte kapłaństwo,  
Że ojca się wstydzi w sukmanie;  
A Bóg się tym brzydzi, kto ojca się wstydzi –  
Nie prawda? Cóż wam to mój panie? 

Tymczasem oknami (jak mówią) i drzwiami  
Do niskiej się bieda pcha strzechy;  
Ucieka dostatek, przybywa zaś latek,  
A znikąd pomocy, pociechy. 

Starcowi i niwa w młodości życzliwa  
Kąkole wydaje i głogi,  
Więc nieraz w potrzebie na syna i siebie  
Zapłakał ów człowiek ubogi. 

Aż pracą znużony i bólem strawiony  
Raz upadł przy pługu na łanie,  
I zasnął na wieki i nikt mu powieki  
Nie zamknął; płaczecie mój panie? 

O! Powieść nie cała wszak matka została,  
A matka biedniejsza na świecie;  
Bo biada każdemu człekowi samemu,  
Lecz stokroć samotnej kobiecie. 

Więc pisać kazała do syna, błagała:  
„Rzuć miejskie wesołe to życie;  
Uczcij mą siwiznę, wróć na ojcowiznę!  
O! Prędzej przyjeżdżaj tu dziecię!” 

Ba! Panie kochany! Groch rzucaj o ściany;  
Trza było z rodzinnej wyjść ziemi,  
I rękę przy drodze wyciągnąć niebodze  
Gdzieś z dala pomiędzy obcemi. 

A dzisiaj ją rano nieżywą zastano  
W jej dawnej zagrodzie przy ścianie;  
Z litości w tej chwili jej my to dzwonili –  
Dla Boga, cóż wam to mój panie? 
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A młodzian nieznany wzrok toczył zbłąkany  
I krzyczał z oschłemi powieki:  
„Jam jest ten zabójca i matki i ojca  
I szczęścia mojego na wieki. 

Jam trwonił grosz krwawy na fraszki, zabawy,  
Na stroje, rozrywkę przyjemną.  
A rodzice mili dni w nędzy kończyli;  
O Boże! Zmiłuj się nade mną! 

Dziś wracam w te strony zbolały, skruszony  
Osłodzić im życia ostatki,  
Nagrodzić im troski, żyć z nimi wśród wioski,  
A nie ma ni ojca ni matki.” 

I upadł na ziemi i łzami krwawemi  
Oblewał swe winy, zbłąkanie.  
Dziad oczy skrył w dłonie, a idąc na stronie  
Rzekł z cicha: „za późno mój panie!” 

 

Wyszukał: W. E. Kostkowski 
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Kornelia Major 

I co my tu mamy? 

„Pandemia Covid 19” ogarnęła cały świat i pozbawiła nas comiesięcznych spotkań. Aby 
oderwać się choć na chwilę od zewsząd panującego strachu postanowiliśmy zachęcić naszych gene-
alogów i naszych przyjaciół do pracy zdalnej, to znaczy dalszego pisania naszych gene-historii. 
Otrzymaliśmy kilka ciekawych artykułów, referatów, a nawet przedruk (za zgodą autora) wydanej 
już publikacji. 

W naszych gene-historiach utrwalamy nie tylko artykuły naszych genealogów, ale też za-
przyjaźnionych z nami osób, dla których wspomnienia o swoich rodach, rodzinach, miejscowo-
ściach, zdarzeniach historycznych, regionie czy też cmentarzach są godne odnotowania. Na pozór 
są to często dla ogółu sprawy nieistotne, codzienne, może przez innych niezauważalne, takie, które 
teraz, w tej chwili są ważne tylko dla autora zapisu, z czasem jednak mogą okazać się ważne dla 
innych szperaczy, rodzinnych genealogów. 

O lekkim piórze Jurka Użyczaka dowiedziała się w Polsce już cała brać genealogiczna, bo 
jego artykuły i wiersze są zamieszczane nie tylko na naszej stronie internetowej, ale również na 
stronie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Artykuły pisze ze swadą, z dużym poczuciem 
rzeczywistości jaka nas otacza. Olbrzymia jego wiedza historyczna ubarwia wiele artykułów i przy-
pomina nam prawdy historyczne. Czasami posługuje się ostrym nieparlamentarnym słowem, ale to 
tylko okrasza jego wspaniałe teksty. Tym razem zamieszczany jego dzieje rodowe. W wydzielonej 
naszej części literackiej zamieszczamy wiersze Jurka. 

Amelia Dziubińska, której anegdoty zamieszczamy, była wspaniałym lekarzem pediatrą, 
i wiele lat przepracowała w służbie zdrowia. Wspaniale opowiada i pisze z dużym poczuciem hu-
moru. To jest przykład jak można z humorem iść przez życie. 

Wspomnienie pani redaktor Anny Krawieckiej-Kownackiej o swojej niedawno zmarłej ma-
mie są hołdem dla niej. Tak pisze córka, która nie tylko tu ją wspomina, ale również czyni to na 
portalu społecznościowym. Z tekstu pani Anny wypływa wielka miłość nie tylko do Mamy, ale do 
tego, co przekazała jej z mądrości życiowych. Bardzo ciekawie jest napisane wspomnienie o dziad-
ku pani Anny, a wszystko jest uzupełnione wspaniałymi zdjęciami. 

Teresa Orlikowska w swoim opracowaniu ukazuje nam tragiczne dzieje rodziny z okresu II 
Wojny Światowej. Nie do uwierzenia jest jak rodzina przeżyła wieloletnią tułaczkę ze Stryja przez 
Kazachstan Dżaład-Abad, Afrykę, Rodezję Południową i cały szereg miejsc, które autorka wymie-
nia, aż do przybycia w roku 1947 do Ojczyzny. 

Henryk Stanisław Grudzień  to wnuk Kazimierza Apolinarego Majewskiego, który artykuł 
swój poświęcił rodzinie Majewskich. Dokładnie przedstawia członków tej rodziny i ich dzieje od 
roku 1791 do czasów współczesnych. Rodzina ta jest skoligacona z Kostkowskimi, o których pisze 
Władysław Edward Kostkowski. Los tej rodziny w czasach wojen jest wytrwałą walką o byt i prze-
trwanie. 

Władysław Edward Kostkowski posiada wiele talentów, ale tu zadziwia nas jego lekkie 
pióro i wędrówka z nim przez życie; prowadzi nas jakby przez poszerzony swój życiorys o różne 
ciekawe fakty z lat dzieciństwa, młodości, sytuacji w środowiskach, w których się umieszcza. Sam 
tytuł artykułu jest wymowny i wciąga czytelnika, aby przebyć z nim wędrówkę po dawnych dzie-
jach. 

Drugi artykuł Władysława Edwarda to genealogia rodu i opisanie zasobu ksiąg metrykal-
nych, w których odnalazł przodków. Załączone fotokopie dokumentów dowodzą prawdy zapisu. 
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12 letnia Zosia Kostkowski,  wnuczkaWładysława Edwarda, która tak jak jej dziadek, inte-
resuje się genealogią, napisała ciekawy artykuł o swoim kocie i jego pochodzeniu. Chyba jej to kot 
wymruczał, najpierw przedstawiając swoje pochodzenie, a następnie mrucząc opowiedział nam o 
swojej pani, jej rodzinie i jej przodkach, aż do 9-pokolenia w głąb. Jak to zwykle bywa z kotami, 
bacznymi obserwatorami, bardzo dokładnie opowiedział o swej pani, Zosi i jej młodszej siostrzycz-
ce Zuzi. Gdy kot skończył opowieści, Zosia zrewanżowała mu się opisem o kotach. Z zaciekawie-
niem i podziwem przeczytałam tę część, bo młoda autorka sięgnęła do źródeł naukowych, aby po-
szerzyć naszą wiedzę o kotach. 

Leszek Dziedzic uzupełnia nam w swoim artykule wiedzę o remontowanym pałacu „Dzięki” 
i jego właścicielach. Grupa genealogów Świętogenu w roku 2019 zwiedzała ten pałac. 

Urszula Weber-Król i Elżbieta Słabik prześledziły wędrówkę Bacciarellich od czasów Kró-
lestwa Polskiego aż do XXI wieku. Nas szczególnie interesuje pobyt Marcello i Joanny Bacciarel-
lich w Kielcach. Z artykułu dowiadujemy się o wielu nieznanych dotąd faktach w różnych miej-
scach pobytu tej rodziny. 

Andrzej Szlagowski w swoim artykule przeprowadza ciekawe dowodzenie na temat prefe-
rencji zawodowych w rodzinie. Jak twierdzi preferencje te wynikają z dziedziczenia genów, talentu, 
ale też odkrycia ich i wyćwiczenia zwłaszcza talentów np. malarskich. Ciekawe stwierdzenia auto-
ra, że decyzje zawodowe nie zawsze wynikają z posiadanych zdolności, bo może decydować np. 
moda, reklama, deficyt zawodów itp. Nie często spotykamy takie ciekawe zawodowe analizy rodo-
we i tak wnikliwe opracowanie dla rodziny jak to uczynił Andrzej Szlagowski. Świetny, rzeczowy 
opis członków rodziny jest doskonałą lekturą i przykładem analizy dla genealogów. 

Jolanta Michniewska sięgnęła do rodowych wspomnień Zadarnowskich herbu Sulima z cza-
sów Powstania Styczniowego. Opisuje nam swoich przodków tych, których nie oszczędziła zawie-
rucha powstania. Ciekawa jest wędrówka rodziny z ziemi krakowskiej na Polesie, a potem osta-
teczne dotarcie do Sitkówki k/Chęcin. 

Henryk Stanisław Grudzień przywołuje pamięć dwóch powstańców pochowanych na Cmen-
tarzu w Chlewiskach. W dwóch opisach, dwa różne przeżycia powstańcze Ks. Ludwika Maksymi-
liana Woźniakowskiego herbu Prawdzic i Antoniego Lityńskiego herbu Sas. Obydwaj bardzo mło-
dzi 17- i 16-letni młodzieńcy, którzy dla ojczyzny poświęcili, jak pisze autor „swoje młodzieńcze 
lata, zdrowie, siły”, a spoczęli na tym samym cmentarzu w Chlewiskach. 

Przebieg dwóch bitew z okresu Powstania Styczniowego z wykorzystaniem materiałów źró-
dłowych naszkicował Zbigniew Wacław Pękala. Pierwszy artykuł poświęcił dwudniowej bitwie 
pod Lemierzami-Borią i Jeziorkiem. Bitwie 4-5 maja 1863 r., którą oddziały wojsk powstańczych 
dowodzone przez pułkownika Dionizego Feliksa Czachowskiego, dzięki jego umiejętnej taktyce 
jaką zastosował, pobiły oddziały rosyjskie. W kolejnym artykule Autor opisuje bitwę 16 grudnia 
1863 r., której główne starcie kawalerii wojski polskich z oddziałami rosyjskimi nastąpiło w Bo-
dzechowie. Do każdego z artykułów Autor dołączył opracowane przez siebie graficzne ujęcia prze-
biegu bitew, co w znakomity sposób podniosło wartość merytoryczną opisów. 

Jak ciekawy jest ciągle temat Powstania Styczniowego dowodzi w następnym artykule Wła-
dysław Edward Kostkowski, wspominając Jana Kruczkowskiego, którego grób znajduje się na 
cmentarzu w Rudzie Kościelnej. Pan Kostkowski doszukał się części rodziny weterana i sporządził 
fragment drzewa genealogicznego Jana Kruczkowskiego. 

Jacka Grzybałę znamy doskonale z naszych comiesięcznych spotkań z jego niekończących 
się opowieści, którymi nas zadziwia, ogromu wiedzy na różne tematy, ale i też artykułami, które są 
publikowane w różnych wydawnictwach. W naszych gene-historiach opisał drogę wojenną swojego 
ojca Jana Bolesława Grzybały podczas II Wojny Światowej. Jak podaje, napisał „tak jak tata 
opowiadał”. No to przeczytajmy. 



Nasze gene-historie – część druga 

13 

Pracisowiak F. Piotr Bochnacki, jak sam się nazywa, wspomina w swoim artykule o party-
zancie, profesorze Jerzym Kotlińskim, który pokochał Ziemię Świętokrzyską, a szczególnie Cisów. 
Piotr Bochnacki właściwie określił ten artykuł jako „Notka biograficzna o Jerzym Kotlińskim” 
i przy tym pozostańmy. Zamieścił również wiersz Jerzego Kotlińskiego oraz fotografię grupową 
Wybranieckich z roku 2003. 

Michał Kazimierz Gajzler w swoim artykule, a właściwie opracowaniu o rodzinie Gajzlerów 
zaczyna wędrówkę genealogiczną od ciekawego wiersza „Taka zagadka”. Po wierszu udajemy się 
z autorem na niekończącą się wędrówkę. Ciekawostką jest tajemniczy list Stefana Żeromskiego do 
Jana Gajzlera i jakie jest jego znaczenie w rodzinie w obecnych czasach. Ciekawie jest opisana 
przez p. Michała Kazimierza Gajzlera wędrówka tego listu, jego zaginięcie na jakiś czas, a następ-
nie odnalezienie go. Autor zamieścił fotokopie listów i koperty. Przedstawia postacie Gajzlerów w 
formie ciekawych ustaleń biograficznych. Sięga nie tylko do akt metrykalnych, ale do bogatych re-
lacji pozametrykalnych. Zastanawia się nad wieloma zagadkami, które są w rodzinie Gajzlerów. 
Artykuł zakończony pięknym wierszem Jana Gajzlera „Po powrocie”. 

W części literackiej, tak na początek, zamieściliśmy wiersze Barbary Koceli  i Jurka Uży-
czaka. Barbara Kocela po raz pierwszy gości na naszych stronach, chociaż już wydała kilka tomi-
ków swoich wspaniałych wierszy. Ostatnio jej wiersz „Pamięć o niepamięci” zamieszczono w to-
mie wierszy wydanych przez Konfraternię Poetów w Krakowie. 

Tom 2 gene-historii kończy Zbigniew Wacław Pękala wspomnieniem o „Górze Mocy”. 
 
 
Kielce, dnia 30 października 2020 r. 
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RODZINNE I OSOBISTE 
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Kornelia Major  

Dawne wigilie 
w dworach, domach mieszczan i chatach chłopskich 

 Przygotowując ten temat na wykład, który miałam w dniu 4 grudnia 2017 r. w Muzeum 
Historii Kielc zajrzałam do opisów wigilii Glogiera, Kitowicza i Kolberga. Porównałam z opisami 
dawnych wigilii w mojej rodzinie korzystając z listów moich ciotek, stryjów. Rodzina zasiadała do 
wigilii w licznym gronie w kilku miejscach w Polsce i poza granicami. Stąd pochodzą opisy jak 
ucztowano, co jedzono, jakie panowały zwyczaje. Uczestniczyłam w wielu wigiliach w różnych 
regionach w Polsce i wśród polonusów w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie starano się zachować 
przekazywane z pokolenia na pokolenie nasze dawne zwyczaje. Co z tych moich obserwacji wynika 
napiszę w podsumowaniu. 

Starodawna „wilija” to nie tylko uczta przy suto zastawionym stole często zakrapiana wspa-
niałymi nalewkami w dworach, u mieszczan i w chatach chłopskich. To był wieczór pełen różnych 
magicznych zdarzeń, ceremonii, wróżb w formie jakiegoś widowiska przenoszony z dworu, chat 
chłopskich do miast. Wszystko zaczynało się o świcie, a nawet wcześniej, gdy zaczynały piać kogu-
ty. Wierzono, że: 
� kto rano zerwie się dzielnie z łoża ten przez cały rok nie będzie przeżywał kłopotów ze wstawa-
niem, 
� która panna tarła w tym dniu mak, to w nadchodzącym roku czeka ją zamążpójście, 
� który myśliwy w tym dniu coś upoluje, ten mógł liczyć w najbliższych miesiącach na szczęście 
spod znaku Huberta, 
� każdy chłop wybierał się rano przezornie do karczmy, aby chlapnąć okowity, bo to wróżyło, że w 
nadchodzącym nowym roku nie grozi mu abstynencja, 
� który spryciarz podebrał ukradkiem sąsiadowi siekierę, pług, czy nawet wóz ten cieszył się odtąd, 
że wszelkie dobro będzie mu lgnęło do rąk, 
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� mówiono, że w wiliją chłopców biją, a dziewczęta we święta, 
� przyjmowano, że w wigilię los człowieka może się odmienić – nawet Melchior Wańkowicz w to 
wierzył i twierdził, w jednym z felietonów, że „w dzień wigilii gdzieś na Mlecznej Drodze Szafarz 
Niebieski odwraca klepsydry naszych żywotów”. 
 Wróżby jak to wróżby, istniały od dawna, ale w tym dniu prym wiodła kuchnia gdzie królo-
wały przeważnie kobiety. Mężczyźni wszystkich grup społecznych nie cierpieli tego dnia gdyż aż 
do kolacji wigilijnej obowiązywał post, a w domu panował niesamowity rwetes, więc nie mogli do-
czekać się pierwszej gwiazdki. Wreszcie, kiedy stół był nakryty białym obrusem, pod którym uło-
żono s-iano, a na talerzyku ułożono opłatek czas było zasiadać do kolacji jak tylko ukazała się na 
niebie pierwsza gwiazda. Zwyczaj kładzenia siana pod obrus dotyczył nie tylko chat chłopskich, 
obowiązywał także w dworach i domach mieszczańskich. 
 Wieczerzę rozpoczynano okolicznościową modlitwą na głos, zwykle czynił to gospodarz lub 
leciwa osoba, albo zaproszony ksiądz dobrodziej. Łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia. 
Przypominano tych, co odeszli na zawsze „bywało też (zwłaszcza w legendach), że skądś nadcho-
dził w ostatniej chwili strudzony wędrowiec, że zjawił się nieśmiało syn marnotrawny, że przykuśty-
kał o kuli wiarus z dawno skończonej wojny. Była radość, łzy.” 

Wigilią rządziła pewna magia liczb. Tak więc ilość ucztujących musiała być zawsze parzy-
sta jako, że przypadek odmienny groził komuś z nich rychłą śmiercią. Znany jest przypadek, że dwa 
razy odstąpiono od przesądu, pisała babce Maria Estreicherówna „raz siedziało już dwanaścioro 
osób, gdy przy stole dowiedziano się, że sąsiad Leon Mikuszewski spędza samotnie wieczór. Spro-
wadzono go, mimo że musiał być trzynastym i rzeczywiście umarł w ciągu roku. Drugi raz do stołu 
zasiadło dziewięć osób, a w kilka miesięcy później umarł mój dziadek.” Te dwa przypadki utrwaliły 
w jej rodzinie wiarę w feralność nieparzystych liczb i odtąd, aby uniknąć podobnych sytuacji do 
stołu zapraszano kogoś ze służby. Bardzo ważne było i jest nadal pozostawianie wolnego jednego 
nakrycia przy wigilijnym stole. Ciekawe jest, że w przypadku potraw kierowano się liczbą 
nieparzystą i tak: magnaci musieli mieć 11 potraw; szlachta 9; na wsi 7, a nieraz więcej. 
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Na stołach dworskim i mieszczańskim w wigilię podawano do wyboru: 
� barszcz czerwony z kiszonych buraków z fasolą (potem i obecnie uszka z farszem grzybowym); 
� zupę grzybową z łazankami lub zupę rybną z migdałami; 
� pierogi z kapustą i grzybami; 
� karp smażony; 
� karp w galarecie;  
� karp w szarym sosie; 
� szczupak faszerowany; 
� łazanki zapiekane z kapustą i grzybami; 
� kluski z makiem i miodem; 
� kulebiak lub cebulaki; 
� kapelusze borowików nadziewane farszem 
grzybowym zapiekane na maśle; 
� kompot wigilijny ugotowany z suszonych 
owoców. 

Na deser podawano różne ciasta: 
� strucla z makiem, 
� zawijaniec z masą śliwkową, kakaową, 
� makowce na kruchym spodzie mocno lukrowane, 
� chały słodkie z kruszonką, 
� baby drożdżowe gotowane, 
� pierniki przekładane różnymi masami 
� i mnóstwo różnych ciasteczek. 

Podawano również owoce cytrusowe, suszone bakalie, orzechy włoskie, laskowe itp. 
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Kutia była też obowiązkowo podawana na deser.  
W chatach chłopskich na wieczerzę wigilijną podawano: 

� żur z grzybami, 
� zupę z konopi zwaną siemieńcem lub siemieniatką, 
� kapustę z grochem lub fasolą, 
� polewkę z suszonych śliwek, gruszek, jabłek, 
� grycok, 
� rzepę suszoną lub smażoną na oleju, 
� karp smażony, 
� kompot wigilijny z suszonych owoców. 
 Po głównych jadłach podawano ciasta: drożdżowe z kruszonką, struclę makową i z masą śli-
wkową, a dla dzieci słodkie makiełki. 
 Ze zwyczajów wigilijnych należy jeszcze wymienić: 
� nie odkładać łyżki dla odpocznienia, gdyż ten, co to uczyni może nie doczekać następnej wigilii, 
� późnym wieczorem raczej bliżej pasterki do drzwi dobijały się „gwiazdory” lub „Józefy” – bro-
daci przebierańcy z laskami, dzwonkami, torbami a przede wszystkim rózgami. Dziwni przebie-
rańcy przepytywali z pacierza, nieraz nagradzali jabłkiem albo cukierkiem, ale też czasami przycięli 
po siedzeniu rózgą nie bardzo uwzględniając, że to wigilia. 
 Dopiero po wieczerzy dzieci mogły podejść pod podłaziczkę, obecnie choinkę i odszukać 
swoje prezenty. Choinka zagościła u nas jakieś 150 lat temu i wymyślona jest przez Niemców. Na-
szą podłaziczkę w niektórych regionach Polski jeszcze spotykamy. W Polsce istniał zwyczaj obda-
rowywania dzieci prezentami dopiero po Nowym Roku – teraz w wigilię. W tym czasie, gdy dzieci 
zajmowały się prezentami młodzież zajmowała się wróżbami: 
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� kto wyciągnął spod obrusa zielone siano – to oznaczało ożenek w karnawale, 
� żółte siano – trzeba na ożenek poczekać, 
� wyschłe i poczerniałe – będzie się kiepściło w samotności do końca życia, 
� rzucano kłosami o belkę w powale, bo chciano się dowiedzieć jaki będzie urodzaj, 
� dziewczęta z krzykiem wybiegały z domu, żeby z psiej szczekaniny dowiedzieć się, z której stro-
ny nadjedzie kawaler chętny do ożenku, 
� gospodarze udawali się do sadu, pukali w ule, aby obwieścić „Chrystus Pan się narodziłi’, albo 
przymierzali się siekierami do drzewa, najczęściej jabłonki i pytali będziesz rodziła czy nie bę-
dziesz?. Gdy milczała obchodzili wokoło i powtarzali pytanie, dopiero uzyskawszy odpowiedź tak  
(głos dawał ktoś z domowników) gospodarz obłapywał drzewo i nie przymierzał się z siekierą. 

Od zwierząt nie żądano żadnych obietnic. Wilki przywoływano „do grochu” co było zakli-
naniem, aby tu się nie pojawiały. Bydło raczono resztkami opłatka i resztkami ze stołu wigilijnego. 
Przed północą szybko opuszczano oborę, aby o 1200 w nocy nie słyszeć o czym rozmawiają zwie-
rzęta bo mowa krasul może być słuchana tylko przez tych co nie popełnili żadnego grzechu. 

We wszystkich domach słychać było śpiew kolęd: w dworach, domach miejskich, chłop-
skich chatach. W dworach i miejskich domach śpiewano przy akompaniamencie fortepianu, pia-
nina, klawikordu itp. W chatach chłopskich najczęściej słychać było skrzypce, basetle, fujarki itp. 
Wszędzie śpiewano: „Bóg się rodzi”, „Wsród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu”, pastorałki i najpięk-
niejsza z nich: „Oj maluśki, maluśki”. 

Po wieczerzy udawano się na Pasterkę: państwo z dworów ubrane w futra – saniami wyśćio-
łanymi też futrami, z chałup chłopskich ludzie w kożuchach – saniami wyśćiołanymi słomą i zarzu-
conymi derkami. 

Pastorałki miały różną oprawę muzyczną i przyozdabiane były ćwierkaniem wróbli, świer-
gotem skowronków, gwizdami kosów lub krakaniem wron a czasami zawył wilk. To zmyślna ka-
waleria wojskowa popisywała się umiejętnościami wychodząc ze swą produkcją na chór. 
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W kieleckiej katedrze takimi umiejętnościami popisywał się będąc na urlopie kawalerzysta 
Jerzy „Świerszcz” Pytlewski. Czy to nie o takich występach, świergotach myślał Liebert pisząc 
swoją Pasterkę? Śpiewu ptaków i odgłosów różnych zwierząt tam nie brakuje. 

Podczas Pasterki robiono sobie różne figle: zszywano nicią sukmany albo długie kiecki, 
żeby było się z czego pośmiać. Zdarzało się, że uczniaki do kropielnicy nalali inkaustu. Śmiano się 
ze wszystkiego gdyż uważano, że ta noc powinna być radosna. 

Po Pasterce mieszkańcy dworów udawali się w odwiedziny do następnych dworów i wę-
drówka trwała aż do białego dnia. Chłopi udawali się do swoich chałup, ale też biesiadowali aż do 
pierwszej mszy świętej. 

Wiele tradycji wigilijnych przetrwało do naszych czasów, różny jednak jest zestaw potraw 
wigilijnych na naszych stołach. Zawdzięczamy to masowej wędrówce naszych rodaków, zawiera-
nym związkom małżeńskim w różnych rejonach naszego kraju. 

Wspomnę jeszcze o jednym zwyczaju, do tej pory w niektórych rodzinach trwającym 
i spotykanym tylko na Kielecczyźnie: w latach gdy 24 grudnia wypada w niedzielę, dzień wigilii 
Bożego Narodzenia jest przesuwany na sobotę, ponieważ: niedziela nie przyjmuje postu. W takim 
przypadku wigilia jest w sobotę, a Boże Narodzenie jest obchodzone przez trzy dni. 

 
8 grudnia 2017 

 

 
 

Kornelia Major  

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa 
i Administracji. 
Założycielka Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego  
„Świętogen” w Kielcach – od początku istnienia Towarzystwa peł-
niąca funkcję Prezesa. 
Autorka opracowań tematycznych, indeksów do ksiąg metrykal-
nych, parafialnych, artykułów dot. genealogii, regionu, dziejów ro-
dzin, łącznie z budowaniem drzew genealogicznych Rodu itp. 
Dodatkowe hobby: historia, fotografia krajobrazu, turystyka. 
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Jerzy Użyczak  

Kto ty jesteś? 

 Niedawno urodził się mój prawnuk. Jest moim pierwszym zstępnym z przedrostkiem pra. 
Chłopak rośnie jak na drożdżach i dlatego przezornie już dzisiaj przygotowuję się do obowiązku 
nauczenia go kilku podstawowych zasad, które moim zdaniem, każde dziecko powinno znać. Taki 
katechizm małego dziecka. Mam tu na myśli podstawową wiedzę, taką jak znajomość imion – swo-
jego i rodziców, znajomość nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Taka mała genealogia. Rodowód 
w pigułce. 

W edukacji mojego prawnuka chcę pójść jeszcze dalej. Rozszerzyć jego wiedzę o przod-
ków. Już dziś siadłem do pracy by udowodnić, że może być dumny z nazwiska przekazanego mu 
z dziada pradziada. Ups! Chciałem i mam. Natknąłem się na zagwozdkę. 
 Etymologia jest działem językoznawstwa badającym pochodzenie wyrazów, oraz zmianę 
ich znaczenia i formy z chwilą upływu czasu. Wąski zakres tej nauki poświecony jest pochodzeniu 
nazwisk. W tym przypadku funkcjonuje jej drugie określenie – źródłosłów nazwiska. 

Co przed rozpoczęciem genealogicznych poszukiwań wiedziałem o etymologii mojego na-
zwiska. Tyle samo, co o moich korzeniach po mieczu, tzn. – nic. Jak każdy początkujący genealog, 
w etymologii upatrywałem odpowiedzi na dręczące mnie – nowicjusza pytania. 

Bezskutecznie chwytałem się różnych sposobów. Źródłosłowu mojego nazwiska nie był mi 
w stanie wyjaśnić nikt. Nie znalazłem choćby najmniejszej wzmianki o moim nazwisku w dostęp-
nych mi publikacjach. Przemilczał o nim Kazimierz Rymut w swoich „Nazwiskach Polaków”. Za-
brakło wyjaśnienia jego źródłosłowu w „Słowniku etymologicznym języka polskiego” Aleksandra 
Brucnera. Nawet mój ojciec też nie wiedział skąd wzięło się tak rzadkie, niepospolite nazwisko. 

Podczas jednej z nielicznych rozmów o naszych warszawskich korzeniach, dowiedziałem 
się od niego jedynie tyle, że „Dawniej chyba nazywaliśmy się inaczej”. O naszej rozmowie przypo-
mniałem sobie kilka lat po jego śmierci, gdy postanowiłem dowiedzieć się czegoś więcej o swoich 
przodkach po mieczu. To krótkie stwierdzenie ojca, powiększyło tylko listę pytań. Skąd to wie-
dział? Jak dawno temu zaszła ta zmiana, oraz jak wcześniej brzmiało nasze nazwisko? Niestety tej 
wiedzy ojciec mi już nie przekaże. Pozostało mi tylko cierpliwie czekać. A nóż ktoś, gdzieś, kie-
dyś? 

Taka okazja nadarzyła się, gdy odnalazłem osobę noszącą takie samo, co ja nazwisko. Skon-
taktowałem się z nią w nadziei, że być może od niej dowiem się czegoś więcej. Problemem mógł 
być tylko jeden mały szczegół. W zasadzie drobiazg, a mianowicie inna pisownia nazwiska. Pisow-
nia jego nazwiska była przez „rz”, moja przez „ż”. 
 Przypominam sobie naszą pierwszą rozmowę telefoniczną. Przedstawiłem się, powiedzia-
łem skąd i w jakim celu dzwonię. Okazało się, że dodzwoniłem się do Gdańska. Wyobrażam sobie 
zdziwienie mojego rozmówcy. Wyczułem to w jego głosie. Prawdopodobnie był wtedy nieźle za-
skoczony. Nie widząc żadnego związku z Kielcami rzucił krótko w słuchawkę – Ja jestem z War-
szawy! Przed wojną mieszkałem na Targówku. Wcześniej na Woli. Wtedy nie wytrzymałem i krzyk-
nąłem głośno – Bingo! Mój ojciec urodził się w Warszawie. Do Powstania Warszawskiego mieszkał 
na Woli! Od tej chwili w jego głosie wyczułem zaciekawienie. Z dalszej rozmowy dowiedziałem 
się, że mój rozmówca ma na imię Zbigniew i jest z pokolenia mojego ojca. Po wojnie osiadł w 
Gdańsku, gdzie założył rodzinę, pracuje i mieszka. 
 Upłynęło sporo czasu i mnóstwo genealogicznych dociekań by stwierdzić, że był moim 
dalekim kuzynem. Dzielił nas odległy 8 stopień pokrewieństwa. Połączyły częste rozmowy telefo-
niczne i korespondencja. 
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 O fakcie ewentualnej zmiany nazwiska wspomniałem Zbyszkowi podczas jednej z pierw-
szych naszych rozmów telefonicznych. Zastanawiające jest, że on też wspomniał o zmianie nazwi-
ska w swojej rodzinie. Według niego wcześniej nazywaliśmy się Urzyca. Twierdził tak na podsta-
wie zmiany nazwiska jego stryjka Jerzego Urzyczaka syna Ludwika i Bronisławy, zamieszkałego 
po wojnie w Łodzi. Używał on dwuczłonowego nazwiska Urzyczak vel Urzyca. 
 Skąd się wzięło to vel? Nie wiem do dziś. Mogę tylko przypuszczać dlaczego przyjął taką 
formę pisowni nazwiska. 
 vel – to krótkie słowo łączące dwa nazwiska. Pochodzi z języka łacińskiego, oznacza „al-
bo”, „czyli”. Jeśli ten spójnik występuje z dwoma nazwiskami, oznacza zwykle to, że ktoś używał 
(lub używa) tych dwóch nazwisk. Jedno z nich zwykle jest fałszywe, albo celowo zmienione, by 
właściciel mógł ukryć swoją tożsamość. Tak więc vel nie kojarzy się zbyt dobrze. Nader często 
spotkać go można w komunikatach policyjnych i kronikach kryminalnych.  
 Czy o to chodziło stryjkowi Zbigniewa? Raczej nie. Ten spójnik może sugerować, że no-
szący dwuczłonowe nazwisko Jerzy Urzyczak vel Urzyca, mógł interesować się genealogią swojej 
rodziny i wiedział coś więcej niż my na temat etymologii naszego nazwiska. 
 Idąc tym śladem przyjrzałem się bliżej dotychczas znalezionym aktom. Sięgnąłem po akt 
małżeństwa mojego prapradziadka Jana Antoniego Urzyczaka syna Wojciecha i Agnieszki z domu 
Kurek. Zawarł on związek małżeński 29 stycznia 1860 roku w parafii Św. Krzyża w Warszawie 
z Elżbietą Rubaczyńską. W akcie nr 49 z 1860 r., udzielający sakramentu małżeństwa ksiądz zapi-
sał nazwisko Pana Młodego – Urzyca. 
 

Akt małżeństwa Jana Antoniego nr 49 z parafii Św. Krzyża w Warszawie 

 
Działo się w Warszawie w parafii Świętego Krzyża dnia dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc 
ośmset sześćdziesiątego roku o godzinie wpół do czwartej po południu. Wiadomo czynimy, że w 
przytomności świadków Szczepana Przygodzkiego lat trzydzieści trzy i Aleksandra Bieleckiego lat 
czterdzieści dziewięć mających w Warszawie zamieszkałych – Na dniu dzisiejszym zawarte zostało 
religijne małżeństwo między Janem Urzyca służącym w Warszawie pod numerem tysiąc trzysta 
pięćdziesiąt trzy przy ulicy Szpitalnej zamieszkałym, po Mariannie na dniu trzecim marca tysiąc 
osiemset pięćdziesiątego roku we wsi Raszynie zmarłej, pozostałym wdowcem, urodzonym we wsi 
Falentach Guberni Warszawskiej z Wojciecha i Agnieszki z Skórków małżonków Urzyca lat trzy-
dzieści ośm mającym – a Elżbietą Rubaczyńską panną służącą w Warszawie pod numerem tysiąc 
pięćset trzydzieści siedem przy ulicy Chmielnej zamieszkałą, urodzoną we wsi Skrobaczewie Gu-
berni Radomskiej z Jakuba i Marianny z Kowalów małżonków Rubaczyńskich lat trzydzieści trzy 
mającą – Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie tu w Warszawie w parafii Świętego Krzyża 
i parafii Świętego Andrzeja w dniu piętnastym, dwudziestym drugim i dwudziestym dziewiątym 
bieżącego roku. Nowi małżonkowie oświadczyli, iż umowy przedślubnej ze sobą nie zawarli. Akt 
ten przeczytany i przez Nas podpisany został. 
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 Nie był to jeden, odosobniony przypadek w mojej rodzinie. Kilka miesięcy później przy-
chodzące na świat dziecko Jana i Elżbiety – Magdalena Anna w akcie urodzenia nr 1593 z dnia 22 
lipca 1860 roku w parafii Św. Krzyża w Warszawie ma wpisane nazwisko ojca Urzyca. Oto ten akt. 

 

Akt urodzenia nr 1593 z parafii Św. Krzyża w Warszawie Magdaleny Anny Urzyca 
córki Jana Antoniego i jego żony Elżbiety z domu Rubaczyńska 

 
Działo się w Warszawie w parafii Św. Krzyża dnia dwudziestego drugiego lipca tysiąc osiemset 
sześćdziesiątego roku o godzinie wpół do czwartej po południu. Stawił się Jan Urzyca wyrobnik lat 
trzydzieści osiem mający w Warszawie pod numerem tysiąc pięćset trzydzieści siedem przy ulicy 
Chmielnej zamieszkały, w obecności Stanisława Rzyskowskiego lakiernika lat trzydzieści i Seba-
stiana Kamińskiego służącego lat trzydzieści osiem mających w Warszawie zamieszkałych i okazał 
Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia dziesiątego bieżącego 
miesiąca i roku o godzinie trzeciej po południu z jego małżonki Elżbiety z Rubaczyńskich, lat trzy-
dzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Św. dziś odbytym nadano imiona Magdalena 
Anna  rodzicami jej chrzestnymi byli Stanisław Rzyskowski i Marianna Krzykawska. Akt ten prze-
czytany ojcu i świadkom, przez świadka i Nas podpisany został. 

  
 Dziewięć lat później 28 września 1869 roku w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych 
na świat przychodzi syn innych małżonków – Grzegorza Urzycy i Józefy Kowalskiej – Ludwik. 
Dziecko zapisane jest w księdze urodzonych z 1869 r. w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie 
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nr aktu 618. Ludwik był ojcem wcześniej wspomnianego Jerzego Urzyczaka vel Urzyca. Być może 
Ludwik, ojciec Jerzego przekazał mu wiedzę o pochodzeniu nazwiska? Myślę jednak, że zasygna-
lizował tylko synowi, że tak został zapisany w akcie urodzenia, a ten dopełnił urzędowej poprawki 
swojego nazwiska.  

 

Akt urodzenia Ludwika Urzyca nr 618 z 1869 roku 

z parafii Wszystkich Świętych w Warszawie 
 

Działo się w mieście Warszawie w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dwudziestego pierw-
szego września / trzeciego października / tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o go-
dzinie trzeciej po południu. Stawił się Grzegorz Urzyca stróż zamieszkały w Warszawie na ulicy 
Bagno pod numerem tysiąc sto osiemdziesiąt trzy lat trzydzieści trzy w obecności Jana Laus i Jó-
zefa Smagała obydwóch stróży zamieszkałych w Warszawie pełnoletnich i okazał Nam dziecko płci 
męskiej i oświadczył że jest urodzone w Warszawie w jego mieszkaniu piętnastego / dwudziestego 
siódmego / września tego roku o godzinie szóstej wieczorem z jego żony Józefy z domu Kowalska 
lat trzydzieści pięć. Dziecku na Chrzcie Świętym udzielonym dzisiaj dano imię Ludwik a jego ro-
dzicami chrzestnymi byli Jan Laus i Antonina Bartoszek. Akt ten stawającemu i świadkom niepi-
śmiennym przeczytany i przez Nas podpisany. ks. Bł. Jakubowicz 

  
 Wracając do aktu małżeństwa mojego prapradziadka Antoniego. Z powyższego aktu wy-
nika, że mój prapradziadek Jan nosił nazwisko Urzyca, ale... W chwili zawierania tego związku był 
wdowcem po Mariannie Kowalskiej z domu Stelmach. Pierwszy związek małżeński z Marianną 
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Kowalską zawarł w parafii Raszyn jako Jan Urzyczak. Akt nr 25 z 1844 r. Także z jego aktu uro-
dzenia z parafii Raszyn (zamieszczonego poniżej) wynika, że przejął, bo powinien przyjąć nazwi-
sko ojca – Urzyczak. Nazwisko Urzyczak występuje także w jego trzecim akcie małżeńskim zawar-
tym z Józefą Wróbel 5.06.1868 r. w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych. Akt nr 68 z 1868 r. 
Skąd więc w akcie jego drugiego małżeństwa znalazło się inne nazwisko? Prawdopodobnie była to 
z jego strony forma nobilitacji, uszlachcenia, lub podniesienia swojej rangi w nowym nieznanym 
miejscu w jakim znalazł się przenosząc się z Falent do Warszawy. 
 

Akt urodzenia Jana Antoniego nr 49 z 1823 roku z parafii Raszyn 

 
Roku tysięcznego osiemset dwudziestego trzeciego na dniu dziewiętnastego miesiąca czerwca 
o godzinie szóstej po południu. Przed Nami Proboszczem Raszyńskim Urzędnikiem Stanu Cywilne-
go Parafii Raszyńskiej Powiatu Warszawskiego Województwa Mazowieckiego stawił się Wojciech 
Urzyczak włościanin liczący lat trzydzieści dziewięć we wsi Jaworowej na gospodarstwie osiadły 
i okazał Nam dziecię płci męskiej które urodziło się w domu jego pod numerem dziesiątym na dniu 
jedynastym czerwca bieżącego roku o godzinie jedynastej przed południem, oświadczając,że jest 
spłodzone z niego i Agnieszki z Kurków trzydzieści dwa lat mającej jego małżonki i życzeniem jego 
jest nadanie imion Antoni Jan. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i po okazaniu dziecięcia w 
przytomności Wojciecha Użyczaka mającego lat trzydzieści siedem i Marcina Jaworskiego pięć-
dziesiąt i trzy lat liczący obydwóch włościan na gospodarstwie we wsi Jaworowej osiadłych. Akt 
niniejszy urodzenia został stawającym przeczytany i przez Nas podpisany gdyż osoby w akcie wy-
rażone pisać nie umieją. Ksiądz Antoni Zieleniewski Proboszcz Raszyński. 

 W akcie tym należy zwrócić uwagę na pisownię nazwiska ojca dziecka. Mój prapra-
pradziad Wojciech raz zapisany jest jako ojciec dziecka Wojciech Urzyczak lat 39, a drugi raz jako 
świadek Wojciech Użyczak lat 37. Na marginesie aktu zamieszczona jest także korekta imion 
dziecka. W akcie ksiądz wpisał Antoni Jan. Na marginesie dokonał poprawki na Jan Antoni. 
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 Nazwisko Urzyca znalazłem także w oddalonej od Warszawy parafii Biała Rawska. Tu w 
1909 roku umiera dwuletnie dziecko o tym nazwisku. Ze względu na niemożliwość dopasowania w 
moim wywodzie przodków Józefy Urzyca (za mało danych) oraz jej córki Marianny, istnieje praw-
dopodobieństwo, że nie są one ze mną spokrewnione. Przyjmując jednak fakt, że przed II wojną w 
Białej Rawskiej mieszkała i pracowała jako nauczycielka w miejscowej szkole Honorata Urzyczak 
córka Józefa i Julianny z domu Bruszkiewicz, którzy z całą pewnością są moimi krewnymi, sprawa 
nabiera innego wymiaru.  
 

Akt zgonu Marianny Urzyca nr 40 z 1909 roku z parafii Biała Rawska 

 
Działo się w parafii Biała dwudziestego ósmego stycznia / dziesiątego lutego / tysiąc dziewięćset 
dziewiątego roku o godzinie jedenastej rano. Stawił się Franciszek Korzycki ziemianin ze wsi Ko-
nopnica lat trzydzieści jeden i Johann Zaręba ziemianin ze wsi Wola Chojnata lat czterdzieści 
osiem i oświadczyli, że dnia szóstego stycznia /ósmego lutego/ tego roku o godzinie ósmej wieczo-
rem umarła Marianna Urzyca lat dwa urodzona w Konopnicy parafii Rawa zabranej na wychowa-
nie przez rodzinę Zarębów ze wsi Wola Chojnata, córka Józefy Urzyca niezamężnej. Po naocznym 
przekonaniu się o śmierci Marianny Urzyca akt ten zgłaszającym niepiśmiennym przeczytany 
i przez Nas tylko podpisany.  

 Powyższe przykłady, jak widać, nie wyjaśniają faktu oraz przyczyny zmiany nazwiska. 
Nie wywołały też trwałego skutku w postaci kontynuacji tej zmiany. Zarówno Jan Urzyca jak 
i Grzegorz Urzyca, oraz ich dzieci, po kilku latach powrócili do dawnego nazwiska Urzyczak. Przy-
kłady te pozostały epizodami w kształtowaniu naszego nazwiska. Podobnie zresztą jak inne, poje-
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dyncze, omyłkowe jego zapisy – Urzycok, Urzycik, Urzyczek. Przyczyniły się jednak do licznych 
moich oraz Zbyszka spekulacji na temat miejsca pochodzenia naszych przodków. 
 Długo błądziłem po mapie w poszukiwaniu Urzycy. Nie wykluczałem odległych Bałka-
nów. Owszem. Tu i ówdzie znalazłem kilka nazw miejscowości o tej nazwie, ale nawet o krok nie 
przybliżyły mnie one do celu. Nieprzydatny okazał się też Słownik Geograficzny Królestwa Pol-
skiego. Dla wpisanego w jego wyszukiwarkę hasła Urzyca Słownik generował wynik – „Niestety 
nie znaleziono pasujących pozycji”. 
 W wyjaśnieniu etymologii, oraz zmiany nazwiska pomógł mi przypadek. Pora jednak za-
cząć od samego początku. Od nestora naszego rodu mojego 4xpradziadka Jędrzeja dającego nie 
tylko życie swojemu licznemu potomstwu, ale też obecne nazwisko.  

  
Akt zgonu Jędrzeja Urzyczaka nr 38 z 1825 roku z parafii Raszyn 

 
Roku tysięcznego osiemset dwudziestego piątego dnia czternastego miesiąca czerwca o godzinie 
siódmej z rana. Przed Nami Proboszczem Raszyńskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego w Parafii 
Raszyńskiej Powiatu Warszawskiego Województwa Mazowieckiego stawili się Wojciech Urzyczak 
syn zmarłego ze wsi Jaworowa i Jacek Kuleszka ze wsi Puchały zięć zmarłego obydwaj włościanie 
na gospodarstwie osiadli i oświadczyli nam iż dnia dwunastego miesiąca Czerwca bieżącego roku 
o godzinie dziewiątej wieczór w domu pod numerem czwartym umarł Jędrzej Urzyczak włościanin, 
wdowiec lat osiemdziesiąt mający we wsi Puchałach przy zięciu swym wyżej wspomnianym za-
mieszkały. Po czym akt niniejszy zejścia został stawającym przeczytany i przez nas podpisany gdyż 
osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją. 

 Z aktu zgonu mojego bezpośredniego męskiego przodka 4xpradziadka Jędrzeja Urzyczaka 
wynika, że w chwili śmierci miał 80 lat, był wdowcem, mieszkał przy zięciu w Puchałach w domu 
pod numerem 4. Zięciem jego był jeden ze zgłaszających zgon – Jacek Kuleszka. Jest to na tyle 
istotna informacja, że skoro jest zięć to musi być też córka. Tu muszę przyznać się, że w dotychcza-
sowych poszukiwaniach nie odnalazłem żadnej kobiety o nazwisku Urzyczak, która wyszłaby za 
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mąż za Jacka Kuleszkę. Istniała więc możliwość, że wspomniany Jacek Kuleszka mógł być drugim 
mężem córki Jędrzeja Urzyczaka i że ta z racji ponownego zamążpójścia, na ślubnym kobiercu po-
sługiwała się nazwiskiem poprzedniego męża. Jakim? Aby to stwierdzić, ponownie zagłębiłem się 
w księgi parafialne Raszyna. Tym razem poszukiwania robiłem pod kątem aktu małżeństwa Jacka 
Kuleszki z nieznaną mi Panną Młodą. Zacząłem od początku i wkrótce natrafiłem na kilka aktów 
małżeństw. Jeden akt pasował do mojej układanki. Jednakże gdyby okazał się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę, znaczyłoby to rewolucję w moim drzewie genealogicznym. Mianowicie – 
ZMIANĘ NAZWISKA. Panna Młoda była PANNĄ!  

 

Akt małżeństwa z parafii Raszyn 

 
Roku tysięcznego osiemsetnego czternastego dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca paździer-
nika o godzinie jedenastej z rana przed nami Proboszczem Raszyńskim sprawującym obowiązek 
Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Raszyńskiej Powiatu Warszawskiego w Departamencie tymże. 
Stawił się Jacek Kuleszka włościanin kawaler liczący lat dwadzieścia cztery według złożonego 
aktu znania złożonego na dniu piętnastym miesiąca października bieżącego roku przez zastępcę 
Wielmożnego Wójta Gminy Falęckiej w dniu zaś tymże miesiącu i roku przez Wielmożnego Jana 
Marczyńskiego Notariusza Publicznego do Prześwietnego Sądu Pokoju wydziału pierwszego Po-
wiatu i Miasta Warszawy wniesionego a na dniu dwudziestym pierwszym października tysiącznego 
osiemsetnego czternastego roku przez wspomniany Sąd Pokoju zatwierdzonego. Syn Marcina 
i Marianny Kuleszków na gospodarstwie we wsi Falentach Małych osiadłych przy rodzicach zo-
stający, tudzież panna Kołodziejczakówna Katarzyna włościanka dowodzącą złożoną przed Nami 
metryką wyjętą z Ksiąg Kościoła Parafialnego Raszyńskiego iż skończyła rok osiemnasty życia 
swego, córka Jędrzeja i Apolonii Kołodziejczaków we wsi Falentach Małych na gospodarstwie 
osiadłych, która w domu rodziców zostaje. Strony stawające żądają abyśmy przystąpili do ob-
chodu ułożonego między nimi małżeństwa którego zapowiedzi wyszły przed głównymi drzwiami 
domu gminnego to jest pierwsza dnia dziewiątego, druga szesnastego, obydwie miesiąca paździer-
nika bieżącego roku w niedzielę. Gdy o żadnym tamowaniu małżeństwa uwiadomieni nie zostali-
śmy a rodzice niniejszym na obchód małżeństwa zezwalają My chyląc się do namienionego rząda-
nia stron, nakazaliśmy Jackowi Kuleszce i aliż też Katarzynie Kołodziejczakównie obecnych ich 
rodziców złożyć uroczysty akt uszanowania po dopełnieniu którego i poprzez daniu stronom 
i świadkom wszystkim wyżej wspomnianych papierów z których okazuje się iż formalności jakie 
prawo wymaga zachowane zostały i jako też działu szóstego w Tytule Kodeksu Napoleona o mał-
żeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czyli chcą pobrać się ze sobą. 
Na co każde z nich oddzielnie odpowiedziało iż taka ich wola, ogłaszamy w imieniu prawa iż Jacek 
Kuleszka kawaler i panna Katarzyna Kołodziejczakówna połączeni są ze sobą węzłem małżeństwa 
świętego. Spisaliśmy akt w obecności Jędrzeja Kołodziejczaka liczącego lat sześćdziesiąt cztery 
ojca panny młodej i Mateusza Kołodziejczaka liczącego lat trzydzieści brata panny młodej, nie 
mniej Marcina Kuleszki liczącego lat sześćdziesiąt trzy ojca pana młodego i Antoniego Kuleszki li-
czącego lat dwadzieścia osiem brata pana młodego, wszystkich włościan we wsi Falentach Małych 
na gospodarstwie osiadłych. Akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez Nas podpisany 
gdyż osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją. Ks. Antoni Zieleniewski Proboszcz Raszyński spra-
wujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
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Czy natrafiłem na zmianę nazwiska? Pozostało ponowne, żmudne przekopywanie setek aktów, oraz 
drobiazgowe sprawdzanie i analizowanie ich pod kątem nazwiska Kołodziejczak.Pomocne okazały 
się też alegaty, w których odnalazłem kilka interesujących mnie aktów znania. 

Po szczegółowej analizie całej parafii okazało się, że przybyło mi rodziny. Mało tego. Praw-
dopodobnie natrafiłem też na migrację, czyli zmianę miejsca zamieszkania. Do takich wniosków 
doszedłem, gdy w alegatach natrafiłem na kilka aktów znania, w których czarno na białym napisane 
było, że „... Jędrzej Urzyczak rodem ze wsi Skolimowa...„ 
 Na potwierdzenie wywodzenia się Jędrzeja ze Skolimowa odnalazłem także akt małżeń-
stwa nr 10 z 1810 roku Wojciecha Byka z Marianną Bogutą. Z aktu tego wynika, że młodzian Woj-
ciech Byk urodzony był we wsi Skolimów, był synem zmarłych rodziców ze Skolimowa Wojciecha 
Byka i Jadwigi Kołodziejczak. Świadkiem ślubu był jego wuj Jędrzej Kołodziejczak gospodarz 
z Falent Małych.  
 Znowu Jędrzej Kołodziejczak – wuj Pana Młodego, – brat matki Młodego, – Skolimów. 
Układanka zaczęła się sama układać. Po krótkiej chwili euforii wróciłem jednak do punktu wyjścia. 
Kolejny trop, kolejne wyzwanie w innej parafii – w Słomczynie i kubeł zimnej wody na rozpaloną 
głowę. Tu podobnie jak w parafii raszyńskiej, wszystkie osiemnastowieczne akty z tej parafii uległy 
zniszczeniu podczas stacjonowania wojsk Pruskich w Kościele w 1794 roku w czasie wojny Pola-
ków z Moskalami i Prusakami. Przysłowiowej oliwy do ognia dolały nieco późniejsza kampania na-
poleońska na Rosję. Szukaj wiatru w polu? 
 Szczęście mnie jednak nie opuszczało. Mniej więcej w tym samym czasie natrafiłem na ar-
tykuł warszawskiego etnologa Maurycego Łukasza Stanaszka opisujący zapomniany podwarszaw-
ski mikroregion Urzecze. Autor artykułu charakteryzując ludowy męski strój wilanowski, podaje 
jego miejscową nazwę „modry Urzyczak”. Autor pisał: „W regionie kołbielskim znane było ponadto 
stare określenie modry urzyczak (urzycak), odnoszące się do charakterystycznego, granatowego 
stroju męskiego”. 
 Czyżby mój przodek przyodziewał modrą, z czerwonymi wyłogami sukmanę? Aby to wy-
jaśnić, napisałem do autora prosząc go o oświecenie w nurtującym mnie temacie, oraz przy okazji 
o egzemplarz książki i dedykację. Wkrótce dostałem odpowiedź, że prawdopodobnie nazwisko mo-
je powstało z przezwiska. Przypuszczalnie przodek mój po przeniesieniu się do Falent obnosił się 
tzn. ubierał się jak mieszkaniec Urzecza, chwalił przy nadarzającej okazji swym pochodzeniem 
z Urzecza i tak został nazwany. Przyjęło się, ponieważ okres, w którym się to działo sprzyjał for-
mowaniu się nowych chłopskich nazwisk. Przezwisko przylgnęło i odtąd tak był zapisywany w ko-
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ścielnych księgach. Reszta jego rodziny rozsiana na Urzeczu pozostała przy starym nazwisku. Prze-
jęli go stopniowo tylko jego synowie urodzeni w parafii raszyńskiej. Rodzeństwo osiadłe na Urze-
czu nie zmieniło starego nazwiska. Pozostali Kołodziejczakami. Zmieniając swoje nazwisko, mój 
4xpradziadek Jędrzej stał się dla mnie jak biblijny Adam,  założycielem rodu wszystkich noszących 
nazwisko Urzyczak. Jak dotąd, nie spotkałem się z innymi niespokrewnionymi rodami Urzyczaków.  

W mojej szufladzie z tego okresu pozostał wiersz „Z urzecze” 

Ciekawość człeka z czasem nachodzi, 

kim był jego przodek i skąd pochodzi? 

Gdy mnie dopadła chęć poznania 

zabrałem się do poszukiwania – 

Wygodnie siadłem do komputera 

i zabawiłem się w genehuntera. 
 

Wpisałem w Google swoją godność, 

wygooglowało mi jedną zgodność – 

„Modry Urzyczak” – Zwierciadło etnologiczne? 

– drobny druk, ryciny, odsyłacze liczne. 

Sto siedemdziesiąt cztery strony! 

Końca nie widać. Byłem przerażony. 
 

Czytałem wszystko. Nuda była. 

Ciekawość jednak zwyciężyła, 

(Nie mogłem czytać na odczepnego 

bym nie przegapił tego modrego). 

Szukałem ciekaw w elaboracie 

czy modry bo – po denaturacie? 
 

Wreszcie znalazłem to co szukałem 

o denaturat już się nie bałem. 

W tekście wyjaśniał dr Stanaszek, 

że jest to męski fatałaszek, 

innymi słowy – strój wilanowski 

nosiły go nad Wisłą wioski. 
 

Więc źródłosłowem mego nazwiska, 

(jak dajmy na to – koszula ciału bliska), 

był były, męski przyodziewek? 

Mam być ofiarą licznych prześmiewek? 

Kupiłem książkę. A co mi szkodzi. 

Z niej dowiedziałem się, o co chodzi. 
 

I nawiązałem kontakt z autorem 

wkrótce odpisał mi z humorem: 

„Ze Skolimowa przodek Twój 

Nosił w Falentach z Urzecza strój 

Jak go widzieli tak go nazwali 

Odtąd Urzyczak w aktach pisali”. 
 

Do dziś autora darzę sympatią 

trochę za książki dedycatio. 

„Temu, który nie mieszka na Urzeczu, 

lecz jego korzenie po mieczu 

świadczą, że jego dola człowiecza 

wzięła początek od przodka z Urzecze”. 

 

Tak więc dzięki łutowi szczęścia znalazłem stare nazwisko oraz długo poszukiwany etymon – 
rdzeń będący podstawą słowotwórczą mojego nazwiska. Pozostał jednak problem, która z tych rze-
czy jest tą właściwą, dającą początek nazwisku: zapomniany nadwiślański mikroregion Urzecze, 
czy ludowy strój wilanowski tzw. modry urzyczak. Obie pasują jak ulał na jego źródłosłów.  

• Urzecze – region, bo na zasadzie nazwisk odmiejscowych, powstałych od polskich regio-
nów powstawały takie nazwiska jak – Ślązak, Mazur, Kaszuba, Małopolski, Wielkopolski, 
Powiślak... 

• Urzecze – region, bo na zasadzie odległości od naturalnej granicy jaką jest rzeka, powstały 
takie nazwiska jak: Zarzeczny, Zawiślak, Zapotoczny... Skoro na mieszkańców mieszkają-
cych za rzeką wołano jak wyżej, z całą pewnością na mieszkańców osiadłych przy rzece 
wołano urzeccy, urzecoki, łurzycoki. 

• modry urzyczak – strój, bo w okresie powstawania nazwisk biorących swój początek od 
przezwisk, w różnych regionach naszego kraju powstawały nazwiska biorące swoją nazwę 
od części ubiorów; Kabat, Gunia, Kamizela, Krawat, Pasek itp.  

• Urzecze i modry urzyczak, bo być może mój przodek, jak sugerował dr Stanaszek, obnosił 
się swym pochodzeniem z Urzecza, nosił modry urzyczak i chwalił się przy każdej nada-
rzającej się okazji, że jest z krwi i kości łurzycokiem. 
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Co to jest Urzecze? Jak je opisuje dr Łukasz Stanaszek, jest to zapomniany podwarszawski 
mikroregion ciągnący się po obu stronach Wisły od ujścia Pilicy do Siekierek. Obejmuje on tereny 
zalewowe Doliny Środkowej Wisły.  

ZZaassiięęgg  ppooddwwaarrsszzaawwsskkiieeggoo  mmiikkrroorreeggiioonnuu  UUrrzzeecczzee  
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 Co wyróżnia Urzecze od innych regionów kraju? Na ukształtowanie odrębnej tożsamości 
Urzecza wpłynął szereg czynników. Na pierwszym miejscu jest Wisła, która wymusiła związki za-
mieszkujących tu ludzi z rzeką, z orylami i handlem rzecznym. Unikatowej wspólnocie regionalnej 
sprzyjały; określony typ osadnictwa, względna izolacja geograficzna, a także nieograniczona do-
stępność do warszawskiego rynku zbytu. Były to też przede wszystkim bogatsze ziemie nanoszone 
przez Wisłę z południowych regionów kraju. W porównaniu z ubogimi, piaszczystymi ziemiami 
Mazowsza stanowiły miejscowe Eldorado przynoszące większe i obfitsze plony. Hodowla zwierząt 
na tych terenach dawała też lepsze niż w sąsiedzkich regionach wyniki. Dodając do tego obfitość; 
ryb, ptactwa i dzikiej zwierzyny, oraz szybki transport do Warszawy pozyskanych płodów rolnych, 
region ten zdecydowanie wyróżniał się pośród biednych ziem Mazowsza. 

Strój wilanowski 
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SSaaddyy  uupprraawwnnee……  cczzyyllii  ttyyppoowwee  UUrrzzeecczzee  

 

SSkklleepp  UUrrzzeecczzee  zz  rreekkllaammyy  ggaazzeettoowweejj  zz  11992277  rr..  
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Towary pochodzące z Urzecza nie potrzebowały reklamy. Reklamowały się same. Chłonny 
rynek Warszawy pochłaniał je w całości. Tyle jasnych stron mikroregionu. Z racji cyklicznych 
i nieokresowych wylewów rzeki, zmiany jej koryta, mieszkanie i gospodarowanie na Urzeczu nie 
należało do zbyt bezpiecznych. Regulacją i utrzymywaniem zmiennej rzeki zajmowali się wyspe-
cjalizowani w tym mieszkańcy. Przeważnie osadnicy z terenów Niderlandii. Pierwsza fala ich kolo-
nizacji nastąpiła na początku XVII wieku. Nazywano ich Olędrami, a ludzi żyjących poniżej skarp 
wiślanych – Urzyckimi. Z chwilą rozrastania się Warszawy regionalne różnice zacierały się a sam 
mikroregion popadał w zapomnienie. Pamięć o nim przywrócił mu na początku XIX wieku dr Łu-
kasz Maurycy Stanaszek wydając naukowe, poparte licznymi dowodami opracowania etnograficzne 
o nadwiślańskim Urzeczu. 

Uf! Napracowałem się. Odnoszę jednak wrażenie, że zamiast rozjaśnić prawnukowi kim on 
jest, sprawię, że chłopak zadręczy mnie mnóstwem pytań – dlaczego? Nic dziwnego. Mnie samemu 
ciśnie się ich cały szereg. Ot choćby takie – Czy nazwisko Kołodziejczak powstało od wykonywa-
nego zawodu przodka? Co robił kołodziej na zalewowych terenach wiślanych? To mogę zrozumieć. 
Tu był też potrzebny, bo tereny Urzecza to nie tylko Wisła i jej rozlewy. Woda to domena szkutni-
ków. Rzemieślników od wszelkich rodzajów łodzi: bat, galarek, galarów, szkut, dubasów, łodyg, 
promów. Ponad lustrem wody, lub podmokłych pól, sadów i łąk, górowały usypywane przez tutej-
szych mieszkańców trytwy, czyli groble, nasypy na których znajdowały się drogi. Z racji ich wą-
skich nawierzchni, tutejsi kołodzieje budowali wozy o węższym rozstawie kół, tak by można było 
swobodnie minąć się z nadjeżdżającymi z naprzeciwka wozami. Nurtuje mnie jeszcze jedno pyta-
nie. Czy nie przyjdzie mi kiedyś szukać po całej Polsce, moich Kołodziejczaków, Stelmaszczaków 
budujących wozy o normalnych rozstawach kół? 

A niech tam. Wiem po sobie, że póki pytam – żyję jeszcze i myślę. 
 

Źródła: 

Archiwum Państwowe w Warszawie, 
Ł. M. Stanaszek: Nadwiślańskie Urzecze, 
zdjęcia ze strony: Nadwiślańskie Urzecze. 

 

 

Jerzy Wnukbauma  

 
Po pradziadku Kołodziejczak,  
po dziadku Urzyczak,  
po ojcu Użyczak.  
 
Po pradziadach całą duszą z Urzecza, 
po dziadach całym sercem z Warszawy, 
za sprawą ojca – całym sobą z Kielc 
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Amelia Dziubińska 

Moje wspomnienia w anegdocie – przełom XX wieku 

 Niełatwo jest dokonać oceny i opisać urywki wspomnień będąc w tak zwanym zaawansowa-
nym wieku. Trudno dociec co jest ważne, a co niewarte nawet wzmianki. Zdecydowałam opowie-
dzieć w anegdocie o kilku przypadkach z mojego życia zawodowego. 
 Po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie podjęłam pracę w Kielcach, w ukocha-
nej pediatrii. W trakcie ogólnych studiów medycznych część studentów – od III roku studiów – 
rozpoczęło specjalizację I stopnia z tejże pediatrii. Poza pracą w przychodni obowiązywały nas dy-
żury w Pogotowiu Ratunkowym, praca w szkołach i innych placówkach, przeznaczonych dla dzieci 
i dorosłych, także dyżury w Szpitalu Dziecięcym itp. 
 Dramatyczny brak lekarzy po zakończeniu II Wojny Światowej, masowe choroby zakaźne, 
nieustanne wędrówki ludzi, wracających z obozów, frontów wojny, zesłań, więzień; brak sprzętu, 
leków, łóżek szpitalnych to była codzienność. 
 Jako pediatra z wyboru specjalizacji nie lubiłam położnictwa i ginekologii, uważając, że te 
dwie dziedziny medycyny wiążą się z najcięższymi zagrożeniami dla dziecka i często mogą koń-
czyć się kalectwem lub śmiercią. Wolałam zajmować się dzieckiem już po jego przyjściu na świat. 
Tymczasem zaraz po podjęciu pracy w kieleckim Pogotowiu Ratunkowym z braku położnej wy-
słano mnie właśnie do odbioru porodu! 
 

Przypadek I – Zimowa akcja porodowa  
 Sytuacja miała miejsce w bardzo srogiej zimie. Ówczesne nędzne drogi były pokryte war-
stwami śniegu i lodu. Wzdłuż drogi ciągnęły się nieprzerwane zaspy. Panowała potworna śnieżyca 
i brak widoczności. Oczywiście karetka „w rozpadzie”. Drzwi trzymał lekarz za przywiązany do 
nich drut. Nie było kontaktu z pogotowiem ratunkowym, gdyż radiołączność z karetkami jeszcze 
nie istniała. A mnie wysłano na wieś w okolice Piekoszowa! 
 Kiedy dotarliśmy do Białogona (jadąc 5km/h), nagle pod koła karetki rzucił nam się młody 
milicjant, krzycząc, żeby iść z nim na posterunek, bo tam „baba rodzi”!  
 Posterunek to była stara wiejska chałupa. Kiedy wraz z kierowcą i milicjantem dotarłam do 
wnętrza, zobaczyłam taki widok: drewniany płotek, odgradzający część pomieszczenia z kasą pan-
cerną i telefonem na korbkę. Obok w drzwiach stał w ogromnej kałuży wód płodowych nagi, 
ogromny brzuch, a nad nim kupa szmat i zapaska. Z wnętrza tej odzieży słychać było stłumione 
krzyki rodzącej. 
 Kiedy zdarłam jej z głowy tę kotłowaninę, zobaczyłam za nią w drugiej izbie polowe łóżko, 
przykryte starym, wojskowym kocem. Położyłam rodzącą i spytałam, który to poród. Odpowie-
działa, że dziewiąty, co mnie przeraziło. Na pytanie, skąd tu się wzięła, odpowiedziała, że przyszła 
w tę zamieć piechotą, bo chłop jej wyjaśnił, że skoro jej się zachciało rodzić w taką ślizgawicę 
i zamieć, to niech se sama idzie na posterunek po pomoc. On ma to „w dupie”! 
 Po zbadaniu postępu porodu było jasne, że to zaraz nastąpi. W izbie temperatura była około 
zera, żadnej pościeli, tylko ten brudny koc. Ja przerażona, że noworodek tego nie przeżyje, a ja 
pójdę do więzienia – wrzasnęłam na młodziutkiego milicjanta: – Co panu przyszło do głowy, odbie-
rać poród w tych warunkach? Na to on padł na kolana i z błędnym wzrokiem powiedział: – Boję 
się! Zabierzcie ją zaraz do szpitala. 
 Nie było wyjścia. Wsadziliśmy rodzącą do karetki. Tym razem ja przy niej klęczałam, trzy-
mając jej brzuch i prosiłam, żeby nie krzyczała, bo wtedy urodzi. Na szczęście pogotowie wysłało 
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drugą karetkę, już z położną i gdzieś w okolicy Karczówki dostaliśmy świetlny sygnał, że jedzie 
karetka. Z poczuciem szczęścia przesiadłyśmy się z położną, zamieniając karetki. 
 Kobieta urodziła dziecko w chwili wejścia do szpitala na ulicę Kościuszki. Udało mi się 
więc przeżyć bez więzienia za tzw. „brak staranności medycznej”, jak się to teraz określa. 
 Ponieważ zawsze szuka się winnego, nie miałam wątpliwości, że nieprzesadnie dobre wa-
runki sanitarne i sprzętowe nie byłyby dla mnie okolicznością łagodzącą. 
 Resztę życia udało mi się przeżyć już bez odbierania porodów. 
 

Przypadek II – Interwencja na skargę do KC PZPR 
 Kilka lat później przeżyłam inną przygodę. Pracowałam wówczas w Powiatowym i Miej-
skim Wydziale Zdrowia. Do moich obowiązków należało m.in. załatwianie pism i skarg obywateli. 
Kiedyś mój szef wezwał mnie i powiedział, żebym pojechała pilnie do skarżącego się pacjenta na 
wieś w okolicę Zagnańska, bo sprawa jest nagląca i wymaga natychmiastowej interwencji. 
 Po przeczytaniu treści skargi ogarnęła mnie rozpacz i poprosiłam doktora Andrzeja, by mnie 
obarczył nawet najgorszą pracą biurową, a tę skargę przekazał innej pracownicy. Zapytał: – Dlacze-
go? Przecież tutaj tylko nas dwoje jest lekarzami. Poza tym skarga została posłana do I Sekretarza 
KC w Warszawie, który według tzw. właściwości odesłał ją do Komitetu Wojewódzkiego, a ci do 
Powiatowego w Kielcach. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (tzw. KPA), mu-
si być załatwiona w ciągu 7 dni. Jak tego nie zrobimy, oboje nas wyrzucą z pracy i będziemy przez 
resztę życia wylewać asfalt na drogę, a tego nie umiemy. Nie rozumiem, dlaczego nie chcesz tego 
załatwić. 
 Wyjaśniłam szefowi, że lekarz, na którego jest skarga, jest mi osobiście znany, bo jest w 
jednym kole wędkarskim i łowieckim z moim tatą. Jest osobą bardzo dobrą. Do tego był więziony 
przez Niemców w czasie wojny, a po wojnie też znów trafił do więzienia za „niesłuszną” wtedy 
partyzantkę. Nabawił się w tych więzieniach czynnej gruźlicy i ja, jako jego znajoma, nie mogę go 
oskarżać. 
 Ostatecznie nie miałam wyjścia i pojechałam do pacjenta. Skarga dotyczyła złego rozpozna-
nia choroby skóry w ośrodku zdrowia przez tegoż lekarza. Brzmiała mniej więcej tak: „... najsam-
przód bez przerwy się drapałem i wszystko mnie swędziało. To poszłem do dochtora i on powie-
dział, że to alergia i tak musi być. Dał mi jakiesik tabletki, ale nie pomogło. To potem baba się dra-
pała i znów my poszły do dochtora i on powiedział, że też ma te alergie i dał cóś, ale tyż nie pomo-
gło. A potem to drapały się dzieciska i babka. Ale najgorsze jak suka całe noce i dnie wyła, że ska-
ranie Boskie! To wtedy ksiądz dobrodziej odesłał do nas z parafii wikarego, żebyśmy cóś z tą suką 
zrobili, bo w całej parafii psy wyją całe noce do tej naszej suki i przewielebny nie może spać. Z tego 
wszystkiego wycia przez tę moją sukę proboszcz rano nie może wstać na odprawianie pierwszej 
mszy. Stąd i wikary też ma dosyć, bo żeby kryć śpiącego księdza on musi zrywać się z łóżka i z ba-
bami odprawiać różaniec. No to my poszli do weteryniarza i on powiedział, że to nie żadna alergia 
tylko świerzb! To ja się pytam Towarzysza I Sekretarza KC, dlaczego z przeproszeniem głupi nasz 
weteryniorz jest mądrzejszy od naszego dochtora? I się pytam, czy po to my z Chytlerem walczyli 
i wojnę wygrali? I ja teraz żądam sprawiedliwości dziejowej i kary dla dochtora!!!” 
 No i na mnie padło dokonanie i wymierzenie tej sprawiedliwości dziejowej! Po przyjeździe 
do pacjenta zobaczyłam biedne, zaniedbane podwórko i wymienioną w skardze sukę. Podziękowa-
łam właścicielowi zagrody za obywatelską postawę i skierowanie skargi do pierwszej osoby w pań-
stwie. Przyrzekłam dać bardzo szybką odpowiedź na piśmie. 
 Do ośrodka zdrowia szłam, jakbym miała nogi z waty. Na mój widok doktor Jerzy Dz.  bar-
dzo się ucieszył i powiedział: – O, widzę, że tatuś przysłał moją młodszą koleżankę z wiadomością 
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dla mnie. Na co jedziemy polować? Na dziki czy lisy? 
 Wyjaśniłam mu z bólem serca, że nie chodzi o polowanie, a mnie przysłano, żeby na panu 
doktorze dokonać sprawiedliwości dziejowej. Doktor przyznał, że nie zna się na wysypkach skór-
nych, bo jego interesują choroby płuc, bo też sam jest chory. 
 W tym czasie w Kielcach był tylko jeden dermatolog, doktor Ocepa i nie był on w stanie 
przyjąć wszystkich pacjentów z ogromnego wówczas powiatu i z Kielc. Tak więc pacjentów do 
konsultacji odsyłał znów do ośrodka zdrowia. 
 Wtedy wpadłam na doskonały pomysł: – Panie doktorze, niech pan kupi dużo kopert. 
W pierwszej pan umieści skierowanie pacjenta na konsultację z podejrzeniem kiły, kopertę zaklei, 
włoży w drugą kopertę z napisem: „Ściśle tajne” i odeśle z adresem do poradni dermatologicznej. 
Lekarz, żeby wykluczyć kiłę MUSI zbadać pacjenta. Da mu wówczas właściwe leki i odeśle go po 
wykluczeniu choroby wenerycznej, bo nie ma innego wyjścia, gdyż zgodnie z przepisami lekarz 
dermatolog miał obowiązek zbadać każdego podejrzanego o chorobę weneryczną. 
 W odpisie wyjaśnienia skargi do Komitetu Centralnego jej autor został powiadomiony, że 
przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, pouczono lekarza oraz udzielono mu kary administra-
cyjnej REGULAMINOWEJ. Jeszcze raz podziękowałam mu za właściwą postawę obywatelską 
i troskę o umiejętności lekarza Ośrodka Zdrowia. 
 Obie strony były usatysfakcjonowane, a sądzę, że i ówczesny (nie wiem, który), sekretarz 
KC PPR w Warszawie również, bo nie zawetował treści odpowiedzi. 
 

Przypadek III – Dwa wychodki: dla petentów, dla premiera 
 Trzeci przypadek interwencji również wypłynął z kręgu krajowych przywódców, chociaż 
nie wiem, kto był inicjatorem tego wystąpienia. Sama sprawa dotyczyła mnie w niewielkim stopniu 
i tylko jako państwowego urzędnika w mieście i powiecie kieleckim. Były to lata sześćdziesiąte. In-
spektorem Sanitarno-Epidemiologicznym był mój kolega, doktor Zbigniew Ch. Przyszedł do Wy-
działu Zdrowia oznajmić nam, że będzie kontrolował wiejskie ośrodki zdrowia w powiecie, bowiem 
wezwano go do Komitetu Wojewódzkiego partii i powiedziano, że trzeba ocenić stan sanitarno-epi-
demiologiczny ośrodków zdrowia wzdłuż głównych dróg krajowych, w szczególności drogi E-7. 
O wyniku kontroli i zaleceniach poprawy ma zawiadomić tenże komitet. 
 Doktor Zbigniew był doskonałym inspektorem, zawsze woził ze sobą wydruki decyzji Pań-
stwowego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowo opisywał stwierdzone usterki, terminy wydanych 
poleceń i potem sprawdzał ich wykonanie. Trzeba zaznaczyć, że do 1974 roku wieś polska nie była 
objęta państwową, bezpłatną opieką medyczną, ale budowano lub wynajmowano prywatne budynki 
na potrzeby służby zdrowia na wsiach. Jeden z tych ośrodków zdrowia znajdował się bardzo blisko 
trasy E-7, tuż przy szosie warszawskiej. Był zlokalizowany w tradycyjnej, wynajętej chałupie. Po 
jednej stronie sieni mieściło się „biuro” sołtysa, a po drugiej stronie przyjmował lekarz. 
 Tuż przed tą siedzibą stał obiekt, widoczny z trasy E-7, który Zbyszka wprawił w osłupie-
nie. Zaznaczam, że doktor Ch. miał oryginalne poczucie humoru i umiał być skutecznym inspekto-
rem sanitarnym. Przedstawił się sołtysowi i wskazując palcem ten obiekt, zapytał: – Co to jest? 
Sołtys na to: – Co, nie wiedzą? Przecie wychodek. 
Doktor: – Ale dlaczego nie ma drzwi? 
– A po co? – rzecze sołtys. – Przecie we wsi wszyscy się znają, to jak który kuca, a inny idzie do 
urzędu, to se pogadają. 
– A dlaczego nie ma tyłu? – No bo z tamtej strony wszystkie ludzie są jednakowe. 
Na to Zbyszek: – Ale jest dach i boki. – No bo jak pada, to dach musi być, a boki też obowiązkowo. 
– Dlaczego? – To pan nie wi, że od Świętego Krzyża wiater duje i duje i można dostać korzonków? 
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 Sprawa stanu obiektu została w dużej mierze wyjaśniona. Oczywiście dopełniał ją odkryty 
dół na fekalia, w którym pasła się świnia i kury wyjadały robaki. Inspektor wypisał odpowiednie 
decyzje z terminem usunięcia stwierdzonych uchybień i poinformował sołtysa o następstwach pra-
wnych braku wykonania decyzji. 
 Po dwóch tygodniach doktor pojechał na rekontrolę. Już na drodze E-7 poczuł wspaniałą 
woń świeżo heblowanych desek sosnowych. Przed budynkiem ośrodka błyszczała w słońcu nowiu-
sieńka sławojka. Gdy podszedł bliżej, zobaczył gruby łańcuch, jak dla byka na corridę i potężną 
kłódkę. 
 W biurze sołtysa była tylko jakaś miejscowa kobieta. Sołtysa nie było. Doktor poprosił 
o klucz od kłódki. Na to ona: – Ni ma mowy. Przecie wychodek stoi obok, to se tam idźta. 
Zbyszek: – Ale dlaczego są oba, nowy i ten stary? 
Ona: – Sołtys powiedział, że tu był z komitetu jakisik sukinsyn i chce wójta wsadzić do więzienia, 
jeśli on nie wybuduje nowego wychodka. No to wybudował. 
– Ale dlaczego stoją oba? 
– Ona: – No bo w tym nowym będzie sroł tylko Cyrankiewicz. To jest dla niego. 
 Trzeba dodać, że w środku tego nowego obiektu była lśniąca, wyheblowana deska, równiut-
ki, okrągły otwór, a na gwoździu na ścianie wisiał papier z „Trybuny Ludu”, pocięty nożyczkami na 
równiusieńkie kwadraty! 
 I to jest dowód na potęgę władzy. Ale premier Józef Cyrankiewicz nie miał pojęcia, jaką 
piękną sławojkę otrzymał na kielecczyźnie w darze, tylko i wyłącznie do swojego własnego użytku. 
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Amelia Dziubińska 

– specjalista pediatrii i organizator ochrony zdrowia. 
Mój życiorys, czyli jednej istoty z siedmiu miliardów zamieszku-
jących planetę Ziemię. Jako osoba sędziwa napisałam w swoim ży-
ciu wiele życiorysów. Jak większość życiorysów – były one nie-
zbędne dla moich zakładów pracy, ale niestety wszystkie nudne, 
pozbawione polotu, najczęściej nie czytane przez pracodawców, lub 
wywołujące senność. Te faktycznie porywające życiorysy dotyczą 
tylko ludzi sławnych, intelektualistów, wynalazców, wojennych 
bohaterów itp. Szczególnie chętnie są czytane kiedy właściciel ta-
kowego życiorysu już więcej nie napisze – bo już nie żyje! Ponie-
waż chwilowo jeszcze żyję – postaram się wyjawić prawdy, które 

skłoniły mnie do napisania o sobie – wbrew dawnemu przysłowiu że: „nic nie plami honoru kobiety 
tak, jak atrament”. Teraz zapewne jest to wpis w Internecie! 

Od dziecka interesowały mnie książki historyczne, biografie, wspomnienia, pamiętniki, gene-
alogie rodów. Dlatego też chętnie słucham wykładów obejmujących te tematy. Jestem pełna po-
dziwu dla osób, które wkładają ogrom pracy w wyszukiwanie przodków, śledzenie ich losów, kre-
ślenia drzewa genealogicznego. Jest to piękna fascynacja faktami z życiorysów pojedynczych osób 
lub całych rodów związanych z historią ich małej lub dużej ojczyzny. Żmudne zdobywanie tej ta-
jemnej wiedzy o przeszłości naszej, lub innej rodziny pozwala nam lepiej zrozumieć siebie. Bo ży-
cie człowieka jest niełatwe: czasem dobre, czasem ciężkie, ale zawsze jedyne i niepowtarzalne. 

Moi przodkowie w linii męskiej byli odlewnikami – pracowali w tym zawodzie co najmniej 
od trzech pokoleń. Przywędrowali z Karpat na Ziemię Świętokrzyską, bo tutaj mogli pracować 
w licznych odlewniach i fabrykach zakładanych przez Stanisława Staszica i innych światłych Pola-
ków. Tak więc moi przodkowie i mój ojciec spędzili swoje życie na kieleckiej ziemi. Urodziłam się 
w Stąporkowie „w ubiegłym wieku” – jak piszą o sobie słynne kobiety, aby uniknąć prawdziwej 
daty urodzenia! Ale ten manewr nie działa odmładzająco, podobnie jak inne: cudowne kosmetyki 
czy wyszukane diety! 

Rodzice przenieśli się do Kielc, kiedy miałam dwa lata. Tato był odlewnikiem i pracował 
w Hucie Ludwików. Moje wczesne dzieciństwo i wiek szkolny przypadły na okres hitlerowskiej 
niewoli. Tak więc nie wstydzę się przyznać do faktu, że do szkoły chodziłam sporadycznie, gdyż 
Niemcy ciągle zamykali szkołę lub nas z niej wyrzucali. Mój jedyny dokument to znaczy świadec-
two szkolne dostałam po ukończeniu VI klasy, już po wyzwoleniu Kielc. Potem było Gimnazjum 
im. Bł. Kingi ze wspaniałą kadrą pedagogów. Następnie Liceum im. Jana Śniadeckiego i matura. 
No i marzenie, że ukończę studia na Wydziale Leśnictwa i kiedyś dołączę do grona znakomitych 
badaczy przyrody, geologii i dziejów Świętokrzyskiej Ziemi. Na ziemię sprowadził mnie kurator 
z Wojewódzkiego Wydziału Oświaty, kiedy w klasie maturalnej zachęcał nas do dalszej nauki. Za-
pytany przeze mnie gdzie potem mogę znaleźć tą wymarzoną twórczą pracę (po studiach) odpowie-
dział: „w tartaku lub na kolei”. Zapytałam: „jak to – po leśnictwie”? Odrzekł: „przecież trzeba do-
bierać właściwe podkłady z drzewa pod tory kolejowe”. Marzenia prysły! A że od dziecka kocham 
dzieci – wybrałam medycynę i pediatrię na Akademii Medycznej w Warszawie. Potem bardzo żmu-
dne i ciężkie studia w ocalałych od zagłady ruinach uczelni. Równolegle ze studiami ogólnymi od 
trzeciego roku robiliśmy specjalizację z trzech kierunków: interny, pediatrii, albo wydziału sanitar-
no-epidemiologicznego. 

W Polsce po 1945 roku lekarzy było jak na lekarstwo, ogromna umieralność dzieci, epide-
mie ciężkich chorób zakaźnych, brak właściwego odżywiania. Nie było sprzętu medycznego, anty-
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biotyków, szpitali. Brakowało wszystkiego, poza zapałem do nauki. Moje pokolenie dzieci robotni-
ków i chłopów wiedziało, że tylko zdobyta wiedza pozwoli im poprawić jakość życia. Nikt nie na-
rzekał na nieustanne zmagania się z rzeczywistością. 

Reszta mojego życiorysu to podjęcie pracy w Kielcach w ukochanej specjalności. zdobycie 
II stopnia z pediatrii, medycyny społecznej I stopnia, oraz II stopnia z Organizacji Ochrony Zdro-
wia. I praca, praca, praca – w jednostkach służby zdrowia, w Szpitaliku Dziecięcym, na wiecznych 
nocnych dyżurach w Pogotowiu Ratunkowym, również w Domach Pomocy Społecznej na terenie 
powiatu (dojazdy „na łebka”). Jednym słowem „normalka”, a specjalizacja z pediatrii była marnie 
opłacana, bo „małe dzieci to i pensje małe”. 

To wszystko wynagradzali mali pacjenci – czasem uśmiechem, czasem wrzaskiem, ale dzie-
ci są zawsze spontaniczne i nie symulują! 

Moja córka ukończyła biologię na Uniwersytecie Warszawskim, a nie medycynę, bo widzia-
ła jaki to ciężki i odpowiedzialny zawód. 

Kończąc moje dygresje – jestem od lat na emeryturze, ale uważam, że życzenie staruszkom 
„zasłużonego wypoczynku” jest perfidnym pocieszeniem, że „im jest tak dobrze, bo nie pracują”. 
Zawsze powtarzam swoim znajomym: nigdy nie bądźcie emerytami, bo to psychiczne tortury, a nie 
radość o zmierzchu (życia). 

Mam nadzieję, że procent nudy w moim życiorysie jest mniejszy od przeciętnej normy. 
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Anna Krawiecka-Kownacka 

Helenka, Halusia, Halina 

Helena Krawiecka, z domu Maślanka urodziła się 14 marca 1927 roku w Chromcu, woje-
wództwo poznańskie, powiat jarociński (zarejestrowana w USC Nowe Miasto nad Wartą nr 51/ 
1927). Zmarła 24 sierpnia 2019 roku w Kielcach. Przeżyła 92 lata. 

W jej dzieciństwo wdarła się wojna. Rodzice Heleny: Kazimiera z domu Koss i Szczepan 
Maślanka (syn Julianny Chałupki i Konstantego Maślanki) byli nauczycielami w wiejskiej szkole w 
Kraszkowicach. Helena od dziecka towarzysząc im w pracy w wieku pięciu lat umiała tyle, że roz-
poczęła naukę w szkole. Widocznie było to za wcześnie, bo zaczęła mieć lęki nocne. Lekarz pole-
cił, aby na rok przerwała naukę. Przeczytała wtedy wszystkie książki ze szkolnej biblioteki. W 1939 
roku skończyła 6 klas szkoły podstawowej i zdała egzamin do gimnazjum Sióstr Urszulanek pod 
Poznaniem. Mama przygotowała jej całą wyprawkę i 1 września miała ją zawieźć do szkoły. Helena 
tak wspominała ten dzień: „1 września 1939 roku o godzinie 5 rano obudził mnie huk. Wszyscy 
wybiegliśmy przed dom. Zobaczyliśmy samoloty zrzucające bomby na Wieluń. Wkrótce potem 
wjechali do nas Niemcy na motocyklach a za nimi czołgi. Most na rzece Warcie był strategicznym 
miejscem. Okupanci chcieli go opanować”. 

Kiedy przejechały pierwsze czołgi wszyscy Polacy zaczęli uciekać w stronę Polesia. Moi 
rodzice jechali na rowerach. Na siodełku wieźli najmłodszą 2-letnią siostrę Delę, starszą Dankę 
i Lidkę wiózł sąsiad na furmance, a ja jechałam na młodzieżowej damce za rodzicami. Kiedy wje-
chaliśmy na most na Warcie w Krzeczowie nadleciały niemieckie samoloty i zaczęły rzucać na nas 
bomby. Wszyscy rozpierzchli się we wszystkie strony. Na moście leżały wozy, konie i zabici lu-
dzie. Ja rzuciłam swój rower i schowałam się w lesie, który znajdował się zaraz przy moście. Nie 
widziałam swoich rodziców. Tak się bałam, że ich nie szukałam. Położyłam się pod wielkim drze-
wem i patrzyłam w niebo na pikujące samoloty. Byłam na wpół przytomna ze strachu. Następnego 
dnia wsiadłam na jakąś furmankę i znalazłam swoich rodziców, który też siedzieli na tej furmance 
z Delą. 

Krawiecka Helena 2 latka w białej czapeczce 
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KKrraawwiieecckkaa  HHeelleennaa  11993388  rr..   
Po dwóch tygodniach spotkaliśmy siostry i na polecenie Niemców wróciliśmy do domu, do 

Kraszkowic. Kiedy przyjechaliśmy do naszego domu i weszliśmy do środka wszystko było splą-
drowane a w pokoju, w piecu kaflowym tkwił wielki pocisk artyleryjski. Jakiś znajomy ojca z kole-
gą wyciągnęli ten pocisk nie naruszając ścian, ale następnego dnia weszli Niemcy do naszego domu 
i kazali nam się wynosić do maleńkiej chatki, która stała na skraju wsi. Mój ojciec, Szczepan Ma-
ślanka uciekł do lasu. Następnego dnia wszyscy uciekliśmy (cała wioska) do lasu, do małej leśni-
czówki myśląc, że Niemcy opuszczą nasza wieś. Mieszkaliśmy tam przez 2 tygodnie. Wówczas ja 
ze starszym kolegą poszliśmy do wsi, żeby sprawdzić co się tam dzieje i przynieść coś do jedzenia. 
Szosą jeździły czołgi niemieckie. Spotkaliśmy Niemców, którzy kazali natychmiast wszystkim 
wracać do wsi, bo inaczej nas rozstrzelają. Wszyscy oprócz mojego ojca Szczepana Maślanki wró-
cili na wieś. Zamieszkaliśmy w małej chatce na skraju. 

Pierwszą rzeczą, którą zrobili Niemcy, to wyprowadzili Żydów z jedynego we wsi sklepu 
żydowskiego. Do furmanki za nogi przywiązali wszystkich członków ich rodziny i po bruku wieźli 
10 kilometrów do Wielunia. Widzieliśmy jak ich głowy, także malutkich dzieci, roztrzaskują się 
o kamienie. Wszystkich gospodarzy z większych gospodarstw rolnych wysiedlono i wywieziono do 
fabryk amunicji. W tych gospodarstwach osiedlono Niemców, których przywieziono z Besarabii. 
Wszystkich nauczycieli i księży okupanci wywieźli do Dachau, Mauthausen i innych obozów 
śmierci. Pozostał tylko jeden ksiądz w promieniu 50 kilometrów, który miał obywatelstwo włoskie. 
Dziewczęta, które miały powyżej 14 lat ciemnowłose i ładne Niemcy powywozili do domów pu-
blicznych dla żołnierzy. Moja koleżanka przeznaczona do takiego transportu wyskoczyła na dworcu 
z pierwszego piętra i złamała nogę, więc ją pozostawiono na miejscu. Dzieci o jasnych włosach 
i niebieskich oczach w wieku powyżej 6 lat wywożono do Niemiec i przysposabiano do życia w ro-
dzinach niemieckich. Część młodzieży w wieku od 14 lat wysłano do fabryk amunicji. Te dzieci, 
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które znały choć kilka słów po niemiecku musiały się zameldować w urzędzie pracy i dostały pracę 
u Niemców. 

W Kraszkowicach był majątek ziemski myśliwski, który należał do przedwojennych fabry-
kantów niemieckich firmy Kruche&Ender. Właściciele tego majątku przyjeżdżali okresowo. Za-
rządcą tego majątku był osiadły przed wojną Niemiec o nazwisku Kundel. Zaproponował on mojej 
mamie, że przyjmie mnie do pracy w majątku i w ten sposób dostanę kartki żywnościowe i nie wy-
wiozą mnie (byłam niebieskooką blondynką) do Niemiec. Dał mi on podręcznik języka niemiec-
kiego i kazał się uczyć, abym mogła zdobyć lepszą pracę. Pierwsza praca w ogrodzie dworskim to 
było wyrywanie ostów i pokrzyw. Kiedy nauczyłam się trochę niemieckiego zatrudniono mnie w 
biurze majątku, jako gońca. Dostałam służbowy rower. Ten Kundel kazał wracać do lasu mojemu 
ojcu. Nie zawiadomił Niemców, że on jest nauczycielem i zatrudnił go na poczcie, jako listonosza 
w 1940 roku. Ojciec był w partyzantce; jako listonosz zdobywał informacje o ruchach miejscowej 
żandarmerii i gestapo, którzy stacjonowali w budynku właścicieli (poczta i żandarmeria w jednym 
budynku). Przetrwał tak całą wojnę. Moja mama nie pracowała – miała maszynę do szycia, przed-
wojenną. Żeby zarobić na rodzinę zajmowała się szyciem ubrań dla Niemek. Kartki żywnościowe 
mieli tylko ci, co pracowali. Dzieci pracowników dostawały na kartkę 10 deko chleba na tydzień 
a pracownicy 90 deko. Ja dostawałam prócz tego deputat ze dworu. To było od czasu do czasu tro-
chę jarzyn, 5 kilogramów mąki ziemniaczanej, ponieważ majątek miał krochmalnię, ponadto 90 de-
ko cukru na tydzień i 10 deko margaryny. Nie było się w co ubrać ponieważ wszystkie nasze rzeczy 
zostały skradzione jak uciekliśmy przed nalotami. Z ubrania zostało mi tylko to, co miałam na sobie 
w dniu 1 września. Sandałki, skarpetki, sukienkę wiązaną na ramionkach i majtki. Nie miałam na-
wet koszulki. To samo moje siostry. Mama dostała od koleżanki skrawki włóczki różnokolorowej. 
Ponieważ szła zima, szydełkiem zrobiłam sobie sukienkę, skarpety do kolan i kapelusik z rondkiem. 
Kiedy był mróz miałam gołe kolana i chodziłam w sandałkach. Potem moja marna zaczęła handlo-
wać cukrem. Udało nam się dostać sacharynę do słodzenia a cukier od znajomych kupowałyśmy 
lub zamieniałyśmy na coś i ten cukier pakowano w paczkę, plecak i ja woziłam go na granicę pol-
sko-niemiecką do Krupic na stację z Generalną Gubernią. Tam na granicę przyjeżdżała moja kuzyn-
ka Bronia. Ja przekazywałam jej cukier, a przywoziłam od niej pieniądze. Żandarmi na mnie nie 
zwracali uwagi, ponieważ miałam jasne włosy, niebieskie oczy, nie sądzili, że jestem Polką i tak 
zuchwale handluję cukrem, znałam już język niemiecki. Handel się jednak szybko skończył, bo 
moją kuzynkę Bronię złapali Niemcy i wywieźli do więzienia na Śląsk. 

Krawiecka Helena z Ciocią Delą 
Kraszkowice 1939 r. 

Krawiecka Helena z ciocią Delą Wierzchosławska 
Lwów 1939 r. 
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Nasza znajoma nauczycielka, która mieszkała w pobliskiej wsi i miała 2 córeczki a męża jej 
zabili w czasie wojny, z głodu i niedostatku zachorowała na gruźlicę. Kiedy zaczęła mieć krwotoki 
i lekarz niemiecki stwierdził u niej prątki, dali jej zastrzyk usypiający, po którym umarła i to samo 
zrobili jej dzieciom, które były zdrowe, ale miały kontakt z chorobą. 

Brata mojego ojca Szczepana Maślanki, Bronka, który był czeladnikiem w cukierni Wedla 
w Warszawie, wywieźli do Mauthausen i tam zginął. 

Moja mama postanowiła pomóc Bronce, która była w więzieniu. Postarała się o trochę ma-
rek, kupiła niemiecką kartkę żywnościową. Zrobiła paczkę. Jedyne buty, które zdobyła dla mnie na 
zimę, też kazała zawieźć Broni. 

W wieku 14 lat miałam Ausweis, ale Polakom nie wolno było podróżować. Nawet, jeżeli 
byli robotnikami i musieli jechać gdzieś do pracy, to przewożono ich pociągami towarowymi. Ku-
piłam bilet do tej miejscowości, gdzie było więzienie Broni i wsiadałam do pociągu osobowego 
udając Niemkę. Serce moje zmartwiało, kiedy za chwilę do tego przedziału wszedł niemiecki ofi-
cer. Na szczęście nie rozmawiał ze mną i wkrótce wysiadł. Okazało się, że w Katowicach musiałam 
się przesiąść. W nocy znalazłam się na dworcu. Były wydzielone poczekalnie dla Polaków i Niem-
ców. W poczekalni dla Polaków ludzie siedzieli na podłogach, na stołach. Nie było miejsca, żeby 
gdzieś usiąść, a ja już byłam bardzo zmęczona. W poczekalni dla Niemców wszystkich legitymo-
wano, więc tam nie mogłam się dostać. Wobec tego chodziłam po peronie, ale byłam skonana. 
Ławki były zajęte i się ściemniło. Zauważył mnie starszy o kilka lat chłopak, który zapytał mnie po 
niemiecku dlaczego sama chodzę po dworcu i powiedział, że to niebezpieczne. Powiedziałam mu, 
że mam przesiadkę i gdzie jadę i że jestem Polką. Powiedział, że jest polskim partyzantem i zapro-
ponował kolację i nocleg u swojej siostry. Poszłam do tej siostry do domu, gdzie mnie nakarmiono. 
Spałam z tą siostra w pokoju, a rano ten chłopak zaprowadził mnie na pociąg. Gdy nadjechał mój 
pociąg wsiadłam do niego. Zanim skład ruszył wsiadł do mojego przedziału gestapowiec w czar-
nym mundurze z trupią czaszką. Byłam przerażona a Niemiec postanowił się zaopiekować samotną 
dziewczynką i zaczął ze mną rozmawiać. Zapytał mnie gdzie jadę, do kogo. Powiedziałam do ku-
zynki i wymieniłam miasto. Okazało się, że on jedzie do tego samego miasta i byłam w strachu, 
żeby nie zechciał mnie odprowadzić. Na szczęście się zdrzemnął za chwilę. A kiedy pociąg stanął 
na właściwej stacji, powiedział swoje hail hitler przepraszając, że bardzo mu się spieszy i nie może 
mnie odprowadzić, bo jedzie służbowo. Bardzo się z tego ucieszyłam. Była 5 rano, kiedy doszłam 

Krawiecka Helena 1943 r. Krawiecka Helena, Krawiecka Lidia, Danuta, Dela Wierzchosławska 
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do więzienia gdzie przebywała Bronia. Ponieważ mówiłam po niemiecku, to strażniczki, mimo że 
to było zakazane, wpuściły mnie do niej do celi i pozwoliły pół godziny posiedzieć, zanim przyj-
dzie zmiana, dać jej paczkę i porozmawiać. Przy końcu zmiany kazały mi wyjść na zewnątrz i już 
bez przygód wróciłam do domu. 

Helena zobaczyła okrucieństwo i śmierć, morze śmierci. Zobaczyła jak jej siostry głodują, 
jak malutkie muszą harować w polu, jak cierpi mama nie mogąc nakarmić dzieci. Szybko musiała 
stać się dorosła. 

Krawiecka Helena 1954 r. na koloniach, jako lekarz  
 
W książce traktującej o działalności niepodległościowej na Ziemi 1939-1953 autorstwa 

Włodzimierza Jaskulskiego,  wspomniano o Helenie Krawieckiej z domu Maślankównej na stronie 
128: „Przykładem wspaniale działającej placówki partyzanckiego wywiadu było biuro majątku 
Kraszkowice, w którym jednocześnie mieściła się agencja pocztowa i posterunek żandarmerii. Kie-
rownikiem majątku i jednocześnie kierownikiem ajencji pocztowej był Józef Radzicki (doktor prawa 
pochodzący z Poznania i zamieszkały z rodziną w Kraszkowicach). Znał on biegle język niemiecki 
i cieszył się zaufaniem zarządcy majątku Zundella, a także miejscowej żandarmerii. Był on jedno-
cześnie w służbie Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej. Doktor Radzicki 
zatrudniał w biurze młodą, inteligentną, bardzo sprytną panienkę Halinkę Maślankównę, której oj-
ciec, nauczyciel z zawodu, Szczepan Maślanka, pseudonim ‘Kraska’ był w czasie wojny listono-
szem. Wymieniona trójka miała pełny nadzór nad posterunkiem żandarmerii jak i korespondencją 
pocztową dotyczącą tego posterunku i przekazywała informacje partyzantom.” 
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Liczyła się praca i rodzina 

Helena Krawiecka w dzieciństwie nazywana była Halinką, w dorosłym życiu, rozkochana w 
mitologii zmieniła imię na Helena. Miłość do literatury, wpajana jej przez ojca Szczepana Maślankę 
przekazała dzieciom. Po wojnie brakowało nauczycieli, więc młodziutka, osiemnastoletnia Helena, 
dokształcana na tajnych kompletach, uczyła w szkołach matematyki. 

Bez problemów dostała się na wydział fizyki na Politechnice Poznańskiej, ale zaraz zmieniła 
uczelnię na Akademię Medyczną. Tam była zafascynowana osiągnięciami profesora chirurga orto-
pedy Adama Grucy, myślała o specjalizacji pod jego kierunkiem. Jednak wielka miłość radykalnie 
pokrzyżowała jej plany. Za mężem Henrykiem Krawieckim, poznanym na studenckim obozie, prze-
niosła się na Akademię Medyczną w Warszawie, jej narzeczony studiował tam w Szkole Głównej 
Planowania i Statystyki. 

Po ślubie zawartym w lutym 1952 roku, urodziła im się w grudniu córka Anna, obecnie An-
na Krawiecka-Kownacka, kielecka dziennikarka. Gdy młodzi małżonkowie skończyli studia, nakaz 
pracy, który wówczas obowiązywał, rzucił ich z małym dzieckiem na mazurskie Ziemie Odzy-
skane, do Dobrego Miasta. Helena zaczęła pracować w tamtejszym szpitalu rejonowym prowadząc 
Izbę Porodową, dyżurując w oddziale wewnętrznym i chirurgii, lecząc dzieci, jeżdżąc z pogoto-
wiem i jako koroner oraz przyjmując chorych w domu. Jej mąż był kierownikiem mleczarni w Do-
brym Mieście. Wtedy, w 1956 roku, w Lidzbarku Warmińskim urodziła im się córka Jola, obecnie 
Jolanta Konopka, absolwentka bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, 
która później całe zawodowe życie pracowała w bibliotece na Politechnice Świętokrzyskiej. 

 
 

Krawiecka Helena Akademia Medyczna 1951 r.
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Helena Krawiecka ze świeżo poślubionym mężem, I rok studiów, ona na AM, on na SGPiS

Krawiecka Helena 1946 r. 
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Krawiecka Helena. Szpital w Dobrym Mieście 
 

Krawiecka Helena doktorat 1978 Krawiecka Helena w białej garsonce 
1-Maja 1978 r. 

Krawiecka Helena. 
Szpital w Dobrym Mieście 1953 r. 

Krawiecka Helena. Szpital w Olsztynie 
specjalizacja z interny 1962-67 
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Zanim w 1971 roku rodzina Krawieckich osiedliła się w Kielcach, po drodze mieszkała jesz-
cze 10 lat w Olsztynie. Wówczas Helena, która poważnie zachorowała i nie mogła pracować na dy-
żurach ani stać przy stole operacyjnym, zmieniła medyczne plany. Zdobyła kolejne stopnie specja-
lizacji: internę, choroby zakaźne i epidemiologię. Szybko awansowała, została dyrektorem Powiato-
wej Stacji Epidemiologicznej w Olsztynie. Później tę samą funkcje pełniła w 1970 roku jako Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu. W 1971 zaproponowano jej pracę z mieszkaniem w 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, gdzie została kierownikiem działu 
epidemiologii. Tu przygotowała i na Akademii Medycznej w Krakowie obroniła pod kierunkiem 
profesora Romana Lutyńskiego pracę doktorską traktująca o leczeniu powojennych nosicieli duru 
brzusznego, czyli tyfusu. Ciągle się dokształcała, więc powołano ja do medycznych zespołów mię-
dzynarodowych, np., gdy w końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku zwalczano wielka epidemię 
czerwonki we włoskiej Wenecji albo szukano przyczyn masowych zachorowań na żółtaczkę zakaź-
ną w Zakopanym. Nie zdecydowała się ze względu na córki na roczny wyjazd do Mongolii. Specja-
lizowała się w przeciwdziałaniu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, najgroźniejszej pladze nękającej 
lecznice na całym świecie, powodującej, że pacjenci wyleczeni z podstawowej choroby, umierają 
wskutek kontaktu z zarazkami opornymi na wszelkie antybiotyki. 

Helena Krawiecka prowadziła szkolenia pielęgniarek i położnych oraz lekarzy stażystów w 
tej dziedzinie, prowadziła też kontrole świętokrzyskich szpitali, podczas których zasłynęła z suro-
wych wymagań dotyczących sanitarnych reżimów. 

Wcześnie owdowiała 34 lata temu. Męża zabrał rak trzustki i nękające go skutki ciężkich, 
wojennych przeżyć. Dopiero 20 lat po jego śmierci dowiedziała się, dlaczego o swej młodzieńczej 
przeszłości milczał jak grób. W czasie wojny młodziutki, trzynastoletni Henryk Krawiecki, w ślad 
za bratem Józefem, którego później hitlerowcy zamordowali w Oświęcimiu uciekł do partyzantki. 
Miał lekkie pióro, więc pisał teksty do biuletynów i ulotek Biura Informacji Związku Walki Zbroj-
nej – Armii Krajowej i je rozpowszechniał. 

Kiedy wyzwolenie Polski przez Armię Czerwoną przyniosło tragiczne rozczarowanie, bo 
mężczyzn z Podlasie, z Drelowa i okolic wkraczające wojska radzieckie zapakowały do bydlęcych 
wagonów i zaczęły wywozić na Wschód, Henryk uciekł do lasu, wrócił do partyzantki, zamienił 
pióro na zdobyczny karabin. W październiku 1946 roku brał udział w słynnym rozbiciu powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie, w wyniku którego uwolniono kilkudzie-
sięciu przetrzymywanych tam więźniów politycznych. 

Ujawnił się dopiero, gdy wydano dekret o amnestii w 1947 roku, ale tragiczne wojenne do-
świadczenia tkwiły w nim do końca jego dni. Helena nie szukała nowego męża. Kochała Henryka, 
chociaż nie miała z nim łatwego życia. Kochała też książki, teatr, muzykę, taniec, pływanie, orze-
chy i kolor niebieski, to był jej ubraniowy znak firmowy. Przygarniała bezdomne psy i inne chore 
zwierzaki, które panoszyły się w domu czekając na wyleczenie. A przede wszystkim kochała ludzi. 
A oni tę miłość odwzajemniali. 

Olga Stetsiuk, która przyjechała z Ukrainy i pomagała jej w chorobie napisała o Helenie tak: 
„Nowy Kraj... Nowy język... Ciężkie początki... Nie ciężko, a bardzo ciężko. Ale kiedy poznałam Pa-
nią Helenę Krawiecką, poczułam się bardzo ciepło! Jej uśmiech, dobre słowo, miłe oczy, dużo mi 
dały wiary i nadziei, że mogę więcej. Nie żyje już moja Kochana Pani Styl, Pani Doktor, Pani serce 
na dłoni... Pani Helena.” 

Nie żyje, ale zostaje w pamięci ukochana Mamutka Anny Krawieckiej-Kownackiej i Jolanty 
Konopki, opiekuńcza, gotująca tysiące pierogów i piekąca tony drożdżowych ciast i naleśników, 
ukochana Babcia i Prababcia. Została w pamięci jedynej żyjącej jeszcze jej siostry Danusi, bo scho-
rowane Lidzia i Dela odeszły lata temu. Córki żegnając Helenę Krawiecką powiedziały: Gabriel 
García Márquez w Testamencie napisał: „Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani 
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staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, 
uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło 
ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życze-
nie.” 

 

Krawiecka Helena – lat 85 

Krawiecka Helena 
pożegnanie emerytów 
Sanepid, Kielce 1995 

Krawiecka Helena Dyplom Krawiecka Helena Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski 
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Mama zawsze była dla nas taka, jakby jutra miało nie być. Dała nam moc miłości. Córki 
Ania i Jola, wnuki Ania i Tomek, zięć Mariusz oraz prawnuczki Lila i Sofia ze swym tatą Kalidem. 
 

Krawiecka Anna z 90 letnią mamą

Krawiecka Helena – Praca doktorska Krawiecka Helena – podziękowania 
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Anna Krawiecka-Kownacka 

Rodzina Ludwika Jelinka, 
prawdziwego ojca Heleny Krawieckiej 

Pradziadek Heleny Krawieckiej był Czechem. Nazywał się Jelinek. Ożenił się z Austriacz-
ką. Jej rodzice mieli restaurację w górach, cała jej rodzina to byli Austriacy. (Jest zdjęcie tego mał-
żeństwa z 1894 roku z podpisem „Zwittau (to dzisiaj Svitava, miasto w Czechach, autor H. Diwish, 
Photographisches Atelier Haltergrasse 476, die Piane bleibt zu Nachbestellungen aufbewahrt. 
Wien)” Dziadek Heleny Krawieckiej (uwieczniony na zdjęciu albo monidle podpisanym: „J. God-
stein II Al. 21 Częstochowa”), był Czechem i nazywał się Józef Jelinek. Ożenił się z Węgierką (Jest 
jej zdjęcie wykonane w Miskolczu w zakładzie Vancza Emma. Wien.). Miała na imię Maria (też ma 
swoje portretowe zdjęcie podpisane: „J. Godstein II Al. 21 Częstochowa)”. Bardzo słabo mówiła po 
polsku. 

Dziadek Józef Jelinek był z zawodu budowniczym wielkich pieców (nie wiadomo czy miał 
dyplom inżyniera). Jeździł z kraju do kraju i budował wielkie piece. Przyjechał do Polski, kiedy za-
częto budować hutę Częstochowa. Zamieszkał w Częstochowie i tam zmarł. Babcia Heleny, Maria 
Jelinek została sama, bez środków do życia z dwojgiem dzieci: starszą Zofią (po mężu Wierzcho-
sławską) i młodszym Ludwikiem Jelinkiem, prawdziwym ojcem Heleny Krawieckiej. Jest zdjęcie 
tej czteroosobowej rodziny wykonane 1 lutego 1906 roku w Opavie. 

Owdowiała Maria Jelinek utrzymywała się przyjmując dziewczęta na stancję. I mama Hele-
ny Krawieckiej, Kazimiera Koss (później po mężu Kazimiera Maślanka) została przez swoją matkę 
umieszczona na jej stancji, kiedy chodziła na pensję. W utrzymaniu domu ze stancjami pomagał 
Marii Jelinek jej syn Ludwik, który był po muzycznej szkole i grał na skrzypcach w kawiarniach. 
Ludwik był młodszy od Kazimiery Koss o rok i bardzo przystojny. Choć starsza siostra Ludwika, 
Zofia służyła Kazimierze Koss za przyzwoitkę, to na nic się nie zdało, Kazimiera zakochała się w 
Ludwiku i zaszła z nim w ciążę. 

W czasie swojej nauki w Częstochowie Kazimiera Koss (matka Heleny Krawieckiej) po-
znała Szczepana Maślankę, który uczył się w Seminarium Nauczycielskim w pobliżu pensji i bar-
dzo zakochał się w Kazimierze. Zwierzyła się Szczepanowi z sytuacji, w jakiej się znalazła. Ten po-
wiedział, że nie ma żadnej szansy, żeby wyszła za mąż za lekkoducha muzyka Ludwika. Dziecka 
też nie powinna tracić, a ponieważ on kończył seminarium zaproponował jej małżeństwo. I Kazi-
miera Koss wyszła za Szczepana Maślankę, który uznał jej dziecko Helenkę za swoje. 

Starsza siostra Ludwika Jelinka, Zofia wyjechała z matką do Lwowa, ponieważ poznała 
dużo starszego porucznika ułanów, który był oddelegowany do służby w Częstochowie i w nim się 
zakochała i wyszła za niego za mąż w dniu swoich 16-tych urodzin. Porucznika oddelegowano do 
Lwowa, a ciocia Zofia w dniu swoich zaślubin we Lwowie, uciekła od męża do matki. Zarabiała na 
życie śpiewając w radio. Wkrótce poznała starszego pana, który był właścicielem majątku pod 
Lwowem i miał też mieszkanie we Lwowie. Spędzali ze sobą dużo czasu, ale nie mieszkali razem. 
W 1939 roku Maria Jelinek z córką Zofią przyjechała do Kraszkowic (obecnie woj. łódzkie) gdzie 
mieszkali Kazimiera ze Szczepanem Maślanką, Helenką, jej de facto przyrodnimi siostrami: Alicją 
Danutą i Delfiną i tam były około dwóch miesięcy w gościnie. 

Kiedy dotarły wiadomości, że będzie wojna Maria Jelinek z Zofią wróciły do Lwowa zabie-
rając Kazimierę Maślankę z Helenką na wakacje. 

Ponieważ pogłoski o wojnie się nasilały na dwa tygodnie przed jej wybuchem Kazimiera 
Maślanka z Helenką wróciły do Kraszkowic. Tu zastała je wojna. 
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Zofia Jelinek, starsza siostra Ludwika, straciła pracę. Utrzymywała siebie i matkę Marię Je-
linek karmiąc wszy, w których hodowano zarazki i produkowano szczepionkę przeciwko durowi 
plamistemu, by chronić wojska niemieckie przed epidemią. Praca chroniła Zofię przed wysłaniem 
do obozu. Za hodowanie wszy dostawała kartkę żywnościową i parę groszy. 

Pod koniec wojny Maria Jelinek zmarła. W czasie wojny Ludwik Jelinek (prawdziwy ojciec 
Heleny) ukrywał się w Dubnie (miasto we Lwowskim). Po wojnie jego siostra Zofia Jelinek poje-
chała do niego. Wkrótce wszystkich wywieziono na ziemie odzyskane do Raciborza, w ramach re-
patriacji. Tam Zofia Jelinek pracowała w urzędzie miasta, gdzie poznała hrabiego Wierzchosław-
skiego; wyszła za niego za mąż. W kilka lat po jego śmierci zmarła. Zofia bardzo kochała drugiego 
męża – do tego stopnia, że po jego śmierci listy do rodziny wysyłała w kopertach z żałobną obwód-
ką. 

Ludwik Jelinek po wojnie wyjechał do Czechosłowacji. Tam mieszkał i pracował w filhar-
monii, jako I skrzypek. Ożenił się z Czeszką. Nie miał dzieci. Krótko był żonaty. Rozwiódł się 
i prowadził samotne życie aż do śmierci. Zgromadził kapitał w banku szwajcarskim, do którego kod 
znała tylko Zofia Wierzchosławska. Zgubiła go, więc majątek przepadł. Ludwik często wyjeżdżał 
za granicę. Był fanem piłki nożnej. Jeździł na mecze np. do Francji. 

W 1945 r. po odzyskaniu niepodległości Zofia przyjechała do Kraszkowic i zawiozła He-
lenkę Krawiecką do Cieszyna na most graniczny i tam Helenka po raz pierwszy zobaczyła swego 
prawdziwego ojca Ludwika. Na środku mostu rozmawiała z nim. Nie wiedziała, że to jest jej praw-
dziwy ojciec, bo Ludwik przysiągł matce Helenki, Kazimierze Maślankowej, że dochowa tajem-
nicy. Potem czasem odwiedzał rodzinę Heleny, która dowiedziała się o swym prawdziwym ojcu 
dopiero, gdy była pełnoletnia. Natychmiast wyjechała na studia do Poznania ograniczając kontakty 
z rodziną. Ludwik Jelinek czasem przyjeżdżał do domu Heleny, poznał jej córki, męża, ale były to 
krótkie odwiedziny, bez wspomnień i nawiązywania do tego, jakie relacje go łączą z córką Heleną. 

Jelinek Ludwik Opava 22.01.1947 r. Ludwik Jelinek Orkiestra Opava 
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Helena Krawiecka nie była na pogrzebie ojca – Ludwika, bo nie miała paszportu. Pojechała 
wtedy tam do Opavy na pogrzeb utrzymująca lepsze relacje z Ludwikiem przyrodnia siostra Helen-
ki – Lidia Piekarczyk z mężem Władysławem, mieszkająca w Częstochowie. 

 

Rodzeństwo: Ludwik i Zofia Jelinkowie – 1919 r.  
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Anna Krawiecka-Kownacka  

Mam 69 lat. Jestem na emeryturze. Współpracuję z Redakcją Echa 
Dnia w Kielcach prowadząc „Kronikę Towarzyską”. Studiowałam 
na Politechnice Świętokrzyskiej, na Wydziale Ekonomicznym w 
Radomiu, w latach 1972-76. Na uczelni byłam przewodniczącą 
Klubu Dziennikarzy Studenckich, redaktorem naczelnym uczelnia-
nego pisma „Kalambur”, które po wydaniu kilku krytycznych nume-
rów zamknięto, wskutek decyzji Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Kielcach. Podczas studiów współpracowałam z Redakcją „Słowa 
Ludu” i tu podjęłam etatową pracę 1.09.1976 roku. Byłam przez 
wiele lat kierownikiem działu miejskiego, kilka lat kierownikiem 
działu ekonomicznego oraz rok działu polityczno-społecznego. 

W ”Słowie Ludu” od 1979 roku prowadziłam satyryczną rubrykę, opartą na lokalnych plotkach pt. 
„Agencja Taś-Taś”. 28.01.1991 roku odeszłam do „Gazety Kieleckiej”, gdyż zaproponowano mi 
kierowanie zespołem. Zostałam zastępcą redaktora naczelnego, a następnie redaktorem naczelnym. 
Tu też redagowałam rubrykę humorystyczną „24 Gadziny”, jako że wydawnictwo nosiło nazwę „24 
Godziny”. Gdy „Gazeta Kielecka” została sprzedana właścicielowi z Radomia, złożyłam wypowie-
dzenie i 1 listopada 1992 roku podjęłam pracę w Redakcji „Echo Dnia”, obejmującej wówczas dwa 
województwa: kieleckie i radomskie. Zaproponowałam utworzenie kieleckiej mutacji miejskiej 
i zostałam jej kierownikiem. Byłam na tym stanowisku do momentu odejścia na emeryturę w 2007 
roku. Pracując w „Echu Dnia” prowadziłam warsztaty i praktyki dziennikarskie na Akademii Świę-
tokrzyskiej, później na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, w Instytucie Bibliotekoznawstwa 
i Dziennikarstwa od 1999 roku i na Wydziale Polonistyki od 2009 do 2015 roku. Mam na swym 
koncie nagrodę ogólnopolską Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za publicystykę ekonomiczną 
przyznaną w 1983 roku.  
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Teresa Orlikowska 

Historia rodziny Heleny i Ignacego Pałków 

Helena z domu Wierzbowska i Ignacy Pałka, pochodzili z Kielecczyzny. Ignacy z małej wsi 
Kaszczor, koło Rokitna Rządowego, Helena z miasteczka Szczekociny. Miejscowości te, leżące 
blisko siebie, należały do powiatu włoszczowskiego. 

Pobrali się 28 kwietnia 1923 r., zawierając sakrament małżeństwa w kościele p.w. św. Bar-
tłomieja w Szczekocinach.  

34-letni Ignacy (ur. 31.07.1888 r.), starszy sierżant służący w 6. Pułku Saperów w Przemy-
ślu, miał już za sobą zarówno obowiązkową służbę w armii rosyjskiej w latach 1909-1913, w której 
służył jeszcze do końca 1917 r., jak i pobyt na froncie w 1918 r. w 1. Pułku Wojska Polskiego im. 
Bartosza Głowackiego w Moskwie. Po powrocie z frontu, już w niepodległej Polsce, zaciągnął się 
najpierw do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w Rokitnie a następnie do odrodzonego Woj-
ska Polskiego, gdzie od 11.12.1918 r. zaczął służyć w kompanii technicznej Wojska Polskiego, w 6. 
Pułku Saperów w Przemyślu, pełniąc stanowisko podoficera administracyjnego. Za swoją służbę 
został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi (za zasługi na polu wyszkolenia wojska), Medalem 
Pamiątkowym za udział w wojnie 1918-21 oraz Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości. 

13 lat młodsza Helena (ur. 1.05.1901 r.) z zawodu i zamiłowania była krawcową, a wysokie 
umiejętności w tym zakresie zdobywała w latach 1917-20 w pracowni warszawskich krawców. 

Po ślubie zamieszkali w Przemyślu, gdzie urodziły się ich dzieci: Władysława Janina (ur. 
19.05.1924 r.), Antonina Halina (ur. 22.05.1925 r.; zmarła w wieku 14 miesięcy) i Zygmunt Jan (ur. 
27.05.1928 r.). Byli rodziną zgodną, kochającą się, religijną. Spokojne życie przebiegało im począt-
kowo w przemyskich koszarach na Zasaniu, wśród zaprzyjaźnionych kilkunastu rodzin wojsko-
wych. Jesienią 1937 r. przenieśli się do Stryja. Podczas wakacji odwiedzali rodzinę w Kielecczyź-
nie. 

Władysława, zwana Janeczką, ukończyła Siedmioklasową Szkołę Ćwiczeń przy Prywatnym 
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim PP. Benedyktynek w Przemyślu i pierwszą klasę gimnazjum 
w tej szkole, a od 1937 r. uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Związku Rodziciel-
skiego w Stryju. Zygmunt chodził do męskiej szkoły podstawowej w Stryju. 

Sielskie rzecz można życie przerwał wybuch II wojny światowej. Ignacy dostał rozkaz uda-
nia się do Przemyśla, do swojego pułku, przemianowanego na 53. Pułk Piechoty Strzelców Kreso-
wych. Walczył w zgrupowaniu Armii Karpaty i po zawieszeniu działań obronnych, w zwartym 
szyku 53. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, 21.09.1939 r. przekroczył granicę węgierską. Na 
Węgrzech – za zgodą węgierskiego ministra spraw zagranicznych Istvana Csáky – wszystkich 
członków sił zbrojnych rozbrojono i umieszczono w obozach dla internowanych, miejscach przy-
musowego pobytu żołnierzy Wojska Polskiego w krajach neutralnych po klęsce w wojnie obronnej 
1939 r. Pierwszym obozem internowania Ignacego był Komárom Belsowow (24.09 – 27.11.1939 
r.); następne to Monstor – twierdza w Komárom (27.11.1939 r.) i Párkány (1.02 – 21.05.1940 r.).  

Helena z dwójką dzieci została w Stryju, gdzie trwała wojna. Najpierw, 16 września wkro-
czyły do miasta niemieckie oddziały wojskowe, a gdy 22 września, zgodnie z ustaleniami paktu 
Ribbentrop-Mołotow dotyczącymi granicy niemiecko-sowieckiej, oddziały niemieckie wycofały się 
ze Stryja, natychmiast po ich wyjściu wkroczyły oddziały 13. Korpusu Strzelców Armii Czerwonej. 
Ciężkie i okrutne były to czasy pod okupacją sowiecką i smutne było ich życie. Jednakże do po-
czątku 1940 r. Helena z dziećmi utrzymywała listowny kontakt z Ignacym. 
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W nocy, z 12. na 13. kwietnia 1940 r. Helena z dziećmi została wywieziona do Kazachsta-
nu. W bydlęcych wagonach, w warunkach uwłaczających godności ludzkiej, jechali przez Kijów, 
Saratów, Czkałow, Ufę, Czelabińsk, Troick aż do stacji Kustanaj, położonej w zachodniej części 
Kazachstanu. Było to zesłanie w drugiej deportacji Polaków na sowiecką ziemię w czasie II wojny 
światowej. Z Kustanaju rozwożono deportowanych do kołchozów w różne miejsca. Helena z dzieć-
mi trafiła do Kumtiube a później do Iwanówki, gdzie spędzili całą zimę 1940/41 r. 

W czasie pobytu w Kazachstanie nawiązali przerwaną łączność listowną z internowanym na 
Węgrzech Ignacym (przebywającym kolejno w obozach w Jolsvie (22.05 – 13.06.1940 r.), Ipolytar-
nóc (14.06 – 11.07.1940 r.), Esztergom (12.07 – 16.11.1940 r.), Sárvár (17.11.1940 – 12.04.1941 
r.), Bregenc-Major (12-28.04.1941 r.), Kiscenk 29.04.1941 – 3.09.1942 r.) oraz koleżankami Janki 
ze Stryja. 

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 r. i zawarciu układu Sikorski-
Majski 30 lipca 1941 r. oraz dekretu z 12 sierpnia 1941 r., Sowieci zabrali deportowanym Polakom 
paszporty sowieckie a dali tymczasowe dowody tożsamości, w których zaznaczono akt amnestio-
wania. Pozwalały one na opuszczenie dotychczasowych miejsc przymusowego pobytu i możliwości 
przemieszczania się na terytorium ZSRR. 

Zaczęła się wówczas na terenie Związku Radzieckiego tworzyć Armia Polska gen. Włady-
sława Andersa. Wstępowali do niej Polacy, oczywiście ci, którzy dowiedzieli się o tym. Przesie-
dleńcy z Kazachstanu także zaczęli wyjeżdżać i szukać wojska. Również Helena z Janiną i Zyg-
muntem, pod koniec października 1941 r., wyruszyli w drogę… do Polski, nie wiedząc wówczas 
dobrze dokąd mają jechać. 

I tak z Iwanówki do Kustanaju dojechali okazyjnie samochodem ciężarowym. Potem koleją 
dobrnęli do Czkałowa. Stamtąd, głodni, brudni i zawszeni, próbowali jechać dalej. Czym się dało 
i jak się dało. Poprzez Aktiubińsk, Aralsk, Pustynię Kyzył-Kum, Taszkient, Samarkandę, Bucharę 

Janina, Helena, Ignacy i Zygmunt Pałkowie 
w Stryju, 1937 r. 

Ignacy Pałka (pierwszy z lewej) z współtowarzy-
szami internowania na Węgrzech, Kiscenk 1941 r. 
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dojechali do Guzaru. Przekoczowali kilka dni i ruszyli dalej. Dotarli do miejscowości Farab nad 
Amu-darią. Potem wrócili z powrotem do Taszkientu i skierowali się do Kotliny Fergańskiej. Po 
dwóch miesiącach podróży, tuż przed Bożym Narodzeniem 1941 r. dotarli do miejscowości Mirza-
Aki. Po przybyciu na miejsce, pod koniec grudnia Zygmunt zachorował na tyfus plamisty, kilka dni 
potem, na początku stycznia 1942 r. zachorowała też Helena. Po przebytym tyfusie, Zygmunt za-
chorował na zapalenie płuc. Również Helena w czasie tyfusu przeszła obustronne zapalenie płuc. 
Cudem przeżyli te choroby, bez specjalnych leków i opieki medycznej. 

Na przełomie marca i kwietnia 1942 r., zaczęła się ewakuacja Armii Andersa do Iranu. Jed-
nakże schorowana rodzina Pałków nie była w stanie wyjechać z Mirza-Aki do oddalonych o setki 
kilometrów miejsc, gdzie stacjonowały polskie oddziały. 

Dopiero w czerwcu 1942 r., po mozolnych staraniach udało się im wyjechać do miasta 
Dżaład-Abad w Republice Kirgiskiej, gdzie stacjonowała V Dywizja Piechoty, by zarejestrować się 
tam jako rodzina wojskowa. Zaczęli żyć nadzieją, że pójdą kolejne transporty do Iranu i również 
oni zdołają wyjechać z „gościnnej” ziemi radzieckiej. Po wielu różnych perypetiach, udało im się 
wreszcie opuścić tę „nieludzką ziemię”. Helena z Zygmuntem wyjechała z Dżaład-Abadu 6 sierpnia 
1942 r. i 10 sierpnia byli już w Krasnowodzku. Janina, po nieudanej próbie zaciągnięcia się do Po-
mocniczej Służby Kobiet w Guzarze (nie przyjęta do wojska z powodu dużej wady wzroku) i zwią-
zanych z tym przygodach, wyjechała 14 sierpnia z przedostatnim transportem z Kara-Su, by po 
czterech dobach dotrzeć do Krasnowodzka – kończącego tułaczkę „z domu niewoli do ziemi obie-
canej.” Tu, na rozległej plaży pod gołym niebem, wojsko i ludność cywilna oczekiwała na statki od-
pływające do portu Pahlevi w Iranie. 

Po przyjeździe do Pahlevi, Janina szczęśliwym trafem odnalazła mamę. Zygmunt, przed jej 
przyjazdem, wyjechał do szkoły junaków przy Armii Polskiej. Po kilku tygodniach koczowania na 
kaspijskiej plaży polscy uchodźcy wyruszyli w dalszą tułaczkę do Teheranu. Tam dołączył do nich 
Zygmunt, który okazał się za młody by dostać się do szkoły junaków i zakwalifikowany został do 
szkoły cywilnej. Pod koniec października 1942 r. Helena z dziećmi została przydzielona do trans-
portu udającego się do Afryki Wschodniej. Z Teheranu wyruszyli koleją do Ahwazu i w obozie dla 
Polaków jeszcze przez miesiąc czekali na dalszą podróż do Afryki. Wyjechali 25 stycznia 1943 r., 
najpierw pociągiem osobowym do portu Basra, by stamtąd statkiem popłynąć prawie miesiąc do 
portu Beira w Afryce. Z Beiry, już pociągiem, 14 lutego 1943 r. dojechali do końcowego etapu po-
dróży, Osiedla Uchodźców Polskich w Marandellas w Rodezji Południowej. Było to osiedle wybu-
dowane przez Anglików specjalnie dla Polaków, którzy opuścili ZSRR, aby mogli tu zamieszkać aż 
do czasu zakończenia wojny, by regenerować siły i zdrowie stracone podczas pobytu na sowieckiej 
ziemi. 

Na świecie wciąż trwała wojna. Wojsko Polskie walczyło na różnych frontach: w Anglii, 
Francji, Belgii, Holandii, we Włoszech. Tymczasem w Rodezji Helena z dziećmi, wraz z innymi 
polskimi uchodźcami, doznawali chwili oddechu i swobody po syberyjskich przeżyciach. Czas pły-
nął i życie osiedlowe zaczęło się normalizować. Helena pracowała początkowo jako kierowniczka 
Damskiego Warsztatu Krawieckiego na Osiedlu, by następnie, jeżdżąc na angielskie farmy, szyć na 
własny rachunek.  

Zygmunt zaczął uczyć się w VI klasie Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Maran-
dellas, a po jej ukończeniu wyjechał do Państwowego Gimnazjum Męskiego w Livingstone w Ro-
dezji Północnej. Przebywał tam w okresie od 23 lutego do 23 lipca 1944 r. a następnie starał się 
o wyjazd do szkoły morskiej, która powstawała w Anglii i wrócił do Marandellas, gdzie ustano-
wiono punkt zborny dla chętnych do wyjazdu chłopców. 

Janina została zatrudniona przez kierownika osiedla jako sekretarka, a kiedy w lipcu 1944 r. 
utworzono w funkcjonującym od września 1943 r. Państwowym Żeńskim Gimnazjum Ogólno-
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kształcącym w Digglefold IV klasę, mogła kontynuować naukę, przerwaną w Polsce po III klasie 
gimnazjum. Po ukończeniu gimnazjum, w latach 1945-46 uczyła się dalej w liceum. W grudniu 
1946 r., razem z 17 uczennicami, zdała maturę. Była to pierwsza (i zarazem ostatnia) matura w Pań-
stwowym Żeńskim Liceum Humanistycznym w Digglefold. 

Po pewnym czasie pobytu w Rodezji Helena i dzieci nawiązali – przerwany z chwilą wybu-
chu wojny niemiecko-rosyjskiej – kontakt listowny z Ignacym, który w ciągu tego okresu przeby-
wał w węgierskich obozach internowania: Bergenc-Major (12-28.04.1941 r.), Kiscenk (29.04.1941 
– 3.09.1942 r.), Györ (3.09 – 9.10.1942 r.), Zugliget (10.10.1942 – 12.01.1943 r.). Od 13.01 do 
9.06.1943 r. leżał w szpitalu w Budapeszcie, a następnie w okresie od 10.04.1943 do 12.11.1944 
przebywał w sanatorium w Pelsöe a do 8.05.1945 r. w Ágfalvie. 

Jednakże nie o wszystkim pisano sobie wzajemnie w listach. Uspokojeni i szczęśliwi z od-
nalezienia się, i choć przebywający na obczyźnie, w różnych krańcach świata, cieszyli się i nie 
przekazywali smutnych wieści. Ignacy o swoich chorobach; Helena z Janiną o rodzinnej tragedii, 
śmierci Zygmunta, który dokładnie w miesiąc po zakończeniu II wojny światowej, 9 czerwca 1945 
r., po pięciu latach tułaczki wojennej, po przebyciu ciężkich chorób na zesłaniu, gdzie nie było żad-
nych lekarstw, opieki medycznej i duszpasterskiej, umarł w szpitalu w Salisbury, w rzec można 
komfortowych warunkach, pokonany przez gruźlicę nabytą w Kazachstanie. Nadmienić należy, że 
do uciążliwej choroby dołączyło psychiczne załamanie spowodowane wiadomością o klęsce Po-
wstania Warszawskiego i brakiem nadziei na odzyskanie niepodległej i suwerennej Polski. 

Czas dalej płynął. Ignacy, po zakończeniu wojny, wrócił 26.05.1945 r. z Węgier do Polski. 
Schorowany, od chwili powrotu do 15.06.1945 r. leżał w szpitalu w Krakowie, a po wyjściu ze 
szpitala przebywał u swojego kuzyna w Sędziszowie, a później u rodziny w Słupi, Kaszczorze 
i Szczekocinach. W Rodezji natomiast, w 1946 r. zaczęto namawiać Polaków do powrotu do kraju. 
Każdy musiał podjąć trudną decyzję: co dalej? Nie był to wbrew pozorom łatwy wybór, ponieważ 
mieli świadomość, że powojenna Polska nie jest wolnym i suwerennym krajem, a większość Pola-
ków przebywających w Afryce pochodziła z terenów, które zostały włączone do ZSRR. Tymcza-
sem w styczniu 1947 r. zaczęto likwidować polskie osiedla uchodźcze w Rodezji, a Polaków prze-
wożono do obozu przejściowego w Gatoomie. 

 Helena z Janiną postanowiły wracać do Polski, do oczekującego ich Ignacego i 26 czerwca 
1947 r. wyjechały z Gatoomy do Beiry. Po drodze, przejeżdżając przez Salisbury, pojechały na 
cmentarz, by po raz ostatni odwiedzić grób Zygmusia. 

Janina i Helena przy grobie Zygmunta w Salisbury, 1946 r. 
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Z Beiry do Genui płynęły małym statkiem około trzech tygodni przez Kanał Mozambicki, 
Ocean Indyjski, Zatokę Adeńską, Morze Czerwone, Kanał Sueski, Morze Śródziemne, Cieśninę 
Messyńską, Morze Tyrreńskie. W Genui na stacji kolejowej czekał na nich transport z Polski. Po-
ciągiem, przez północne Włochy, Austrię, Niemcy, Czechosłowację 25 lipca 1947 r. w Czechowi-
cach-Dziedzicach przekroczyli granicę Polski. Wróciły do Ojczyzny, szczęśliwe, choć nieco roz-
czarowane oschłym i oziębłym powitaniem w Polsce, szarej i wyniszczonej przez wojnę. 

Od razu powiadomiły Ignacego, że są już w Polsce i wreszcie 30 lipca 1947 r. Ignacy, He-
lena i Janina, po ośmiu latach rozłąki, spotkali się w Sędziszowie. Byli już razem, choć bez Zyg-
munta, którego pochowały w afrykańskiej ziemi, bez stryjskiego domu, który pozostał po sowiec-
kiej stronie. Po wojennej, wygnańczej tułaczce przez różne kraje i morza, wrócili w rodzinne strony 
Heleny i Ignacego, by wśród najbliższej rodziny dalej żyć. Po krótkim odpoczynku u stryjostwa, 
wyruszyli w ostatni etap podróży, do rodzinnych Szczekocin. Tam, 1 sierpnia 1947 r. Helena z Ja-
niną zostały zameldowane na polskiej ziemi. 

Życie w PRL-u nie należało do najłatwiejszych i trzeba było stawić czoła, by sprostać jego 
wymogom. Ignacy był schorowany i starał się o emeryturę. Dekretem MON Nr VI/3928/Em.I 
z dnia 10 maja 1948 r., od 30 czerwca 1947 r. przeszedł w stan spoczynku. Helena zarabiała na ży-
cie szyciem. Janina 1 stycznia 1948 r. rozpoczęła pracę w Nadleśnictwie Państwowym w Szczeko-
cinach. 1 maja 1951 r. zmarł Ignacy i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Szczekoci-
nach. W lipcu tego roku Janina zaczęła pracować w Aptece Nr 103 w Szczekocinach. Próbowała 
dostać się na studia farmaceutyczne, jednakże ze świadectwem maturalnym z Digglefold i swoim 
pochodzeniem nie miała większych szans w ówczesnej Polsce na zdobycie indeksu.  

Wkrótce poznała swojego przyszłego męża, 
Konstantego Orlikowskiego (ur. 14.04. 1914 r.), 
którego poślubiła 6.04.1953 r. w kościele p.w. św. 
Bartłomieja w Szczekocinach. Konstanty pochodził 
z Włoszczowy i tam, u jego rodziców, zamieszkali 
młodzi małżonkowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Janina i Konstanty Orlikowscy, Szczekociny 1953 r. 
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20 maja 1953 r. zmarł ojciec Konstantego, Jan Orlikowski i został pochowany a cmentarzu 
parafialnym we Włoszczowie. Konstanty pracował w Narodowym Banku Polskim we Włoszczo-
wie. Janina, po zamążpójściu chwilowo zaczęła pracować w Spółdzielni Szewców we Włoszczo-
wie, a następnie we Włoszczowskich Zakładach Przemysłu Terenowego, a od maja 1955 r. w Naro-
dowym Banku Polskim we Włoszczowie, w którym pracował jej mąż. Z małą przerwą od X 1955 
do XI 1957 r., kiedy zostali oddelegowani do pracy w nowoutworzonym NBP w Szczekocinach, we 
włoszczowskim banku pracowali aż do przejścia na emerytury. 

Janina i Konstanty byli rodzicami czworga dzieci: Andrzeja (ur. 12.02.1954 r. w Szczekoci-
nach), Marii (ur. 29.11.1955 r. w Szczekocinach), Teresy (ur. 17.09.1959 r. we Włoszczowie) i Ta-
deusza (ur. 3.08.1963 r. w Seceminie). 30 lipca 1960 r. wprowadzili się do swojego domu, wybu-
dowanego przy ulicy Sienkiewicza 69 (obecnie ul. Reja 5) we Włoszczowie i tam toczyło się ich 
rodzinne życie. Do Włoszczowy przyjechała Helena Pałka, by pomóc w wychowywaniu wnuków. 
Później zamieszkała z nimi także mama Konstantego, Zofia Orlikowska. 

W rodzinnym, włoszczowskim domu, na eksponowanym miejscu do tej pory wisi krzyż, 
który wędrował z Heleną, Janiną i Zygmuntem – od Stryja, przez całą wojenną tułaczkę aż do po-
wrotu do Polski. Był wówczas dla nich znakiem ocalenia, drogowskazem i sensem życia i dalej 
pełnił tę rolę dla Janiny i jej rodziny w ówczesnych PRL-owskich czasach. 

  

Helena bardzo często wspominała lata spędzone w Kazachstanie i Afryce, swojego nieżyją-
cego syna Zygmusia; Zofia opowiadała o przedwojennym i wojennym życiu we Włoszczowie. I w 
dużej mierze, na tych babcinych opowieściach w siermiężnych 60-tych i 70-tych latach XX w. wy-
chowywały się w duchu patriotyzmu i życiowej przyzwoitości dzieci Janiny i Konstantego. Szkołę 
podstawową i liceum cała czwórka ukończyła we Włoszczowie. Andrzej, po maturze w 1973 r. 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, studiując jednocześnie na KUL-u, 
który ukończył z magisterium z teologii. Po święceniach kapłańskich 26 maja 1979 r., pracował 
jako wikariusz w kilku, zazwyczaj świętokrzyskich parafiach: Bodzentynie, Piekoszowie, Pińczo-
wie, Tarczku, Olesznie i Świętomarzy. Od 1991 r. został proboszczem w Radkowicach koło Stara-
chowic, a następnie od 1997 r. w podkrakowskiej Goszczy. 

Konstanty, Andrzej, Teresa, Janina, Tadeusz, Maria Orlikowscy, Włoszczowa 1967 r. 
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Maria zdała maturę w 1974 r., po czym ukończyła Policealne Studium Budowlane w Kiel-
cach i w tej branży przepracowała większość lat, głównie we Włoszczowie. W 2004 r. ukończyła 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej. Od 1996 r. praco-
wała w Urzędzie Gminy we Włoszczowie, jako inspektor, a następnie jako Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a później jako Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego skąd odeszła na emeryturę w maju 2017 r. 

Teresa po maturze w 1978 r. studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim i od 
1982 r. jako kulturoznawca ze specjalizacją filmoznawczą pracowała w kieleckich instytucjach kul-
tury: Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów, Miejskim Ośrodku Kultury, Kie-
leckim Centrum Kultury i Ośrodku Kultury „Ziemowit”. Wyjątkiem był 6-letni okres pracy we 
włoszczowskim oddziale Wojewódzkiego Domu Kultury w latach 1983-1989. W sierpniu 2020 r. 
odeszła na emeryturę.  

 

Rodzina Orlikowskich z babcią Heleną Pałkową, Zofią i Stanisławem Sygałami 
i babcią Zofią Orlikowską, Włoszczowa 1977 r. 

Msza św. prymicyjna ks. Andrzeja Orlikowskiego, Włoszczowa 1979 r. 
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Tadeusz, po zdaniu matury w 1983 r., uczył się w Policealnym Studium Zawodowym w 
Kielcach na kierunku Elektronika. Pracował w Telekomunikacji Polskiej. W 2011 r. skończył Wy-
dział Ekonomiczno-Techniczny, kierunek Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Teleinfor-
matyka w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Obecnie pracuje 
w firmie „Elektromontaż Poznań” na budowie elektrowni w Bogatyni. 

W latach 80-tych zmarły babcie. Zofia Orlikowska 15 III 1984 r., pochowana na cmentarzu 
parafialnym we Włoszczowie, trzy lata później, 31 I 1987 r. Helena Pałka, pochowana na cmenta-
rzu parafialnym w Szczekocinach, gdzie spoczywał mąż Ignacy. Lata 80-te istotne były również dla 
rodziny Orlikowskich z powodu strajku o krzyże młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych we 
Włoszczowie w grudniu 1984 r. Było to znaczące wydarzenie w dziejach Włoszczowy, wspierane 
przez znaczną część włoszczowian, w tym także przez Andrzeja, Marię, Teresę i Tadeusza. Odby-
wały się również słynne „13” – msze św. za Ojczyznę. Był to okres działalności opozycyjnej, za 
którą Maria i Teresa zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności. 

 
Z dzieci Janiny i Konstantego Orlikowskich jedynie syn Tadeusz zawarł małżeństwo z Bar-

barą Jolantą Domogałą w dniu 21 stycznia 1989 r. w kościele p.w. WNMP we Włoszczowie. Mają 
dwoje dzieci: Katarzynę (ur. 11 IX 1990 r. we Włoszczowie) i Norberta (ur. 4 V 1995 r. we Włosz-
czowie). 

Katarzyna wyszła za mąż za Krzysztofa Budzowskiego 22 sierpnia 2009 r., z którym po 
kilku latach się rozwiodła. Jest matką czwórki dzieci: Mikołaja Budzowskiego (ur. 19 VI 2009 r. 
w Kielcach), Anny Budzowskiej (ur. 19 XII 2010 r. we Włoszczowie) oraz Mariki Staszczyk (ur. 
2 VII 2015 r. w Kielcach) i Jana Staszczyka (ur. 21 VIII 2017 r. w Kielcach), które ma z Marcinem 
Staszczykiem, z którym jest obecnie. 

Konstanty zmarł 8 VII 2004 r. przeżywszy 90 lat. Janina zmarła 21 VIII 2020 r. w wieku 96 
lat. Spoczywają na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie. 

Najmłodsze pokolenie Heleny i Ignacego Pałków przejmuje bardzo bogatą tradycję rodzinną 
swoich przodków, wpisaną w dramatyczną historię Polski końca XIX w., po niemniej skompliko-
waną rzeczywistość XX i początku XXI w. 

Ślub Jolanty (Domagały) i Tadeusza Orlikowskich, Włoszczowa 1989 r. 
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□ 

Rodzina Orlikowskich (Katarzyna Budzowska z Mikołajem, Tadeusz, Norbert, 
Teresa, Maria, Andrzej, Janina) na rodzinnym zjeździe w Szczekocinach, 2010 

Rodzina Jolanty i Tadeusza Orlikowskich (Katarzyna Budzowska, dzieci Mikołaj i Anna, 
Marcin Staszczyk, dzieci Marika i Jan, Jolanta, Tadeusz, Norbert) we Włoszczowie, 2020 r. 
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Teresa Orlikowska 
Urodzona 17.09.1959 r. we Włoszczowie jako trzecie dziecko Kon-
stantego i Władysławy z domu Pałka Orlikowskich. Dzieciństwo i 
wczesną młodość spędziła we Włoszczowie, uczęszczając w latach 
1966-1974 do Szkoły Podstawowej nr 1, a następnie w latach 1974-
1978 do Liceum Ogólnokształcącego. 
Po uzyskaniu matury w 1978 r. rozpoczęła studia na kierunku kultu-
roznawstwo w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które ukoń-
czyła w 1982 r., w styczniu 1983 r. uzyskując dyplom mgr. kulturo-
znawstwa ze specjalizacją filmoznawczą. 
W latach 2002/2003 studiowała Zarządzanie Kulturą na Podyplo-
mowych Studiach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W okresie 2014-2016 uczestniczyła w zajęciach teoretycznych 
i praktycznych Studium Historii Diecezji Kieleckiej, zorganizowa-

nego przez ks. dr. Andrzeja Kwaśniewskiego przy Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. 
Przez 38 lat pracowała w kieleckich instytucjach kultury: 
• Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów (1.10.1982 – 31.07.1983) 
• Wojewódzkim Domu Kultury – Oddziale we Włoszczowie (1.08.1983 – 28.02.1989) 
• Miejskim Ośrodku Kultury – Ośrodku Kultury Literackiej (1.03.1989 – 31.12.1992) 
• Kieleckim Centrum Kultury (1.01.1993 – 31.12.2004) 
• Domu Kultury „Zameczek” (1.01.2005 – 29.07.2020), w tym przez 14 lat jako kierownik 

Ośrodka Kultury Ziemowit (filii DK Zameczek). 
W swojej pracy na rzecz krzewienia i upowszechniania kultury była m.in.: 
� członkiem Komisji Selekcyjnej i koordynatorem biura, z ramienia KCK, Ogólnopolskiego Nie-

zależnego Przeglądu Form Dokumentalnych w latach 1996-2003 
� autorką programów i koordynatorem, z ramienia OK Ziemowit – filii DK Zameczek, Letniej 

Szkoły Kultury, Historii i Języka Polskiego dla rodaków z Podola w latach 2007-2012; następ-
nie, jako wolontariusz, dalej współpracowała w tworzeniu programów szkoły do 2019 r. 

� współautorką programów Patriotycznych Spotkań z Ojczyzną dla Seniorów z Konfederacji 
Polaków z Podola w latach 2012-2019 

� współpomysłodawcą (z Andrzejem Kozieją) i koordynatorem Przeglądu Filmów Edukacyjnych 
Człowiek w poszukiwaniu wartości w Kielcach, organizowanego przez OK „Ziemowit” (filię 
DK „Zameczek”) w latach 2001-2019 

� inicjatorką i koordynatorką różnorodnych projektów artystyczno-edukacyjnych, organizowa-
nych w OK „Ziemowit”: cyklicznych tematycznych spotkań filmowych dla młodzieży („Moje 
Westerplatte”, „Moje życie, mój świat”, „Filmowe Ostatki”, „Filmowe Spotkania z Historią”), 
„Spotkań ze Sztuką w Ziemowicie” dla dzieci, Tygodnia Kultury Języka, warsztatów teatral-
nych, warsztatów i konkursów fotograficznych, promujących Kielce i region świętokrzyski 
(„Ścieżkami Kieleckiej Szkoły Krajobrazu”, Kielce wczoraj i dziś) 

� współorganizatorką (z X LO im. Józefa Wybickiego) cyklicznych sesji popularno-naukowych 
Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro w latach 2009-2019 

� współorganizatorką, z ramienia OK „Ziemowit”, „Polsko-Węgierskich Spotkań z Historią” w 
2016 r.; współpracowała również z organizatorami obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
w Kielcach w 2019 r.  
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Za swoją pracę została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Kielc za osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2001 oraz za rok 2012 oraz odznaką 
„Zasłużony Działacz Kultury” w 2002 r. 
Za patriotyczną postawę obywatelską i działalność antykomunistyczną została odznaczona Krzy-
żem Wolności i Solidarności w 2012 r. oraz uhonorowana odznaką „Działacza opozycji antykomu-
nistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” w 2020 r. 
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Henryk Stanisław Grudzień 

wnuk Kazimierza Apolinarego Majewskiego 

Rodzina Majewskich 

Już w 1791 roku w liście rodzin szlacheckich województwa krakowskiego w okolicy Jędrze-
jowa występują cztery nazwiska Majewskich. W moim przypadku protoplastą rodu Majewskich 
herbu Łabędź był zubożały szlachcic Wincenty. W dniu 18.02.1805 r. w klasztorze cysterskim 
w Jędrzejowie poślubił Wiktorię Blicharską.1 Z małżeństwa tego miał syna Daniela Teofila Józefa 
ur. 6.01.1816 r.2 W aktach metrykalnych zapisano, że Wincenty był kapelusznikiem, a Daniel stola-
rzem ubogich. 

Daniel Majewski 28.11.1838 r. poślubił Mariannę Mistalską,3 a gdy zmarła 13.09.1848 r. i zo-
stał z trojgiem dzieci 12.11.1848 r. poślubił Agnieszkę Wondr.4 Z obu małżeństw urodziło się dzie-
sięcioro dzieci (wszystkie w Jędrzejowie), sześcioro zmarło w dzieciństwie.  

Najmłodszy z synów, którzy przeżyli – Bronisław ur. 3.10.1856 r.5 wykształcenie otrzymał 
w domu rodzinnym, a następnie w Warszawie. Tam wstąpił do tajnej organizacji, której głównym 
zadaniem było odzyskanie niepodległości przez Polskę. W organizacji poznał Rozynę Czaplicką 
z domu Kostkowską,6 córkę szlachcica Jana Józefa Kostkowskiego, zarządcy dóbr hrabiego Wielo-
polskiego, a przez nią jej młodszą siostrę Felicję7. 

Rodzina Kostkowskich mieszkała w dworku w Nietulisku Małym koło Kunowa. Przed Po-
wstaniem Styczniowym odwiedzał ich tam Marian Langiewicz. Później, w czasie powstania, z tego 
dworku żona Jana Józefa – Konstancja8 furmankami dworskimi dostarczała zaopatrzenie wojskowe 
i prowiant na Wykus do obozu powstańców. 

Przyrodni brat Rozyny i Felicji – Leopold 9 był w tym czasie adiutantem pułkownika Langie-
wicza, późniejszego generała wojsk powstańczych.10 
 

Majewscy Bronisław i Felicja z d. Kostkowska  Kostkowscy Jan Józef i Konstancja z d. Wardecka 
  

                                                 
1 Akt małżeństwa par. Jędrzejów, wiek nowożeńców: Wincenty lat 30, Wiktoria lat 18. 
2 Akt urodzenia i chrztu nr 6/1816, par. Jędrzejów.  
3 Akt małżeństwa 59/1838 par. Jędrzejów, wiek nowożeńców lat 22 i 16. 
4 Akt małżeństwa 43/1848 par. Jędrzejów, nowożeńców lat 38 i 20. 
5 Akt urodzenia i chrztu nr 157/1856, par. Jędrzejów. 
6 Rozyna Wiktoria z d. Kostkowska, urodzona 26.12.1849 w Bałtowie, 1v. Czaplicka, 2v. Tejchen, umarła 20.02.1916 w Warszawie. 
7 Felicja Julianna Antonina Majewska z d. Kostkowska, ur. 22.06.1856 w Bałtowie, umała 21.05.1929 w Częstochowie. 
8 Konstancja z d. Wardecka, 1v Frejlich, czwarta żona Jana Józefa Kostkowskiego. 
9 Leopold Józef Marcin Kostkowski urodzony 21.07.1830 we Wlonicach, par. Bidziny; ekonom; umarł 18.02.1890 w Bodzechowie, par. Denków. 
10 Langiewicz od 1862 r. w ramach Komitetu Centralnego przygotowywał powstanie w Polsce. 9.01.1863 r. Komitet Centralny mianował go pułkow-
nikiem województwa sandomierskiego, a kilka dni później dodatkowo naczelnikiem województwa krakowskiego. 17 lutego został mianowany gene-
rałem, a o tej nominacji informował 12 numer czasopisma „Ruch”. 
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Dwór w Nietulisku Małym gdzie mieszkali Kostkowscy i gdzie bywał Marian Langiewicz,  
późniejszy generał wojsk powstańczych. Stan na dzień 20.04.2017. Foto: W. E. Kostkowski  

 
Ich siostra Teresa11 w miejscowości Klimkiewiczów12 założyła i prowadziła szpital dla po-

wstańców i przytułek dla ich osieroconych dzieci. Nazwana przez potomnych „POLSKĄ KRZY-
ŻANKĄ”.13  

Bronisław Majewski zatrudnił się jako pisarz u hrabiego Wielopolskiego. Z Felicją Julianną 
Antoniną Kostkowską wzięli ślub w Wierzbniku 13.01.1878 r. i zamieszkali w dworku w Nietuli-
sku Małym, par. Kunów. Tam urodzili się ich pierwszy syn Bolesław 26.11.1878 i córka Janina 12. 
06.1880 (zm. 23.05.1883). Po 1880 roku Bronisław został urzędnikiem Radomskiego Gubernialne-
go Urzędu Skarbowego. Z tytułu zatrudnienia miał lepsze możliwości poruszania się po Królestwie 
Polskim i przekraczania granic. W Radomiu wybudował okazały budynek mieszkalny przy skrzy-
żowaniu ulic Lubelskiej i Wysokiej, obecnie Żeromskiego i 28 Czerwca. W dniu 5.04.1882 r. w 
majątku Wieloborowice urodził się ich trzeci syn Jerzy. Po tej dacie rodzina Majewskich zamiesz-
kała w Radomiu, gdzie urodzili się synowie: Stanisław 30.04.1884 r., Kazimierz Apolinary 23.07. 
1886 r., Bronisław 3.10.1888 r. 

Na skutek denuncjacji w dniu 1.04.1892 r. Bronisław podczas przewożenia tajnych dokumen-
tów i pieczęci z Galicji został aresztowany i skazany na dożywotnią katorgę w Błogowieszczeń-
sku14. Przykuty do taczek przez dwa lata pracował w kopalni. Po śmierci cara Aleksandra III został 
ułaskawiony, katorgę zamieniono na dożywotnie zesłanie w miejscowości Srietiensk15 na Syberii. 

                                                 
11 Walentyna Teresa Józefa Kostkowska, urodzona 18.02.1837 we Wlonicach, par. Bidziny, w 20.11.1864 w Bałtowie poślubiła cukiernika z War-
szawy Franciszka Narewskiego,  umarła 24.12.1906 w Klimkiewiczowie, par. Ostrowiec. 
12 Klimkiewiczów to dawna osada fabryczna, od 1924 r. dzielnica miasta Ostrowca, od 1937 r. Ostrowca Świętokrzyskiego. W latach 1827-1839, 
przy dawnym trakcie pocztowym z Ostrowca do Opatowa, przy kanale prowadzącym z Romanowa, do rzeki Szewnianki, wybudowano zakład hutni-
czy. Początkowo od nazwiska projektanta Antoniego Klimkiewicza zakład nosił nazwę Huta Klimkiewiczów. Przy hucie rozwinęła się osada fa-
bryczna, nazywana Klimkiewiczowem. 
13 od Czerwonego Krzyża, humanitarnej organizacji niosącej pomoc rannym żołnierzom i rodzinom rannych i poległych i ich osieroconym dzieciom. 
14 Błagowieszczeńsk (ros. Благовещенск) – miasto w Rosji, w obwodzie amurskim, nad rzeką Amur, stanowiącą granicę z Chinami. 
15 Srietiensk (ros. Сретенск) – miasto w Rosji, w Kraju Zabajkalskim, nad rzeką Szyłką. 
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Reperkusją za działalność przeciwko caratowi była utrata nowo wybudowanego dużego drewniane-
go domu, oraz zakaz uczenia się w szkołach jego synów, a żona została poddana ścisłemu nadzo-
rowi przez ochranę carską. W wyniku ciągłych rewizji i inwigilacji Felicja, będąca w ciąży, 22.09. 
1892 r. urodziła syna Mariana, który wkrótce zmarł. 

Pozbawiona mieszkania Felicja z dziećmi udała się do Wieloborowic niedaleko klasztoru na 
Św. Krzyżu, gdzie Jej młodszy brat Józef Jan Czesław był administratorem majątku rolnego. 

Nachodzenie ochrany carskiej i rewizje powodują, że brat Józef kupił dworek w Podszkodziu 
koło Szewny, nazwany od kształtu „kałamarzem”, w którym Felicja z dziećmi utrzymywana przez 
brata zamieszkała. Sama wykorzystując umiejętności nabyte, jako panienka ze szlacheckiego rodu 
szyła odpłatnie dla okolicznej ludności. 

Mąż Jej, Bronisław po osiedleniu się na zesłaniu tęsknił za rodziną. Jako pierwsi wyjechali do 
Srietienska synowie: Bolesław, Kazimierz, Jerzy następnie Felicja i najmłodszy syn Bronisław. 
Niestety szczęście Bronisława trwało krótko, wzruszenie, wycieńczenie fizyczne spowodowało Je-
go śmierć na ulicy Sretienska w wieku 46 lat w objęciach syna Jerzego. 

Po śmierci Bronisława „sybiraka” synowie zatrudnili się u miejscowych kupców. Kazimierz 
Apolinary, który w Królestwie Polskim był relegowany z seminarium nauczycielskiego konse-
kwentnie od subiekta doszedł do stanowiska buchaltera największego składu kupieckiego w Srie-
tiensku. Organizował wśród zesłańców zbiórki pieniężne na rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej koło 
w Wierzbniku. Pamiętać należy, że wszyscy synowie Bronisława mieli zakaz uczęszczania do szkół 
w Królestwie Polskim. 

Felicja z najmłodszym synem Bronisławem wróciła do Królestwa Polskiego i z siostrą Julian-
ną Marianną, wdową po Janie Bąkowskim, zarządcy dóbr hrabiego Wielopolskiego na Ukrainie za-
mieszkała w Wierzbniku (obecne Starachowice) przy ul. Kanałowej. Tam trudniła się krawiectwem. 

Bolesław, najstarszy syn, na Syberii i po powrocie do Królestwa Polskiego zdobywał umiejęt-
ności, które dzisiaj nazwalibyśmy menadżerskimi. W latach dwudziestych ubiegłego stulecia był 
dyrektorem szpitala św. Kazimierza w Radomiu. Umarł 11.05.1937 r. w Krakowie, został pochowa-
ny w grobowcu na cmentarzu Rakowickim. 

Kazimierz Apolinary po powrocie z Syberii we wrześniu 1910 roku zatrudnił się jako buchal-
ter w fabryce tektury „Witulin” w Dołach Biskupich. Zakłady te Witulinem nazwali rodzice Witol-
da Gombrowicza, późniejszego powieściopisarza i prozaika od jego imienia. Przez Kotkowskich, 
skoligaconych z Gombrowiczami, zatrudnił się w Zakładach Żelaznych i Papierni w Bodzechowie. 
Tu poznał Stanisławę Wacławę Boczarską herbu Dębno, córkę naczelnika kopalni rud żelaza Zakła-
dów Żelaznych w Bodzechowie, szlachcica, uczestnika Powstania Styczniowego. Wzięli ślub w ko-
ściele parafialnym w Denkowie w dniu 25.08.1912 r. i zamieszkali w osadzie fabrycznej w Bodze-
chowie. 

W Bodzechowie przyszli na świat: Janusz Marian 19.11.1913 r., Bogumiła Joachima 16.08. 
1915 r., Wanda Wincentyna 22.01.1917 r. 

Upadek Zakładów Bodzechowskich jak również koneksje i dobra opinia o fachowości w za-
kresie buchalterii Kazimierza Apolinarego ułatwiły mu zatrudnienie w Radomiu, jako prokurenta 
w browarach Saskich. Rodzina Majewskich mieszkała na Nowym Świecie. 

Kazimierz pracował następnie jako buchalter w Gazowni i Wodociągach Miejskich, mieszkał 
przy ulicy Moniuszki 17. Bardzo mocno angażował się w działalność Polskiego Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” Gniazdo w Radomiu. Jednocześnie podnosił swoje kwalifikacje na kursach 
wyższej buchalterii w Warszawie. 

Córki i syn uczęszczały do gimnazjum Chałubińskiego; córki skończyły „Gajlówkę”; syn Ja-
nusz Państwową Średnią Szkołę Techniczną Kolejową w Radomiu, specjalność „broń małokalibro-
wa” i pomimo kilku próśb o pracę w miejscowej Fabryce broni, został zatrudniony w Starachowi-
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cach w zakładach zbrojeniowych (nakaz pracy). 
Janusz zmagał się z poważną chorobą. Siostra Bogumiła sprowadziła brata do Warszawy. 

Tam leczyła go u znanych specjalistów. Postępująca choroba, pomimo specjalistycznych na tamte 
czasy stosowanych procedur, spowodowała śmierć Janusza, który umarł w Warszawie 17.03.1940 r. 
i został pochowany na cmentarzu Bródnowskim. 

Od dnia śmierci Mama Janusza do końca dni swoich nosiła żałobę zarówno tę w sercu jak i tę 
zewnętrzną w postaci czarnego toczka z woalką, czarnych sukien i czarnych koronkowych rękawi-
czek. 

Córka Bogumiła Joachima dnia 28.08.1938 r. w kościele Mariackim w Radomiu poślubiła Se-
weryna Kuczyńskiego i przeniosła się do męża do Warszawy. Seweryn z braćmi Zygmuntem i Gu-
stawem prowadził w Warszawie cukiernie, kawiarnie i restaurację. Tam we wrześniu 1939 roku, w 
czasie oblężenia Warszawy urodził się ich pierworodny syn Stanisław. Przeżywali tam gehennę 
oblężenia i okupacji. Mąż Seweryn podczas dyżuru służby cywilnej powołanej przez Prezydenta 
Starzyńskiego we wrześniu 1939 roku stracił słuch. Niemcy tworząc getto wyrzucili ich z zajmowa-
nego mieszkania. W czasie Powstania Warszawskiego zostali zasypani w piwnicy. Tylko dzięki 
moczowi oddawanemu na chusteczki i w miarę szybkiej pomocy przeżyli. W tej piwnicy 5-letni 
Stanisław przez małe okienko w piwnicy widział rozstrzeliwanych powstańców. Był świadkiem, 
gdy Niemiec mówiący po śląsku uprzedzał zgromadzonych w piwnicy o mających być wrzuconych 
granatach. To im uratowało życie. 

Piekło powstania, rozdzielanie rodzin w obozie przejściowym w Pruszkowie, kalectwo (brak 
słuchu) Seweryna, strata całego dobytku i wywóz z Pruszkowa w nieznane nie załamała Bogumiły 
i Seweryna. Pociąg z wagonami towarowymi zatrzymał się w polu, małżonkowie w oddali rozpo-
znali Częstochowę. Poprosili obsługę konwoju o zgodę na opuszczenie wagonu, bo tam, w tym 
mieście mieszkał stryj Bronisław. Dostali zgodę. Od stryja wysłali wiadomość do rodziców Bogu-
miły w Radomiu, że żyją. Poprzez Łęczyce gdzie urodził się 7.03.1949 r. drugi syn Zygmunt wró-
cili do Radomia, a następnie po przedwczesnej śmierci męża siostry Bogumiły – Wandy przenieśli 
się w 1951 roku do Jedlni Letnisko, aby jej pomagać w wychowaniu trzech synów. Seweryn umarł 
23.06.1970 r., a Bogumiła 2.01.2006 r. Pochowani są w grobie rodzinnym w Jedlni Letnisko. Stani-
sław zmarł 5 maja 2019 roku w Jedlni Letnisko i tam jest pochowany w grobie rodzinnym. 

Wanda, najmłodsza córka skończyła w 1938 roku szkołę średnią ogólnokształcącą w Rado-
miu oraz Średnią Szkołę Muzyczną w Radomiu, która była filią Konserwatorium w Warszawie. 
Przyszedł sierpień 1939 roku Wanda wyjechała do Warszawy do siostry Bogumiły i szwagra Sewe-
ryna, aby wspomagać ich w nowych obowiązkach. Wrzesień 1939 roku, naloty na Warszawę, hero-
iczna, ale beznadziejna obrona, głód, smród rozkładających się zwierząt i ludzi, kalectwo szwagra 
i śmierć bezimiennych osób na trwale zapisały się w jej pamięci. Podczas jednego z nalotów odła-
mek z bomby przeleciał Jej obok skroni. 

Po narodzeniu się siostrzeńca i możliwości powrotu na wozie chłopskim dostała się do Warki, 
a następnie pociągiem wróciła do Radomia. Tu jej prefekt i przyjaciel domu ksiądz Kazimierz Gre-
lewski prosił o pomoc w zaprowiantowaniu jeńców wojennych zgromadzonych w obozie jenieckim 
na ulicy Żeromskiego. Bloki marmolady i tłuszczów, tytoń i gilzy do robienia papierosów kupowa-
ne przez rodziców Wandy i Janusza, dzielili na mniejsze kawałki, z tytoniu i gilz robili papierosy, 
a ksiądz Kazimierz przenosił ten „towar” do obozu dla jeńców WP. 

Rodzina Majewskich mieszkała w centrum Radomia, zajmowała całe I piętro, przy ulicy Mo-
niuszki, we wrześniu przyjęli do siebie uchodźcę z wielkopolski, lekarza, również on został wcią-
gnięty do pomocy jeńcom. 

Majewscy zgodnie z poleceniem władz niemieckich zostali pozbawieni większości pokoi, w 
których Niemcy urządzili „stałą lotną kwaterę” dla lotników lądujących na Sadkowskim lotnisku. 
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W jednym z pokoi zamieszkiwała Frau, która obsługiwała lotników. Była to osoba bezwzględna, 
pozbawiona wszelkich skrupułów. 

W tym czasie Wanda zapadła na ostre zapalenie płuc, była nieprzytomna. Choroba zbiegła się 
z przymusowym wysiedleniem rodzin polskich z ulic Moniuszki i Sienkiewicza. Dzięki zdecydo-
wanej postawie kwaterujących oficerów rodzina Majewskich została w mieszkaniu do czasu wy-
zdrowienia Wandy. 

1.09.1942 r. Majewscy przenieśli się do Jedlni Letnisko. Kolega Kazimierza z lat Jego pracy 
w Bodzechowie, Władysław Lehman był właścicielem Fabryki Wyrobów Ceramicznych, dał mu 
pracę i mieszkanie. Wanda natomiast zamieszkała w zabudowaniach klasztornych w Wysokim Ko-
le, gdzie „wujaszek” ksiądz Leon Figarski był proboszczem i dochodziła tam do zdrowia. W klasz-
torze tym więziony był wuj mamy Wandy, ksiądz Ludwik Woźniakowski, uczestnik Powstania 
Styczniowego, wikariusz Fary w Radomiu, zesłany na Syberię, gdzie przebywał trzy lata. Przed 
kasatą klasztoru przebywał tam również dominikanin o. Jacek Kostkowski, wuj Wandy, przeor do-
minikanów Sandomierskich.16 

Po powrocie do zdrowia Wanda zatrudniła się w Radomiu w R.G.O, a następnie w firmie 
prywatnej Materiały Budowlane Porębska Helena i Zygmunt dojeżdżając z Jedlni Letnisko pocią-
giem. W tym czasie ukończyła kursy buchalterii. Podczas dojazdu do pracy pociągiem poznała Cze-
sława Grudnia, który również dojeżdżał do pracy w Radomiu, absolwenta Męskiego Seminarium 
Nauczycielskiego w Radomiu, który przed wojną był inspektorem. Wanda i Czesław pobrali się 
19.08.1944 r. Czesław był rodowitym Radomianinem ur. 19.07.1908 r., przed 1939 rokiem zatrud-
nionym w Dyrekcji Okręgowej Poczt i Telegrafów w Lublinie. Po wojnie został naczelnikiem Urzę-
du Pocztowego w Jedlni Letnisko. W dniu 28.05.1945 r. urodził się ich pierworodny syn Mirosław, 
następnie 8.05.1948 r. syn Henryk. 3.09.1950 r. nagle umarł mąż Wandy – Czesław. Został pocho-
wany w Jedlni Letnisko. Dwa miesiące po Jego śmierci 30.10.1950 r. urodził się trzeci syn Cze-
sław. Po śmierci męża Wanda zatrudniła się w miejscowej GS17 i na pół etatu w miejscowym 
przedszkolu. Rano praca w GS po południu praca w przedszkolu, we wtorek i piątek. Pomoc siostry 
Bogumiły i szwagra Seweryna była nieoceniona. Bogumiła prowadziła dom, a Wanda całym swoim 
matczynym sercem poświęcała się wychowaniu synów. Do Radomia Wanda wróciła w lipcu 1960 
roku. Umarła 26.06.2011 r. Pochowana jest z mężem w grobowcu rodzinnym w Jedlni Letnisko. 
W grobowcu tym pochowany jest również syn Mirosław, który zmarł 13.01.2013 r. 

Kazimierz Apolinary Majewski po wyzwoleniu Radomia wrócił 1.02.1945 r. do swojego ro-
dzinnego miasta z żoną Stanisławą. Dostali przydział mieszkania przy ulicy Moniuszki 2 a. Został 
zatrudniony z dniem 1.03.1945 r. w PSS „Społem”18 na stanowisku kierownika działu finansowo-
ekonomicznego. 

W styczniu 1945 roku, podczas wyzwalania przez Armię Czerwoną Jedlni Letnisko, w dniu 
15.1.1945 r. o mały włos nie doszło do śmierci Kazimierza. Sołdaci czerwonej armii „odkryli” na 
ścianie zegar ścienny, a na kilimku trzy zegarki kieszonkowe z dewizkami, a w przedpokoju wi-
śniowe buty oficerki od galowego stroju „Sokoła”. Na polecenie dwu żołnierzy gospodarz domu 
założył buty, przypiął zegarki do kamizelki i wziął w rękę zegar ścienny. Czerwonoarmiści uzgod-
nili, że wyprowadzą go do młodnika i tam go zabiją. Kazimierz znał bardzo dobrze język rosyjski 
(z Syberii), ale nie wiedział, co Go czeka. Podczas podejścia do gęstego młodnika padł na ziemię 
i czołgając się zgubił oprawców, ci nie spodziewając się takiej reakcji z opóźnieniem zaczęli strze-
lać. Nie znaleźli zegara ściennego wrzuconego w młodnik. Wrócili do mieszkania po Stanisławę, 

                                                 
16 Imię zakonne Rajmund (1777-1847). 
17 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
18 Powszechna Spółdzielnia Spożywców” Społem” założona w 1868 r. Pomysłodawcą nazwy był Stefan Żeromski, który nazwą „Społem” zatytuło-
wał pierwszy dwutygodnik propagujący ideę spółdzielczości, wydany w 1906 r. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej PSS „Społem” wybudowała 
szereg wielkich modernistycznych domów towarowych 
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ale ta uciekła do państwa Lehmanów i została ukryta. W ten sposób uratował swoje życie. Cieka-
wym jest, że gdy opowiadał mi tę historię nie miał do tych ludzi żalu. 

Kazimierz Apolinary umarł 11.12.1959 r., a Stanisława Wacława 21.11.1961 r. Pochowani są 
w grobowcu rodzinnym z rodzicami Stanisławy, Romanem i Aleksandrą ze Skałeckich na cmenta-
rzu parafialnym przy ul. Limanowskiego. 

Na Syberii został Jerzy Majewski, który poślubił 7.08.1904 r. Maryję z Siweckich. Na Syberii 
urodziły się ich dzieci Jadwiga, Bronisław i Halina. 

Rodzina powróciła do Polski – najpierw dzieci poprzez Persję, Afrykę do Europy. Jadwiga 
i Bronisław mieszkali u stryja Kazimierza. Po nich do kraju wrócili rodzice. 

Jadwiga i Bronisław ukończyli seminaria nauczycielskie. Jadwiga była nauczycielką w Ostro-
wcu Świętokrzyskim, Krynkach i Chmielowie. Bronisław przed wojną i po wojnie wykładał w 
średnich szkołach w Ostrowcu Świętokrzyskim, a od lat 50. ubiegłego stulecia w szkołach średnich 
w Radomiu i Technikum Drzewnym w Garbatce Letnisko. 

Jerzy umarł 1.03.1960 r., a Maria 10.09.1972 r. Pochowani są w grobie rodzinnym w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. 
 
 
Przypisami uzupełnił: W. E. Kostkowski  
 
 
 
 
 

Majewscy: 
Felicja (z d. Kostkowska), Bolesław, Jerzy, Krystyna    
 

Majewscy: 
Bronisław, Bolesław, Kazimierz,  Krystyna – żona 

 Bolesława
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Bronisław Majewski 1856 – 1903 
na zesłaniu w Sretiensku 
 
 
 
Synowie Bronisława Majewskiego: 
      Bolesław 1878 – 1937 
            Jerzy 1882 – 1960 
                  Kazimierz Apolinary 1886 – 1959  
                        Bronisław 1888 – …. 
 
 
 
Na dole po lewej: Stanisława i Kazimiera z dziećmi: 
Bogumiłą, Januszem, Wandą. 
Na dole po prawej: Wanda Majewska w oflagu II B, 
Portret wykonany pastelami na papierze opakowania paczki. 
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Henryk Stanisław Grudzień  

Moja historia z genealogią zaczęła się gdy miałem około 10 lat. 
Odwiedziny u dziadziusiów Majewskich, w których brałem udział 
jako dzieciak gromadziły rodzinę. Były wspomnienia o Syberii wy-
powiadane przez dziadziusia i Jego brata Jerzego, synów Bronisła-
wa – katorżnika, a następnie zesłańca. Szeptem wypowiadane słowa 
o Katyniu, kawały o Stalinie i Rokosowskim. Po śmierci Dziadziu-
sia, zamieszkałem z Babcią Stanisławą Majewską z domu Boczar-
ską.  Jej opowiadania z lat młodzieńczych o życiu w dworku w 
Moczydle, smażenie powideł w pobielanych przez cyganów ka-
dziach na trójnogu, nauce obsługi broni palnej, której kolekcjone-
rem był Jej ojciec, a mój pradziadek, o kuligach do dworków w 
Małoszycach czy Mirogonowicach. To ziarno rzucone przez dziad-
ków, ciocie, wujków, zaczęło kiełkować w szkole średniej. 

Historyk mgr Jan Franecki, były żołnierz AK, dziecko Zamojszczyzny, przewodnik PPTK zauro-
czony Górami Świętokrzyskimi i ich historią spowodował, że przy bardzo znaczącej pomocy mojej 
Mamusi zacząłem wgłębiać się w historię naszej rodziny. 
Założenie rodziny praca, spowolniły moje badania. Eksplozja w poszukiwaniach historii rodziny 
nastąpiła w latach 90., gdy na stronach Internetu zamieściłem dla córki „Drzewo genealogiczne”. 
Odezwali się dalsi i bliżsi kuzyni, nawiązałem kontakt z członkami rodzin, do których nie miałem 
adresów. Internet z biegiem lat stał się kopalnią metryk i innych informacji. Zaczęły się spotkania 
i zjazdy rodzinne. 
Drzewo genealogiczne, które dostałem od Mamusi, liczące około 50 osób, rozrosło się do ponad 
800. Poznałem bardzo dużo faktów z życia moich przodków. Mam do rozwiązania jeszcze dużo 
tajemnic związanych z naszą rodziną. Staram się „zarazić” genealogią moje wnuki. Najstarszy 
wnuk po UMCS, historyk, skupił się raczej na historii rodziny podczas okupacji i po wyzwoleniu. 
Wnuczka obrała inny kierunek studiów, a najmłodszy wnuk jest w 6 klasie szkoły podstawowej. 
Mam nadzieję, że pójdą śladami dziadzia i będą spisywać dalej historię naszych rodzin. 
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Władysław Edward Kostkowski 

Gdy świnia była przepustką do lepszego życia 

Dziecięce krzywdy 
Dzieci z natury od najwcześniejszego dzieciństwa interesują się wszystkim, co je otacza. 

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele tłumią dziecięce zainteresowania tak skutecznie, że większość 
dziecięcych zainteresowań jest spłycana, wygaszana, zapominana. Jest to niepojęte, jako że czynią 
to dorośli, a wielu uważa się za inteligentnych. Tych krzywd nie da się naprawić. 

W hołdzie dzieciom skrzywdzonym przez rodziców, wychowawców, nauczycieli należałoby 
pisać książki o tych nieuświadomionych zbrodniach, dokonywanych każdego dnia, niemal w każ-
dym domu i każdej szkole. Wprawdzie są takie dzieła jak „Antek” Bolesława Prusa, „Janko muzy-
kant” Henryka Sienkiewicza, były nawet lekturami w szkole podstawowej, ale tam więcej zapisano 
między wierszami niż wprost, a w szkołach nie uczą sztuki czytania ze zrozumieniem. 

Chyba każdy pamięta, że Antek pasał świnie, ale kto pamięta co matka odpowiadała syn-
kowi, gdy pytał co to jest wiatrak, którego skrzydła zza góry wyłaniały się i za górą chowały?  

– „At, głupiś!” – Taki program nawet najmądrzejszego ogłupi. A co pomyśli dziecko, któ-
remu nauczycielka mówi: siadaj ośle, baranie, tumanie, ty się nigdy niczego nie nauczysz?” 

– „Po co miałbym się uczyć skoro ta jędza nigdy mi dobrego stopnia nie postawi.” 

Moje środowisko 
Mnie interesowało wszystko, co mnie otaczało, a interesowałem się głęboko i nie dawałem 

sobie tego spłycać. Wymagało to ciągłej walki, ale hartowało i dawało satysfakcję z sukcesów, czę-
sto niepotrzebnych, ale rozszerzających granice poznawania dotychczasowych możliwości.  

Najbezpieczniej jest oczywiście u rodziców 
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Choć urodziłem się i dzieciństwo spędzałem w dużym mieście (trzecim, co do wielkości 
w ówczesnym województwie kieleckim) mama hodowała krowy, kozy, świnie, gęsi, uprawiała pola 
i łąki. Łąki dzierżawiła od proboszcza, a jedno z pól po latach przywłaszczył sobie kościół. Inne 
pola, a później także dom zabrało państwo. „Pasterzy” kościoła poznawałem od najwcześniejszego 
dzieciństwa służąc do mszy, jako najmłodszy ministrant już w wieku przedszkolnym. Natomiast 
czym jest to pazerne państwo, tego jeszcze nie rozszyfrowałem. 

Ochrona Niebios 
Kiedy miałem dwa lata dwie kozy połączone splątanym łańcuchem biegły wprost na mnie. 

Mama truchlała ze strachu, że łańcuch przewróci mnie i powlecze za kozami. Ja jednak rzuciłem się 
na ziemię i przeleżałem nietknięty pod przelatującym nade mną łańcuchem. Nie chcę spekulować 
na ile była to przytomność mojego młodziutkiego umysłu, a na ile niepojęta Anielska czy Boska 
ochrona, ale ta ochrona Niebios towarzyszy mi całe życie. 

Beztroskie dzieciństwo 
Wraz z młodszym o dwa lata bratem mama zabierała nas w pola i na łąki; te odleglejsze, bo 

na pobliskie chodziliśmy sami. 
Paliłem ogniska, miałem ogrom przestrzeni, poznawałem bogactwo roślin, ptaków, zwierząt, 

obserwowałem niebo, słońce, chmury, księżyc, gwiazdy, gwiazdozbiory... 
Sadziłem ziemniaki pod pług i pod motykę. Grabiłem siano na łące, przewracałem je, żeby 

lepiej wyschło, zestawiałem je w kopki. Skręcałem powrósła, wiązałem snopy zbóż i ustawiałem je 
w stogi. Chowałem się w stogach zbóż i kopkach siana. Paliłem łęty ziemniaczane i piekłem w po-
piele ognisk jabłka i ziemniaki. 

Karmiłem małe gąski posiekaną zieleniną pokrzyw, krwawnika, łobody, komosy, a najmłod-
sze gąsięta także posiekanym gotowanym jajkiem. Gęsiom do dziobów wpychałem paski słoniny, 
dzięki temu jajka od naszych gęsi miały po dwa żółtka, a nierzadko zdarzało się nawet po trzy. 

Na koloniach letnich prezentuję wyplatanie koszyczków z papieru kolorowego 
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Biegałem po deszczu moknąc beztrosko. Łapałem małe rybki w dłonie lub koszykiem. Dla 
rybek w akwarium łowiłem rozwielitki i oczliki siatką z pończochy. Ślizgałem się na butach i na 
łyżwach przykręcanych do butów specjalnym kluczykiem. Zjeżdżałem na sankach i na tyłku, z góry 
tak stromej, że dziś chyba bym się nie odważył. Biegałem boso po ziemi, trawie, śniegu, lodzie. 
Wspinałem się na drzewa, miałem „mieszkanko” na wielkim kasztanowcu.  

Obok „naszej” łąki (dzierżawionej od księdza) rozłożył się cyrk. Wówczas do cyrku cho-
dziły tłumy ludzi z dziećmi, więc cyrk przez tydzień, codziennie przedstawiał po dwa widowiska, 
a w niedzielę trzy. Było to około 1959 roku. Soboty były dniami powszednimi, z tą tylko różnicą, że 
w soboty pracowało się dwie godziny krócej.1 Nosiłem do cyrku mleko od naszej krowy i zapa-
miętałem występ iluzjonisty. Byłem uważnym obserwatorem i wiele jego trików rozpracowałem. 
Po dziewięciu latach (w 1968 r.) spotkał mnie zaszczyt wspólnego wystąpienia z iluzjonistą w „pro-
dukowaniu” prawdziwych banknotów ze zwykłych serwetek. Wspominam o tym dalej na kartach 
tej książki 

Dziecięce zainteresowania i zdolności 
Oprócz przyrody interesowała mnie technika, mechanika precyzyjna i samochodowa, elek-

tronika, elektrotechnika i wiele innych dziedzin, a później także bioelektronika, którą poznawałem 
od samego jej twórcy – księdza, profesora, doktora hab. Włodzimierza Sedlaka (1911-1993). 

Czy klepki pierwszej beczki samodzielnie zestawiłem w wieku lat 4 czy wcześniej dziś trud-
no dociec. Mama wielokrotnie o tym opowiadała i według mamy miałem wówczas trzy latka. 

Jako cztero– i pięciolatek sporo czasu spędzałem w warsztatach pobliskiej bazy Miejskiej 
Komunikacji Samochodowej. Mechanicy i kierowcy pokazywali mi silniki i podwozia autobusów, 
zabierali mnie do kanałów pod samochody i na przejażdżki autobusami po mieście. Niektórzy z te-
go powodu popadli w konflikty rodzinne, bo żony podejrzewały, że wożone dziecko może nie być 
im obce. 

Gdy zachorowałem na szkarlatynę w gorączce namalowałem ołówkiem z najdrobniejszymi 
szczegółami banknot 20-złotowy, którym zachwycali się nawet znani plastycy. Mogłem wtedy mieć 
lat 6 lub 7. 

Chleb mojego dzieciństwa 
Odkąd pamiętam chleb miał kształt okrągłego bochenka, przynosiłem go z piekarni, a jego 

zapach rozchodził się daleko, aż na sąsiednie ulice. Czekałem na wyjęcie chleba z pieca, a wracając 
do domu rwałem palcami i jadłem gorący. Pamiętam jego smak, jakże daleki od współczesnego 
foremkowego paskudztwa, pełnego chemikaliów syntetycznych i obrzydliwości, także n a t u r a l -
n y c h  jak: włosy, sierść, kopyta, pióra, gips, kreda... Czy t a a a k i e j  natury pragną współcześni 
naturaliści? 

Na dzisiejsze pieczywo nikt nie czeka; o każdej porze dnia zalega półki sklepów w sąsiedz-
twie chemii gospodarczej, wyrobów cukierniczych, zniczy, plastikowych butelek z wodą zatrutą nie 
tylko chemikaliami z nawozów syntetycznych, ale dodatkowo wyziewami tworzyw sztucznych 
z opakowań, wszystkiego w sąsiedztwie czego dawniej nikt rozumny chleba by nie położył. 

W dawnych domach chleb leżał na wyszorowanym stole drewnianym na lnianej serwecie. 
Dziś przechowywany jest w torbach foliowych, chłodziarkach nazywanych lodówkami, zamrażalni-
kach, zamrażarkach, a jeśli już w chlebaku to zazwyczaj plastikowym, czasem blaszanym. Kto 
chełpi się, że ma chlebak drewniany, niech popatrzy na jego podstawę z płyty pilśniowej nasączonej 
trującymi chemikaliami. 

                                                 
1 Pierwszą wolną sobotą był dzień 21 lipca 1973 roku, przed przypadającym nazajutrz świętem Odrodzenia Polski. 
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Ludzkie dziwactwa i podłości 
Poznawałem także dziwaczne i zazwyczaj podłe zachowania ludzi. 
Gdy w warsztacie ślusarskim Krzosa (przy ul. Denkowskiej) tata pytał o haki do huśtawki, 

a ja siedziałem na jego ramionach zostaliśmy obsypani popiołem. Musiałem mieć co najmniej 4 la-
ta, bo doskonale to pamiętam. Po latach Krzosa niektórzy uważali za świętego, ponieważ dał ziemię 
pod budowę kościoła. Teraz mieszkam naprzeciw tego kościoła, a Krzos dla mnie na zawsze pozo-
stanie bandytą. 

Stalewska mieszkała prawie kilometr od nas, jednakże wyganiała nasze gęsi z naszego po-
dwórka. Z powodu podłości i odrażającego wyglądu nazywana była „baba-jagą”. Po latach jej syn, 
lekarz, usiłował wyłudzić od mojej mamy recepturę mojej mikstury dla astmatyków, a moje zęby 
leczyła jego żona stomatolog. 

Co roku lekarz Stalewski kierował mamę do sanatorium. Po miesięcznym pobycie w sanato-
rium lekki oddech utrzymywał się mamie zaledwie przez miesiąc, a po mojej miksturze prawie rok. 
Lekarz Stalewski ciągle wypytywał mamę po czym tak lekko oddycha i chodzi po schodach nie mę-
cząc się. Gdy odpowiadała, że stosuje leki, które on jej przepisuje bez skrępowania odpowiadał, że 
te leki nie mogły pomóc. Wiedział, że nie mogą pomóc, ale je przepisywał! 

Wiele lat zabiegał o naszą tajemnicę. Nigdy jej nie poznał. Moim czytelnikom udostępniam 
darmo. Prozdrowotną miksturę robiłem z nierozwiniętych, jeszcze zielonych szyszek sosnowych. 
Korzystajcie i wspierajcie Ambasadora Zdrowia, aby więcej tak prostych i tak skutecznych recept 
mógł upowszechniać. 

Mieszkanie 
Mieszkanie było jednoizbowe. Duża 3-drzwiowa szafa rozdzielała część kuchenną z dużym 

dębowym stołem, węglową kuchenką (z duchówką służącą do pieczenia i suszenia) oraz żeliwnym 
piecykiem, od części sypialnej z metalowym łóżkiem, tapczanem, metalowym łóżeczkiem z opusz-
czanymi pałąkami i siatkami zabezpieczającymi przed wypadnięciem dziecka, toaletką z dużym 
lustrem w środku, szufladkami pod nim, szafkami po bokach, maszyną do szycia w solidnej szafce 
meblowej, stojącej tak blisko szafy, że ledwo dawało się uchylić jej drzwi. Mama szyła nam nowe 
ubranka i przerabiała stare, więc dobrze pamiętam maszynę do szycia Łucznik, którą regulowałem 
gdy pętelkowała nici oraz szafkę, w którą była wbudowana. Szafka miała półeczkę na nici i szpu-
leczki, a pod nią zmyślnie otwierany schowek na narzędzia, igły, bębenki i inne części. 

Prawdziwe radio 
Gdy miałem 3 i 4 lata z przynoszonych z aptek pudełeczek konstruowałem radyjka. Kiedy 

mając 4 lata (rok 1958) zachorowałem, aby mi uprzyjemnić czas w łóżku rodzice kupili lampowe 
radio „Etiuda”, największe jakie wówczas było, z zielonym magicznym okiem, płynną regulacją 
barwy tonów, oddzielnymi pokrętłami dla dźwięków wysokich (sopranów) i niskich (basów). Tata 
mówił wówczas, że wkrótce będą takie radia, w których nie tylko słychać, ale także widać będzie. 

Sklep z radiami był przy Rynku. Północna pierzeja Ryku nazywana była Górną Połacią, a po 
jej wschodniej stronie mieścił się ten sklep z dużą przeszkloną witryną. Często tam bywałem, bo 
mieszkaliśmy blisko, a obok Rynku prowadziła nasza droga do kościoła i do kina na niedzielne 
„Poranki” poprzedzone „Polską Kroniką Filmową”. 

Dziesięć lat później naprawiałem telewizory, radia, magnetofony i prowadziłem w Radio-
klubie Ligi Obrony Kraju kursy naprawy telewizorów, radioodbiorników (lata 1969-1975). 

Gdy majstrowałem we wnętrzu radia wielokrotnie prąd mnie „kopnął”, więc byłem z nim 
„oswojony” i „zaprzyjaźniony”. Aby mnie chronić przed prądem (a może radio przede mną) rodzice 
przenieśli radio pod sufit, na szafę. Ja jednak wchodziłem na szafę po stole kuchennym od tyłu, lub 
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po maszynie do szycia od przodu i na tej szafie, dużej, 3-drzwiowej, miałem swoje lokum. W lewej 
części szafy była bieliźniarka, nad nią stało radio, a za nim było moje królestwo. Brat był dwa lata 
młodszy, więc na szafie bywałem sam w swoim królestwie. Prąd już mnie nie kopał, bo szafa izo-
lowała od ziemi.  

Pęd do wiedzy 
Często uciekałem z domu do pobliskiej szkoły, która wówczas miała w nazwie numer 6, po-

tem nawet numer jej zmieniono. Dziś zajmuje ją wojsko – amerykańskie. 
Szkolną edukację zaczynałem od klasy siódmej, bo tam miałem koleżanki, dla których by-

łem maskotką, gdyż miałem naturalnie kręcące się włosy i niespotykane ubranka, szyte przez mamę 
według jej pomysłów. Jedną z nich była Benia Madetkówna. Kiedy, nie mogąc doczekać się prze-
rwy, wszedłem podczas lekcji do klasy, gdzie uczyła się Benia z zapytaniem „Benia już”? chłopcy 
wołali za mną Benia już. Przezwisko to zostało zapomniane gdy siódmoklasiści pożegnali szkołę. 

Mając lat pięć samodzielnie zabiegałem w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta o przyjęcie 
mnie do szkoły demonstrując urzędnikom, że umiem czytać. Urząd Miasta mieścił się w dwu bu-
dynkach naprzeciw naszego domu. Pomiędzy tymi budynkami była fontanna, studnia uliczna i war-
sztat bednarski mojego dziadka. Urzędniczki wiedziały od kierowniczki szkoły Heleny Sochackiej 
o moich podbojach szkoły, jako wolny słuchacz i zadręczały mnie zmuszaniem do demonstrowania 
im czytania wybieranych przez nie książek dla mnie nieciekawych. 

Oficjalna nauka 
Oficjalna nauka, którą rozpocząłem w wieku lat sześciu była nudna. Gdy nauczycielka wy-

jaśniała, że czwórka wygląda jak odwrócone krzesełko ja już znałem wszystkie cyfry i liczby do 99, 
więc zapytałem: co jest dalej po 99? W drodze powrotnej liczyłem sztachety i kroki, by magiczne 

Z bratem przy radiu Etiuda. Zanim radio trafiło na szafę, a także później, 
kiedy miejsce na szafie okazało się niepraktyczne, radio stało na szafce maszyny do szycia. 
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100 i kolejne setki sprawdzać w praktyce. Na drugi dzień lekcja zaczęła się od mojego pytania: co 
jest dalej po 999, bo do tylu doliczyłem nie wiedząc jak dalej kontynuować. Wkrótce to ja doucza-
łem nauczycielki, które nie wiedziały co po miliardzie, bilionie, trylionie. Sam odkrywałem kwa-
drylion, kwintylion, sekstylion, septylion, oktylion… co było łatwe poprzez analogię w muzyce 
i niepojęte, że „nasza pani” tego nie wiedziała. 

W pierwszej klasie litery i wyrazy zaczynaliśmy pisać ołówkiem, a po nabraniu wprawy pi-
saliśmy maczaną w atramencie stalówką obsadzoną w obsadce. Początkowo obsadki były drewnia-
ne, później były też plastikowe. Spośród stalówek największym uznaniem cieszyły się „krzyżówki”, 
czyli te z otworkiem w kształcie krzyżyka. Długopisy wówczas jeszcze nie były rozpowszech-
nione.2 Kto miał ładny charakter w nagrodę mógł pisać wiecznym piórem. 

W szkole siedzieliśmy w ławkach dwuosobowych z oparciem i pochylonym blatem. Kała-
marz był wspólny, wpuszczony w okrągły otwór po środku, blisko górnej krawędzi ławki. W szkol-
nych kałamarzach atrament był czarny, a w wiecznych piórach zazwyczaj niebieski. Od atramentu 
często mieliśmy poplamione nie tylko palce. 

Na lekcjach prac ręcznych uczyliśmy się zarówno prac uznawanych za męskie, np. budowy 
karmnika dla ptaków, jak też uznawanych za żeńskie, np. przyszywanie guzika, cerowanie, szycie, 
haftowanie. Podczas wyszywania zauważyłem, że żółty kordonek od niebieskich palców zzieleniał. 
Wieloletnie doświadczenia na bazie tamtego odkrycia zaowocowały napisaniem książki. Powsta-
wała z własnych doświadczeń, więc jej napisanie nie nastręczało mi trudności. Jednakże tytuł był 
nie lada wyzwaniem. Od tamtej pory napisałem wiele książek. Pierwsze wydania zazwyczaj były 
skromne, ale przez lata ciągle je rozszerzałem. Nadal najtrudniej mi jest wymyślić tytuł. Tytuł mojej 
książki o kolorach zmieniał się. Raz: Poznaj moc i potęgę kolorów, innym razem: Wpływ kolorów 

na zdrowie i samopoczucie. Obecnie na okładce umieściłem oba te tytuły. 
Najwięcej emocji wzbudzała nauka kaligrafowania, czyli starannego pisania. Zeszyt do kali-

grafii był oddzielny i zostawał w szkole. Rzadko kiedy mogliśmy go zabrać do domu, by pokazać 
rodzicom. 

Jakkolwiekby spojrzeć na lata edukacji w życie wkraczaliśmy przygotowani i umieliśmy so-
bie radzić. Jakże odmiennie jest dziś, gdy absolwenci szkół nie tylko podstawowych, ale też śred-
nich, a nierzadko wyższych nie umieją ani pisać, ani mówić, ani wbić gwoździa, ani przyszyć guzi-
ka, ani przygotować posiłku... Wygląda na to, ze współczesnym „edukatorom” bardzo zależy by Po-
laków jak najbardziej uzależnić i zniewolić. 

Targi na ostrowieckim Rynku 
W czasach mojego dzieciństwa nie było supermarketów. Żywność i artykuły gospodarstwa 

domowego kupowało się na targach, a targi odbywały się na Rynku. Tam także sprzedawał swoje 
wyroby mój dziadek, bednarz znany także w sąsiednich województwach. 

Dziadek Marceli Antoni (1881-1964) i pradziadek Antoni Innocenty (1844-1923), wyrabiali 
nie tylko beczki gięte na ogniu, także balie, szafliki, dzieże, maselnice, stolnice. W aktach metrykal-
nych wymieniani są jako mistrzowie kunsztu bednarskiego. Bednarzem był też mój tata Marceli 
Apolinary Kostkowski (1914-1992) 

W Cechu Rzemiosł i Rzemieślników wiszą na ścianach oprawione duże dokumenty pamiąt-
kowe z podpisem mojego dziadka, ówczesnego skarbnika Cechu Rzemiosł Różnych. 

W czasach mojego dzieciństwa bednarstwo było cenione, ale w czasach mojego dorastania 
było już rzadkością. Dziś wyroby bednarskie są rzadko spotykane, a narzędzia bednarskie zobaczyć 
można tylko w skansenach, choć wielu znanych mi z dzieciństwa nawet tam nie znajduję. 

 
                                                 
2 W Polsce pierwsze długopisy pojawiły się w 1950 roku, traktowano je jak cud techniki, więc były drogie. 
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Linoryt Jana Kostkowskiego Dzień targowy w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie 
Przy podpisie artysta dopisał rok: 1959. Osoby od lewej: Kostkowski Marceli Apolinary (1914-1992, brat arty-

sty, mój tata), Kostkowska z d. Wilczyńska Apolonia (1880-1956 matka artysty, moja babcia), Kostkowski Marceli 
Antoni (1881-1964 ojciec artysty, mój dziadek). Fotografię podarowała mi p. Magdalena Lewoc, Kierownik Oddziału 
Muzeum Sztuki Współczesnej. Sfotografował dla mnie p. Arkadiusz Piętak. Obojgu serdecznie dziękuję. 

Roztropność i odpowiedzialmość 
W naszym jednoizbowym mieszkaniu okno było dwuskrzydłowe, zamykane było na haczy-

ki. Dołem miało lufcik. Przez ten lufcik wielokrotnie wychodziłem i wchodziłem, więc był mi wej-
ściem równoprawnym jak drzwi. Kiedyś zdarzyło mi się stłuc szybkę w lufciku, więc go zdjąłem 
z zawias i zaniosłem do zakładu szklarskiego do zaszklenia. Lufcik założyłem i nikt o zdarzeniu nie 
wiedział do czasu aż właścicielka szklarni upomniała się o zapłatę za wstawioną szybkę. Mogłem 
mieć wówczas około pięć lat gdyż było to przed rozpoczęciem nauki w pierwszej klasie. 

Gdy byłem jeszcze w wieku przedszkolnym tata rozgrzewał na piecyku w brytfance naftę by 
rozkonserwować wstawioną tam nowo kupioną maszynę do szycia. Doszło do pożaru. Piecyk stał 
między szafą, a drzwiami wejściowymi, ogień odciął jedyną drogę ucieczki. Mama zabrała mnie 
i brata w kąt za szafę, przytuliła nas do siebie mówiąc, że jak zginiemy to razem. Ja uznałem, że 
odcięte pożarem drzwi nie są jedyną drogą ewakuacji, wyszedłem przez lufcik do ogródka, stamtąd 
do sieni i wszedłem do płonącego mieszkania przez drzwi, obok których wisiały ubrania i nimi stłu-
miłem ogień na oczach zaskoczonego taty. 
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Tajemnicze sąsiadki 
Przy Rynku (na górnej połaci) był skup wełny, a w domu przylegającym do naszego była 

gręplarnia wełny. Przez sień obok gręplarni prowadziła droga na cmentarz, obok pól gdzie paliłem 
ogniska. Do jednego z mieszkań przy tej sieni sprowadziły się dwie rodziny cyganek z dziećmi. 
Były życzliwe, miały piękne suknie, często bywały w naszym mieszkaniu. Mój tata zrobił dla nich 
stolnicę, większą niż zazwyczaj. Zdarzało się mi z bratem zostawać pod ich opieką. Kiedy cyganki 
usłyszały u mnie cygańskie słowa znikły i nikt nie wiedział, kiedy i gdzie się wyprowadziły. Sąsie-
dzi nazywali je złodziejkami mimo iż nic nie zginęło ani u nas ani w sąsiedztwie. 

Po wielu latach zaczepiła mnie cyganka, która pamiętała mnie z dzieciństwa i życzliwie 
wspominała mojego tatę i stolnicę, którą ciągle używała mimo upływu ćwierć wieku. 

Nowa szkoła i nowe zainteresowania 
Szkołę „szóstkę” musiałem pożegnać gdy wybudowano nową szkołę „czwórkę”, gdyż nas 

przerejonizowano. Do nowej szkoły trafiło część kolegów ze starej szkoły, ale i z nowo poznanymi 
dało się zaprzyjaźnić, głównie poprzez samodzielnie konstruowane strzelby, modele szybowców, 
ogromne latawce skrzynkowe. Na zawodach modeli szybowców i latawców nie miałem konkuren-
tów, zdarzyło się zająć pierwsze miejsce jeszcze przed startem – za estetykę i solidność wykonania. 

Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej zdałem egzamin do Technikum Telekomunika-
cyjnego w Kielcach (przy ul. Śniadeckich), ale były to czasy, gdy mimo wzorowo zdanego egza-
minu dostać się można było tylko dzięki wałówce ze świni. Egzamin był ważny dwa lata, więc mo-
głem w następnym roku zabiegać o przyjęcie bez egzaminu. W taki sposób urzędnicy ówczesnego 
systemu dawali czas na wyhodowanie świni. 

Sanatorium wśród kopalń i inhalacje węglowym pyłem 
Aby nie stracić roku w oczekiwaniu na kolejną próbę startu do Technikum Telekomunika-

cyjnego poszedłem do szkoły samochodowej z praktyczną nauką zawodu w PKS. W wakacje 1968 
roku podpisałem umowę o naukę zawodu i pojechałem do sanatorium do Jastrzębia-Zdroju. Byłem 
tam najmłodszym kuracjuszem. Słowa: „sanatorium” i „zdrój” kojarzyły się z czystym powietrzem, 
a słowo ekologia jeszcze nie istniało. Jednakże w sanatoryjnym mieście i wokół niego było kilkana-
ście kopalń węgla i wciąż powstawały kolejne tworząc tzw. Rybnicki Okręg Węglowy. W powietrzu 
unosił się węglowy pył. Roślinność była rachityczna i opruszona węglowym pyłem. Koszule i inne 
części garderoby, a także pościel szarzały od węglowego pyłu. Wszystko było ponure, ponure mia-
sto, ponurzy ludzie. Nazywanie tego miejsca „zdrojem” to szczyt hipokryzji. 

Kuracjusze pili wódkę, „inhalując się” pyłem z jastrzębskich kopalń węgla i okolicznych ko-
palń Śląska. Ja zwiedzałem miasto i okolice, a miłośników wódki nakłaniałem by zastępowali ją 
spirytusem z miodem i cytryną, co mi się nadzwyczaj łatwo udawało.  

Naukę zawodu miałem rozpocząć po wakacjach, ale przed wyjazdem do sanatorium wydano 
mi już legitymację pracownika PKS. Legitymacja uprawniała do bezpłatnych przejazdów autobu-
sami PKS, więc podróżowałem po bliższej i dalszej okolicy inhalując się pyłem z rozlicznych ko-
palń Śląska. 

Wielokrotnym bywalcom sanatoriów nie przeszkadzało oddychanie węglowym pyłem, ani 
szarzenie odzieży i pościeli. Zapowiadali, że będą wracać do zapylonego Jastrzębia, nazywanego 
„Zdrój”. Ja nie chciałem wracać do takiego zdroju, gdzie intensywna działalność wydobywcza 
zniszczyła nawet źródła leczniczej solanki, której leczące właściwości zapoczątkowały działalność 
uzdrowiskową. Działalność nazywaną „uzdrowiskową” Jastrzębie-Zdrój zakończyło w roku 1994, 
lecz mimo to nadal posiadało status uzdrowiska aż do października 2007 roku. Już choćby tylko na 
tym przykładzie można zobaczyć skalę hipokryzji ówczesnej propagandy. 
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Spiritus mowens 
Dlaczego pył węglowy starym kuracjuszom służył, a mnie, młodemu, bóle reumatyczne nie 

opuszczały? Czyżby tajemną moc węglowego pyłu wyzwalał alkohol? Pół wieku zgłębiałem tajniki 
zdrowia i oto teraz, gdy Kornelia zaprasza mnie na karty ksiąg Świętogenu odkrywam tajemnice 
owczarzy i... pensjonariuszy jastrzębskiego sanatorium. Parę dni temu pisząc także do tej księgi 
wspomniałem o tajemnicy zdrowia przekazanej mojej mamie przez syna mojej babki. Był to kieli-
szek spirytusu na czczo. Eureka! Tam i tu spirytus! A spirytus wówczas był 96-procentowy. Obec-
nie już takiego nie produkują. Współczesny 95-procentowy jest t r u c i z n ą. 

Czy jeden procent ma aż tak duże znaczenie? Większe niż moglibyśmy pomyśleć. O jeden 
procent podatku zabiegają zarówno ci, których nie stać na kosztowne leczenie, jak też bogate insty-
tucje. Jeden procent głosów decyduje o przekroczeniu progu wyborczego lub zniknięciu z politycz-
nej areny. 

Aby spirytus 95-procentowy stał się 96-procentowym musiałby przejść przez wieże destyla-
cyjne dodatkowe kilka razy, a to wydłuża czas i zwiększa koszty produkcji. Jednakże nie ciut więk-
sza moc jest ważna dla zdrowia, bo zazwyczaj spirytus rozcieńczamy wodą. O właściwościach pro-
zdrowotnych decyduje stopień czystości. 

Niegdyś spirytus produkowano z żyta lub ziemniaków. Wkrótce wszelkie uprawy zaczęto 
spryskiwać przeróżnymi truciznami, zazwyczaj Roundupem, więc wszystko jest skażone i nasycone 
trującymi chemikaliami na czele z najbardziej trującym glifosatem3. I mimo, iż trujące chemikalia 
nie chronią, lecz trują i zabijają, to nazywane są „środkami ochrony”. To wymowny przykład hipo-
kryzji producentów i głupoty konsumentów. 

Obecnie spirytus produkowany jest z dwutlenku węgla i nie ma właściwości leczniczych, 
lecz trujące. Do spożywania tej trucizny nie dopuściły organizacje konsumenckie. Do sprzedaży tej 
trucizny w sklepach spożywczych wprowadzili ją podstępnie jej producenci! Czyżby ratunkiem 
przed przemysłowymi truciznami było bimbrownictwo? 

Banknoty z serwetek, monety z jaj 
Podczas pobytu w sanatorium trafiłem na występ iluzjonisty Rogowskiego. Tam rozpoznała 

mnie asystentka artysty pamiętająca mnie z czasu, gdy w dzieciństwie nosiłem mleko do cyrku. 
Wspomnienia zakończyły się w restauracji. Przy płaceniu rachunku iluzjonista upozorował brak 
pieniędzy i wyciągnął czarodziejską maszynkę o wyglądzie malutkiej wyżymaczki z dwoma wał-
kami i korbką, a ja poprosiłem kelnerkę o nożyczki i przyciąłem serwetki na wielkość banknotu. 
Wszyscy w skupieniu obserwowali papierki wkręcane między wałki i wysuwające się z drugiej 
strony prawdziwe banknoty. Popis powtórzyłem kilkakrotnie, widowisko przyciągało gapiów. Kel-
nerki nie chciały przyjąć banknotów „z wyżymaczki”, zawołały kierowniczkę, a ta dokładnie oglą-
dała każdy banknot pod światło. 

Kilka osób zapragnęło kupić czarodziejską „wyżymaczkę produkującą banknoty”. Aby je 
zniechęcić odwróciłem maszynkę i niby przez pomyłkę wsunąłem banknot, wysunęła się serwetka, 
gapie uznali, że maszynka się popsuła i straciła „czarodziejską moc”. A ja kolejny raz przekonałem 
się jak bardzo ludziki są głupiutkie. Zapewne czytelnicy domyślają się, że banknoty zostały tam 
wcześniej „wkręcone”. 

Piszę „kolejny raz”, ponieważ wcześniej zdarzało mi się okpić sprzedawczynie jaj. Rozbija-
łem jedno pod pretekstem sprawdzenia czy świeże. Podczas rozbijania skorupki zręcznym ruchem 
wrzucałem do jaja ukrytą w dłoni monetę.4 Demonstracyjnie wyciągałem monetę ze skorupki i po-

                                                 
3 Glifosat to główny składnik pestycydów, herbicydów, fungicydów, obecnie wykorzystywany także jako desykator do zasuszania i dosuszania zbóż 
i innych płodów rolnych. 
4 Ukrywanie monety w dłoni iluzjonista nazywał palmowaniem, tę umiejętność podziwiałem gdyż polegała na zręczności i wymagała ćwiczeń. 
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dawałem handlarce, jako zapłatę, prosząc tyle jajek na ile wystarczał nominał monety. Zazwyczaj 
była to dziesięciozłotówka lub dwudziestozłotówka, bo te były odpowiednio ciężkie. Mniejsze no-
minały jako zbyt lekkie były nieprzydatne do tej sztuczki. Czasem handlarka dokładnie oglądała 
monetę, czasem łapczywie ją chowała, ale jajek już sprzedać nie chciała. Pospiesznie pakowała ko-
szyki i... za pobliskim kioskiem rozbijała jajka jedno po drugim. Wyglądało to jakby czegoś w jaj-
kach szukała. Z litości nie pytałem czy znalazła. 

Z wielkim zaciekawieniem oglądałem te scenki. Pierwszy raz byłem zaskoczony naiwnością 
handlarki. Następnym razem byłem zdumiony jak dziecięcy żart ujawnia stan umysłu. Każdy na-
stępny raz wywoływał przerażenie spustoszeniem umysłów punktami za pochodzenie. Tym bar-
dziej, że punkty za pochodzenie dostawały przecież nie handlarki, lecz ich dzieci. 

Dziś pokolenie spapranych punktami za pochodzenie i ich potomstwo nadal pragnie wycią-
gać czego nie włożyło. 

Radioklub i moje krótkofalarstwo 
Podczas nauki zawodu montera samochodowego wg umowy o pracę, a mechanika samocho-

dowego według świadectw szkolnych konstruowałem radiostacje w Radioklubie Ligi Obrony Kraju 
i byłem znanym krótkofalowcem. Radioklub miał znak krótkofalowy SP-7-KDJ, a ja SP-7-9013. 
Jedyna wówczas w mieście gazeta „Walczymy o stal” na pierwszej stronie zamieściła fotografię, na 
której byłem z kierownikiem Radioklubu Józefem Salińskim SP-7-AAU i Markiem Jóźwikiem SP-
7-EQN oraz tekst opatrzony wielkim tytułem: „Bezpośrednia łączność radiowa Nowy York – Ostro-
wiec”. Łączności nawiązywaliśmy dalsze i ciekawsze, ale hasło „Nowy York” brzmiało dumnie 
i dosadnie. Nasza amatorska radiostacja wyglądała dla dziennikarzy zbyt skromnie, więc dla pod-
niesienia rangi fotografi w centrum ustawiali fabryczne przyrządy pomiarowe (generatory, przyrząd 
do testowania lamp radiowych), gdyż miały sporo pokręteł i przełączników, więc wyglądały dostoj-
nie. Tak wówczas wyglądała dziennikarska rzetelność. 

W Radioklubie LOK przy radiostacji SP-7- KDJ 
Siedzą: Władysław Edward Kostkowski SP-7-9013, Marek Jóźwik SP-7-EQN, Tadeusz Węglarz SP-7-CJO. 
Stoją: Józef Saliński SP-7-AAU, Mieczysław Choiński SP-7-DPU, Kazimierz Lisowski SP-7-DPT, Jerzy Kowalczyk.       
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Przy radiostacji SP-7-KDJ 
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Uwiarygodnienie 
Wspomniałem, że gdy miałem 4 lata i rodzice kupili radio tata mówił, że wkrótce będą takie 

radia, w których nie tylko słychać, ale także widać będzie, a 10 lat później naprawiałem telewizory 
i radia, a nawet prowadziłem kursy naprawy telewizorów. Moja żona zaprotestowała, że to niemoż-
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liwe, bo miałbym wówczas 14 lat. Poprosiłem by sama policzyła. Ja liczyłem od początku: rok uro-
dzenia 1954, szkoła podstawowa lata 1960-1968, rozpoczęcie nauki zawodu wrzesień 1968 roku, 
Radioklub od roku szkolnego 1968/1969, kursy naprawy telewizorów od roku 1969, sławetny arty-
kuł na pierwszej stronie gazety rok 1970. Żona liczyła od końca: rok ślubu 1975, lata narzeczeństwa 
1972-1975, rok poznania się 1971, sławeny artykuł na pierwszej stronie gazety rok 1970, kursy na-
prawy telewizorów od roku 1969. Zgadzało się w obie strony. 

Pierwsza praca i „niezgodność kierunków” 
Po ukończeniu szkoły samochodowej pracowałem w PKS, ale chciałem kontynuować naukę 

w Technikum Hutniczo-Mechanicznym. Postawiono mi warunek przyjęcia do szkoły jedynie wów-
czas, gdy będę pracownikiem Huty. Podjąłem więc pracę w Hucie jako zapinacz łańcuchowy pod 
gołym niebem, bo na inne stanowiska można było „ubiegać się” poprzez wałówkę ze świnininy. 

Gdy zdałem egzaminy do Technikum Hutniczo-Mechanicznego nie przyjęto mnie z powodu 
„niezgodności kierunków” ukończonej szkoły samochodowej z hutniczą. Tak wymuszano wówczas 
do szkół i zakładów pracy „wjazd na świni”. 

Do tego technikum przyjmowano też po podstawówce, więc start po szkole średniej dawał 
lepsze przygotowanie, a pretekst „niezgodności kierunków” podano dopiero po podjęciu pracy w 
hucie i celującym zdaniu egzaminów. Podkreślam te fakty dla mogących wątpić w urzędniczą perfi-
dię i MOC wałówki ze świniny, jako przepustki do szkół i zakładów pracy. 

„Eldorado” im Marcelego Nowotki 5 
Aby spod gołego nieba trafić do bardziej ludzkich warunków na Wydziale Automatyki mu-

siała stamtąd odejść moja mama. Wielu tam pracujących miało kogoś z bliskiej rodziny na tym sa-
mym wydziale, ale postawiony mnie i mojej mamie „wymóg”, że tylko jeden z rodziny może tam 
pracować był formą wymuszenia „wjazdu na świni”. 

Pracowałem tam przy aparaturze kontrolno-pomiarowej, rozmieszczonej na wszystkich wy-
działach huty, dzięki temu poznałem całą hutę i pod kątem warunków pracy i pod kątem produkcji 
i przeróżnych tajników. Wkrótce badanie okresowe wykazało u mnie uszkodzenia nerek spowodo-
wane rtęcią z obsługiwanych i naprawianych przeze mnie urządzeń. Trzeba było uciekać z tego „el-
dorado”.  

Skoro praca w hucie nie dość, że nie dawała mi możliwości kontynuowania nauki w techni-
kum to jeszcze rujnowała zdrowie odszedłem z huty i podjąłem pracę magazyniera i zaopatrze-
niowca w Kółku Rolniczym. Gdy już pracowałem w nowym miejscu kilkukrotnie odwiedzał mnie 
i moją mamę urzędnik, który namawiał mnie do powrotu, a moją mamę by mnie do tego nakłoniła. 
Byłem im potrzebny. Oni mnie nie. Ot ambaras, żeby dwoje chciało naraz. 

Kult Marcelego Nowotki 
Wizerunek i nazwisko M. Nowotki widniały na sztandarach propagandy komunistycznej; 

imieniem M. Nowotki nazywano fabryki, kopalnie, szkoły, statki... Kult M. Nowotki był jednym 
z ważniejszych elementów propagandy przez cały okres PRL. Nic więc dziwnego, że ostrowiecka 
huta także musiała nosić imę przywódcy stworzonej na rozkaz Stalina Polskiej Parti Robotniczej. 
Partia ta miała udawać polską organizację patriotyczną, aby na powstańczych tradycjach Polaków 
wywołać w Polsce masową ruchawkę zbrojną, potrzebną Kremlowi, by przerwać niemieckie linie 
zaopatrzeniowe na front wschodni. Czy obecne pokolenie rozumie, że powstanie PPR było operacją 
militarną, dywersyjną? 

                                                 
5 Marceli Nowotko (1893-1942), pierwszy przywódca stworzonej na rozkaz Stalina Polskiej Partii Robotniczej. 
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Status urzędnika 
W Kółku Rolniczym miałem stałą pensję, bo pracowałem na etacie, nie jak wcześniej na 

stawce godzinowej. Dostałem biurko przylegające do biurka dyspozytora. W pokoju tym urzędowa-
ła też kasjerka, a w pokoju obok – dwie księgowe. Miałem coraz liczniejsze obowiązki, a wynagro-
dzenie stałe. By więcej zarabiać dorabiałem ciągnikiem. Przywoziłem pustaki wykonywane z py-
łów z kominów elektrowni w Świerżach Górnych koło Kozienic (ponad 100 km), deski z tartaku w 
Stąporkowie (ok. 90 km), cement z cementowni w Wierzbicy (prawie 60 km)... Oprócz wyjazdów 
transportowych wykonywałem prace rolnicze: pługiem, glebogryzarką, kultywatorem, talerzówką, 
bronami, rozrzutnikiem obornika... Najczęściej pracowałem „talerzówką”, która właściwie jest bro-
ną, a żeby bardziej zagmatwać to praca broną talerzową nazywana jest podorywką. 

Gdy nastała moda na spółdzielnie połączono trzy Kółka Rolnicze w Spółdzielnię Kółek Rol-
niczych. Remanent w prowadzonym przeze mnie magazynie wykazał duże manko i choć nikomu 
o tym nie mówiłem moja mama zamartwiała się szokującą wieścią, niewiadomo od kogo zasłysza-
ną. Manka było tyle samo, co superaty. Okazało się, że brakowało dętki za 500 zł a zbywała opona 
za 500 złotych. Takich „kwiatków” było sporo, gdyż księgowe nie odróżniały dętki od opony, więc 
kartoteki prowadziły według cen, a nie wg asortymentu jak księgowa skrupulatność i zdrowy rozsą-
dek nakazywały. 

Polityka prozdrowotna dawniej i antyzdrowotna dziś 
Kiedy z przynoszonych z aptek pudełeczek konstruowałem radyjka w ówczesnym ponad 50-

tysięcznym Ostrowcu Świętokrzyskim były dwie apteki, choć wystarczyłaby jedna, gdyż powo-
jenne pokolenie było odporne dzięki codziennemu wypijaniu łyżki tranu. Jeśli dla kogoś tran był 
zbyt nudny zagryzał go małym kawałkiem posolonej kromki chleba. 

W dzieciństwie mawiano, że tran to olej z wielorybów (nawet w wierszach dla dzieci tran 
przypisywano wielorybom), w wieku młodzieńczym, że z rekinów, dziś wiemy, że z dorszy. 

Pamiętacie t r a n o w e wzmacnianie odporności, jako doskonałą ochronę przed chorobami? 
Tak ówczesna polityka państwa chroniła społeczność po zniszczeniach wojennych i dbała o zdrowie 
i odporność dzieci. 

W ciągu ćwierć wieku w rozbudowującym się Ostrowcu Świętokrzyskim ilość mieszkańców 
wzrosła do 80 tysięcy. Przybyło więc 50 % mieszkańców, natomiast aptek przybyło kilkanaście, 
czyli tysiąc %. Dziś ludzi ciągle ubywa, także dzięki aptekom, a aptek ciągle przybywa i w upadają-
cym Ostrowcu Świętokrzyskim aptek jest 37, czyli prawie dwa tysiące %. Ponadto nazywane „le-
kami” farmaceutyki sprzedawane są nie tylko w aptekach, ale także w sklepach spożywczych 
i przemysłowych, jak i ogromnych wielobranżowych hipemarketach, a nawet w stacjach paliw. 

Dzisiejsza polityka państwa wyniszcza nas i nasze dzieci, rozprzestrzeniając przeróżne zara-
zy poprzez wodę, żywność, powietrze, medykamenty, zsyłając na nas i nasze dzieci choroby z urzę-
du, wywołując choroby nakazane prawem. 

Dewaluacja świniny 
Dawne świnie miały bardzo grubą słoninę. Wartość świni była proporcjonalna do grubości 

słoniny. Dawni hodowcy starali się by ich świnie słoninę miały jak najgrubszą. Wielokrotnie widy-
wałem słoninę grubszą niż 10 cm. Współczesne świnie są chude, gdyż nastała moda na chudość. 
Hodowcy starają się by świnie miały jak najmniej słoniny. Słonina rzadko osiąga 2 cm grubości. 
Chude są nawet golonki, choć od zawsze były synonimem tłustości. Współczesne kucharki nawet 
rosół chcą mieć chudy, więc tłuszcz odlewają do zlewozmywaków, lub gotują na glutaminianowych 
kostkach nie wiadomo dlaczego nazywanych „rosołowymi”. 
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Świnie straciły także wartość przetargową. Były wszystkim, co się w życiu liczy; otwierały 
drzwi do szkół, urzędów, zakładów pracy... Po przemianach ustrojowych świnina jest najtańszym 
z mięs, eksponowanym we wszystkich sklepach spożywczych. 

Retrospekcja świniobicia 
Gdy mama była konduktorką w PKS kierowca autobusu przejechał świnię. Długo unikał tej 

trasy w obawie przed konsekwencjami ze strony właściciela świni niegdyś potrąconej przez auto-
bus. Gdy w końcu nie udało mu się wymigać od tej trasy powitał go uradowany hodowca. Okazało 
się, że tam świnie specjalnie pod autobusy wpędzają, gdy nie mogą uzyskać zezwolenia na ubój. 
Jak widać chłopi potrafili przechytrzyć reżim. 

Formą przeproszenia za podstępne świniobicie była uczta ze świńskich wyrobów; nie tylko 
dla obsługi autobusu, także dla pasażerów. 

Jakże odmienny sposób na zdobycie zezwolenia na ubój świń miała moja mama. Gdy byłem 
w wieku przedszkolnym, do magistratu po zezwolenie wysyłała mnie. Podziw wzbudzały moje, 
szyte przez mamę ubranka i moje naturalnie kręcące się włosy. Dziś nie sposób ustalić czy tylko 
dzięki temu przynosiłem zezwolenia na ubój świni, czy może dzięki wierszom, których znałem 
mnóstwo i recytowałem chętnie. Faktem jest, że przynosiłem zezwolenia od samego naczelnika  
Krekory. 

Kiedy po latach podjąłem pracę w Kółku Rolniczym dyspozytorem był tam tenże Krekora, 
który w dzieciństwie wydawał mi zezwolenia na ubój świń. Kiedy przeniosłem się do nowego za-
kładu metalurgicznego Huty syn tegoż Krekory był kierownikiem Stalowni Elektrycznej, a wkrótce 
dyrektorem tegoż zakładu. 

Choć huta i zakład metalurgiczny powszechnie kojarzone są z produkcją stali to oba te za-
kłady tj. stary przy ul. Świętokrzyskiej i nowy przy ul. Samsonowicza prowadziły tuczarnię świń 
(w Bodzechowie obok innego wydziału huty – modelarni). Na dzień hutnika pracowników obu hut 
obdarowywano kilogramem świńskiego mięsa. Ja, moja mama, moja żona, jako pracownicy fizycz-
ni dostawaliśmy boczek z żeberkami (lepsze było dla urzędników). Nie był to jednak wyraz troski 
o hutników, lecz jedna z form zwalczania rolników i hodowców przez ówczesny system socjali-
styczny, obecnie nazywany „komuną”. 

Puenta 
Najważniejsze zdarzenia mojego życia, zarówno dramatyczne jak i radosne, mocno zwią-

zane były ze świniną. W domu mojego dzieciństwa pod sufitem wisiały wędzone kiełbasy i wędzo-
na słonina, które wędziłem z tatą. Aby posilić się nawet nóż nie był potrzeby, można było rwać, 
łamać i delektować się smakiem i zapachem. 

Jak na rodzinę bednarzy przystało wędzarnia zrobiona była z beczki. Oczywiście dębowej. 
Do wędzenia używało się polan z drzew owocowych, twardych, liściastych, a czasem jałowca, za-
leżnie od potrzeb i gustu.6 Palenisko było oddalone od beczki, więc wędziliśmy w dymie zimnym, 
prozdrowotnym. Chichotem historii jest zakazywanie tradycyjnego wędzenia z jednoczesnym pro-
mowaniem grillowania, nasycania chemikaliami imitującymi zapach dymu i oszukującymi kubecz-
ki smakowe. 

Jak widać tytułowe słowa: Gdy świnia była przepustką do lepsazego życia nie są przenośnią.

                                                 
6 Różnorodność stosowanego do wędzenia drewna jest tak duża i walory wędzonek zależnie od zastosowanego drewna tak odmienne, że nawet po-
bieżne opisanie tych zależności wymagałoby odrębnej publikacji. 
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Władysław Edward Kostkowski 

Moje poszukiwania genealogiczne 

Słowo genealogia powstało z połączenia słów greckich genos i logos, na określenie wiedzy 
o rodzie. Tak więc genealogia zajmuje się badaniem więzi między ludźmi na podstawie zachodzą-
cego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. 

Moja genealogia 
Przedmiotem moich badań są rody: mój i mojej żony, oraz z nami spokrewnione, ich pocho-

dzenie i wzajemne relacje, losy członków rodziny... Moje badania opierają się głównie na danych 
zapisanych w aktach: urodzeń, chrztów, małżeństw, zgonów. Księgi zawierające te akta przechowy-
wane są w archiwach: parafialnych, diecezjalnych, państwowych, urzędach stanu cywilnego, a cza-
sem zdarzają się w bibliotekach... Rzadziej udaje się odnaleźć także: akty zapowiedzi małżeństw, 
alegata1, księgę pokładnego2, a w przypadku księży-zakonników skąpe dokumenty zakonne. Z cza-
sów najmłodszych można znaleźć także księgi podatkowe, księgi ludności stałej, książki meldun-
kowe, akta szkół i zakładów pracy, dokumenty składane w zakładzie ubezpieczeń społecznych... 

Protoplaści rodu 
W poszukiwaniach przodków dotarłem do pra-pra-pra-pra-dziadków (4 razy pra) Stanisława 

Kostkowskiego (17453 – 1813) i jego żony, Zuzanny z Weselskich
4 (17585 – 1821) – ziemian 

z Galicji Austriackiej, oraz młodszego brata pra-pra-pra-pra-dziadka Stanisława, który był księdzem 
o imieniu zakonnym Albert (1756 – 1834)  

Stanisław Kostkowski i Zuzanna Weselska pobrali się w roku 17756, mieli siedemnaścioro 
dzieci7. Dotychczas odnalazłem ślady trzynaściorgu. Niektóre są mocno udokumentowane aktami 
urodzeń, chrztów, małżeństw, zgonów, niektóre skąpo, jednym aktem, bądź wzmianką w akcie bli-
skiej osoby. Wymaga to dalszych poszukiwań i starannych badań. 

Najstarsze dzieci Stanisława i Zuzanny, małżonków Kostkowskich rodziły się w parafiach 
Jordanów i Mszana Dolna, w ówczesnym cyrkule myślenickim, a najmłodsze w Jugoszowie, parafii 
Goźlice, w ówczesnym województwie sandomierskim.8 Do Jugoszowa w parafii Goźlice Kostkow-
scy przybyli po roku 1790, a przed rokiem 1796.9 Akta metrykalne parafii Goźlice zachowały się od 
15 sierpnia 1810 r. (wcześniejsze spłonęły wraz z kościołem w roku 1915). Potwierdzeniem uro-
dzeń/chrztów w tej parafii przed tą datą będą zapisy w akach małżeństw. 

                                                 
1 Załączniki do aktów małżeństw. 
2 Rejestr pochówków (zazwyczaj z kwotą za usługę). 
3 Rok urodzenia 1745 na podstawie wieku podanego w akcie zgonu (19.02.1813 lat 67). Miejscem urodzenia mogła być parafia Jordanów (być może 
Bogdanówka, gdzie urodził się Jego brat (późniejszy ksiądz Dominikanin) i gdzie rodziły się Jego najstarsze dzieci. 
4 W aktach urodzenia/chrztu starszych dzieci: Wesołowska (1785, 1786, 1788, 1790); później: Weselska – w aktach urodzenia/chrztu córki Franciszki 
(1793), małżeństwa córki Józefy (1814), małżeństwa syna Ignacego (1816), małżeństwa syna Melchiora Jana Floriana (1818), jej zgonu (1821). 
5 Rok urodzenia 1758 na podstawie wieku podanego w akcie zgonu (3.12.1821 lat 63). 
6 Aktu małżeństwa szukać od roku 1774 do roku 1776 ponieważ małżeństwo zawrzeć mogła mając co najmniej lat 16, a najstarszy syn urodził się w 
roku 1776 lub 1777. Zakres poszukiwań zazwyczaj rozszerzam na ewentualność niedokładności wieku podanego w akcie zgonu, jednakże w tym 
przypadku zgon zgłaszali synowie, którzy byli ekonomami, więc niedokładności być nie powinno. 
7 wg podania rodzinnego przekazanego przez Zofię Hipolitę Dąbrowską, prawnuczkę Jana Józefa Kostkowskiego, najmłodszego syna szlachcica 
Stanisława Kostkowskiego. 
8 Ignacy ur. w r. 1776 (wg wieku zapisanego w akcie małżeństwa), w par. Jordanów (zapis w akcie małżeństwa: „wg metryki z ksiąg kościoła jorda-
nowskiego”), Jacek ur. w r. 1777 (zapis w imiennych listach zakonników w klasztorze w Sandomierzu) imię zakonne Rajmund; Franciszek  ur. w r. 
1778 (wg wieku podanego w akcie małż. i aktach ur. dzieci); Tekla  ur. w r. 1779-84; Melchior Jan Florian ur. 15.01.1785 r. w Przytkowicach, par. 
Jordanów (zapis w księdze urodzeń/chrztów); Wincenty ur. 29.09.1786 r. w Kasince Małej, par. Mszana Dolna (zapis w księdze urodzeń/chrztów); 
Tekla ur. w r. 1787 (wg wieku zapisanego w aktach ur. dzieci i akcie zgonu), Klara Katarzyna Barbara ur. 29.10.1788 r. w Malejowej, par. Jorda-
nów (zapis w księdze urodzeń/chrztów); Marianna Zuzanna ur. 29.10.1790 r. w Jordanowie (zapis w księdze urodzeń/chrztów); Franciszka uro-
dzona 11.03.1793 r. w Bogdanówce, par. Jordanów (zapis w księdze urodzeń/chrztów)..., Jan Józef ur. w 1796 r. w folwarku w Jugoszowie, par. 
Goźlice (według wieku podanego w aktach małżeństw). 
9 29.10.1790 w Jordanowie urodziła się córka Marianna Zuzanna; w 1796 w Jugoszowie, par. Goźlice urodził się najmłodszy syn Jan Józef. 
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Jugoszów i parafia Goźlice obecnie należą do województwa świętokrzyskiego, powiatu opa-
towskiego, gminy Lipnik. 

 

Stanisław Kostkowski żył lat 67, umarł 19.02.1813 r. w folwarku w Jugoszowie, parafii 
Goźlice, gdzie wówczas mieszkał z rodziną.10 

 
W księdze metrykalnej zapisano: 

Akt zejścia szlachcica w Jugoszowie 
Roku tysiąc ośmset trzynastego, dnia dwudziestego drugiego, miesiąca lutego, przed nami plebanem 
parafii goźlickiey, urzędnikiem stanu cywilnego gminy goźlickiey, powiatu sandomierskiego, w depar-
tamencie radomskim, stawili się Piotr Roter, ekonom, lat trzydzieści liczący, w Jugoszowie zamiesz-
kały, zięć zmarłego i Jan Szteczewicz, ekonom, lat dwadzieścia dziewięć liczący, w Usarzowie zamiesz-
kały, i oświadczyli nam iż dnia dziewiętnastego, miesiąca lutego, roku bieżącego o godzinie jedynastey 
przed północą, Urodzony Stanisław Kostkowski, maiący lat sześćdziesiąt siedm, umarł na folwarku ju-
goszowskim, pod numerem pierwszym, zostawiając po sobie żonę z córką Anną. Poczem ninieyszy akt 
zejścia, po przeczytaniu onegoż, wraz z świadkami podpisaliśmy. Xiądz Antoni Xawery Kłoda, kanonik 
katedralny inflandzki, pleban goźlicki, urzędnik stanu cywilnego. Piotr Roter świadek, Jan Szteczewicz 
drugi świadek. 

                                                 
10 Akt zgonu 52/1813. Wtóropisy akt metrykalnych parafii Goźlice (od 15 sierpnia 1810 r.) są Archiwum Państwowym w Kielcach Oddział w San-
domierzu. Unikaty (pierwopisy) spłonęły wraz z kościołem w 1915 roku. 

Akt zgonu nr 52 w księdze zgonów za rok 1813 w parafii Goźlice. 
W Archiwum Państwowym w Kielcach, oddział w Sandomierzu. 
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Zuzanna Kostkowska z Weselskich żyła lat 63, umarła 3.12.1821 r. w Dworze wsi Mściów, 
parafii Katedry Sandomierskiej, gdzie mieszkała przy synie Franciszku.11 

Akt zejścia 
Roku jak wyżey [tysiąc ośmset dwudziestego pierwszego], dnia czwartego, miesiąca grudnia, o godzinie 

dziesiątey przed południem. Przed nami & – urzędnikiem stanu cywilnego & – stawili się Urodzony Franciszek 
Kostkowski, obowiązek ekonoma sprawujący we wsi Mściów, w gminie katedry sandomierskiey położoney i we 
dworze tejże wsi zamieszkały, liczący lat czterdzieści cztery i Urodzony Jan Kostkowski, obowiązek także ekonoma 
sprawujący we wsi Jugoszów w gminie Goźlice, powiecie sandomierskiem sytuowanej i w tym zamieszkały, liczący 
lat dwadzieścia cztery, obydwa synowie zmarłey, i oświadczyli nam iż dnia trzeciego, miesiąca grudnia, roku bie-
żącego o godzinie dziesiątey przed południem, we dworze wsi namienioney Mściów umarła Ur: Zuzanna z Wesel-
skich Kostkowska, maiąca wieku swego lat sześćdziesiąt trzy, przy wzwyż wymienionym synie swym Franciszku 
zamieszkała, wdowa, żona Ur: Stanisława Kostkowskiego, obowiązek ekonoma za życia sprawującego we wsi 
zwyż rzeczoney Jugoszów i w tej zmarłego. Po czem oświadczający podpisali z nami akt niniejszy zejścia, po prze-
czytaniu onegoż. X Okomski – Dz[iekan] Sand[omierski] 

                                                 
11 Akt zgonu 281/1821. Unikaty (pierwopisy) akt metrykalnych parafii katedry sandomierskiej kilka lat temu z kancelarii parafialnej proboszcz prze-
niósł do Archiwum Diecezjalnego. Ja przeglądałem w kancelarii parafialnej (przed przeniesieniem). Wtóropisy (od 15 sierpnia 1810 r.) są w Archi-
wum Państwowym w Kielcach Oddział w Sandomierzu. 

Akt zgonu Zuzanny Kostkowskiej z d. Weselskiej, nr aktu 281 rok 1821 w parafii Katedry Sandomierskiej. 
W: Archiwum Państwowym w Kielcach, oddział w Sandomierzu. 
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Oprócz ksiąg metrykalnych przechowywanych w Urzędach Stanu Cywilnego i Archiwach 
Państwowych (zazwyczaj wtóropisów) są też księgi Unikatów (pierwopisów) przechowywane w 
parafiach i Archiwach Diecezjalnych. Księgi parafii Katedry w Sandomierzu przetrwały w dobrym 
stanie, od kilku lat są w Archiwum Diecezjalnym, zatem tam, w księgach Unikatów powinien być 
pierwopis aktu zgonu Zuzanny Kostkowskiej. Właściwej księgi Archiwum nie odnalazło, ale zabie-
gam o jej odszukanie. Trudność wynika stąd, że ksiąg nie opisano należycie. 

 

Brat prapraprapradziadka Stanisława Kostkowskiego urodził się 28.10.1756 r. w Bogda-
nówce, parafii Jordanów, powiat Lanckorona. Został księdzem, Dominikaninem o imieniu zakon-
nym Albert. Ksiądz Albert Kostkowski był przeorem w Sandomierzu, Lublinie, Krakowie, prowin-
cjałem Zakonu Kaznodziejskiego Dominikanów (cztery kadencje).12 Żył lat 78, umarł 28.12.1834 r. 
w Krakowie, w domu przy ulicy Szerokiej nr 67, w parafii Wszystkich Świętych.13 

Roku tysiąc ośmset trzydziestego czwartego, dnia dwudziestego dziewiątego grudnia, o godzinie iedenastey 
przed południem, przed nami, zakrystianem Kolegiaty i parafii Wszystkich Świętych, Urzędnikiem stanu cywilnego 
w Krakowie, stawili się: Kazimierz Piwowoński, kościelny lat dwadzieścia dziewięć, i Wojciech Kowalski, służący 
lat sześćdziesiąt cztery liczący, przy ulicy Grodzkiej pod liczbą dwieście ośm zamieszkali, i oświadczyli nam, iż w 
dniu wczorajszym, o godzinie wpół do pierwszej z południa, przy ulicy Szerokiej pod liczbą sześćdziesiąt siedm, 
umarł Jegomość xiądz Albert Kostkowski, eksprowincjał Zakonu Ojców Dominikanów lat siedmdziesiąt ośm ma-
jący, skąd rodem i jakich rodziców niewiadomo, po czem akt ten przez nas i pierwszego świadka podpisany został, 
ile że drugi pisać nie umie – z polecenia X Matuszewski — — Kazimierz Piwowoński 

                                                 
12 Karty katalogowe Dominikanów w zasobach Archiwum Dominikanów w Krakowie, oraz Schematyzmy Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce. 
13 Akt zgonu 125/1834 par. Wszystkich Świętych w Krakowie. Archiwum Narodowe w Krakowie. 

Akt zgonu księdza Alberta Kostkowskiego nr aktu 125, rok 1834 w Krakowie par. Wszystkich Świętych. 
W Archiwum Narodowym w Krakowie. 
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Jordanów obecnie jest miastem w województwie małopolskim nad rzeką Skawą, w kotlinie 
Rabczyńskiej, u południowych podnóży Beskidu Makowskiego. 

Szlachectwo i herb 
Na szlacheckie pochodzenie tego rodu wskazują zapisy w aktach metrykalnych. W akcie 

zgonu: Akt Zejścia Szlachcica w Jugoszowie, oraz miejsca zdarzeń: pod numerem pierwszym, dwór, 
folwark, zapisane w wielu aktach. W wielu aktach zapisano też: „Urodzony”, skrót „Ur.”, „Genero-
sus Dominus”, „Generosa Domina” i skrót „GD”. Takiej formy używano w znaczeniu szlachetnie 
urodzonych, a numerowanie budynków zaczynano od dworu lub folwarku, stąd numer pierwszy. 

Heraldycy wymieniają przy różnych Kostkowskich herby: Dołęga, Ostoja, Pobóg. W Polsce 
tymi samymi herbami pieczętowało się wiele rodów o różnych nazwiskach. To duże utrudnienie dla 
badaczy, a w publikacjach często są błędy i nieścisłości. Moi przodkowie Kostkowscy pieczętowali 
się herbem Dołęga. Wiem to ze wspomnień osób z różnych gałęzi rodu. Najwyżej cenię wspomnie-
nia Zofii Hipolity Dąbrowskiej (ur. w 1925 r.) prawnuczki najmłodszego syna szlachcica Stani-
sława Kostkowskiego – Jana Józefa (1796-1878). Jej wiarygodność potwierdzają akta metrykalne, 
które odnajduję dzięki Jej wspomnieniom. 

Herb Dołęga przedstawiany bywał na polu czerwonym i na polu niebieskim. Który jest wła-
ściwy dla tego rodu pozostawiam badaniom młodszych pokoleń. Wiele lat temu, gdy jeszcze nie 
wgryzałem się w genealogię, nie mając wiedzy o szlacheckim pochodzeniu i herbie rodu zaprojek-
towałem sobie ekslibrys. Według mojego projektu w Krakowie stary mistrz dawnymi technikami 
wykonał dla mnie pieczęć. Są na niej elementy i symbole tego herbu oraz z tym herbem związane. 
A więc wiedza jest w nas zapisana. Przy odpowiednim stanie umysłu można do niej dotrzeć.  

Moje genealogiczne pragnienie 
W drzewie genealogicznym mam ponad jedenaście tysięcy osób. Nie mając dostępu do akt 

sięgających w głąb rozbudowuję je wszerz. Nie mniej jednak pragnę odnaleźć akt małżeństwa Sta-
nisława i Zuzanny oraz akty ich urodzeń/chrztów. Tam powinny być zapisane ich miejsca urodzeń/ 
chrztów, imiona ich rodziców, czyli moich pra-pra-pra-pra-pra-dziadków (5 razy pra), oraz nazwi-
sko rodowe pra-pra-pra-pra-pra-babki. 

Moje wykresy rodowodowe 
Rodowody przedstawiać można w różny sposób. Zazwyczaj są to opisy i wykresy. Wykresy 

mogą mieć różną postać i nazywane są drzewem genealogicznym. Ja stosuję własną metodę – wy-
niki poszukiwań zapisuję w tabelkach. Wykresy tabelkowe są pracochłonne, ale przejrzyste. 

W trakcie badań pokolenia najstarsze umieszczam najwyżej, coraz młodsze coraz niżej. Na-
tomiast do prezentacji stosuję formę zgodną z drzewem rosnącym w Naturze – korzenie na dole, 
wyżej pień i konary, gałęzie i gałązki na górze, czyli najstarsze pokolenie najniżej, coraz młodsze 
coraz wyżej, najmłodsze najwyżej. 

Wykresy dotyczące małżeństw są bardziej rozbudowane gdyż zawierają dane obojga małżon-
ków i ich przodków. Wykresy ciągle rozbudowuję, gdyż w miarę odnajdywania kolejnych akt dopi-
suję pozyskane z akt informacje. Dalej prezentuję tabelę zawierającą sześć pokoleń. Na tak rozbu-
dowanym wykresie łatwiej prześledzić powiązania rodzinne, jednakże w tabelach obejmujących 
mniej pokoleń łatwiej umieścić więcej szczegółów, np.: data i miejsce urodzenia, chrztu, małżeń-
stwa, zgonu, pochówku, zajęcie, miejsce zamieszkania, inne dane z aktów... 
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Dzieci Stanisława i Zuzanny z Weselskich małżonków Kostkowskich 
 
 

Stanisław Kostkowski 

1745 - 1813  lat 67  

zm. 19.02.1813 w Jugoszowie 

Zuzanna z d. Weselska 

1758 - 1821  lat 63  

zm. 3.12.1821 w Sandomierzu 

Ślub ~ 1775 r. 
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Ignacy Kostkowski (1776 – 1847) 
Najstarszy syn Stanisława i Zuzanny to mój pra-pra-pra-dziadek (3 razy pra). Urodził się w 

roku 177614 w par. Jordanów.15 11.07.1816 r. w Solcu (nad Wisłą) poślubił Barbarę Borkowską, 
urodzoną w roku 179516 w par. Sienno, córkę młynarza Józefa Borkowskiego i Elżbiety z Rosło-
nowskich.17 Ignacy Kostkowski i Barbara małżonkowie Kostkowscy mieli siedmioro dzieci.18 

Ignacy umarł 27.04.1847 w Ostrowcu w wieku lat 71, Barbara umarła 7.01.1872 w Ostrowcu 
w wieku lat 77. Linii Ignacego i Barbary poświęcam niniejsze opracowanie.  
 

Jacek Kostkowski (1777 – 1847)  
Ksiądz-zakonnik dominikanin o imieniu zakonnym Rajmund. Urodzony w roku 1777; w za-

konie od 23.01.1800 r.19 W latach 1813-1825 w Krakowie,20 1826-1828 w Klimontowie,21 1829-
1839 w Janowie22, 1839-1847 w Sandomierzu. Do Sandomierza przybył 9.05.1839 r., a od 1840 r. 
był podprzeorem w klasztorze XX Dominikanów w Sandomierzu.23 

                                                 
14 Według wieku zapisanego w akcie małżeństwa. 
15 Zapis w akcie małżeństwa: Przed nami proboszczem z Solca & stawił się Ignacy Kostkowski młodzian mayster kunsztu malarskiego zamieszkały w 
Siennie liczący lat trzydzieści dziewięć podług złożoney metryki, która wyiętą została z Xiąg Kościoła Jordanowskiego syn Stanisława Kostkowskiego 
ekonoma zamieszkałego w Siennie i Zuzanny z Weselskich. 
16 Według wieku zapisanego w akcie małżeństwa. 
17 Zapis w akcie małżeństwa: Stawiła się także panna Barbara Borkowską zamieszkała w Solcu córka Józefa Borkowskiego młynarza z Solca i Elżbie-
ty z Rosłonowskich w asystencji tychże licząca podług złożoney metryki wyiętey z xiąg Kościoła Sienno lat dwadzieścia ieden. 
18 Dwoje urodziło się w Siennie, pięcioro w Ostrowcu. Dwoje umarło w dzieciństwie, losu jednego nie znam, czworo założyło rodziny. 
19 Rok urodzenia i data odkąd w zakonie podano w corocznych listach imennych zakonników klasztoru Dominikanów w Sandomierzu za lata 1839-
1847 w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu. 
20 Elenchus Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Cracoviensis (lat poprzednich jeszcze nie odnalazłem). 
21 Elenchus Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Sandomiersis (w Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu). 
22 Elenchus Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Lubliniensis (1829, 1831-1835 w Bibliotece Seminarium Duchownego w Lublinie, 1836 w 
Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu). W imiennych spisach zakonników klasztoru Dominikanów w Sandomierzu zapis: do Sandomierza przybył 
9.05.1839 r. z Janowa, diec. Lubelskiej. 
23 Imienne spisy zakonników klasztoru Dominikanów w Sandomierzu oraz Elenchus Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Sandomiersis. 
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Ksiądz-zakonnik Rajmund Kostkowski żył lat 69, umarł 5.01.1847 r.24, spoczął na cmentarzu 
świętopawelskim w Sandomierzu; wspomniany jest w książce o tym cmentarzu.25 Wymieniony jest 
w Schematyzmach Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce.26 

 
Pozostali synowie, a także mężowie córek byli rządcami (ekonomami) w majątkach ziem-

skich, dworach, folwarkach. Rządcami były także ich wnuki (z wyjątkiem tych, którzy byli księżmi 
i zakonnikami) i mężowie wnuczek. Tylko linia mojego pra-pra-pra-dziadka to rzemieślnicy: 
praprapradziadek Ignacy – mistrz kunsztu malarskiego; 
prapradziadek Antoni – organista i pisarz prowentowy; 
pradziadek Antoni Innocenty – mistrz kunsztu bednarskiego; 
dziadek Marceli Antoni – mistrz kunsztu bednarskiego; 
ojciec Marceli Apolinary – bednarz.  

 

Franciszek Kostkowski (1778 – 1824) 
3.05.1807 r. w Sandomierzu w Katedrze poślubił Ludwikę Żabicką (1776 – 1830), córkę dzie-

dzica folwarku Chwałki.27 Był ekonomem w Rzeczycy, a następnie posesorem Jugoszowa.  
Franciszek i Ludwika mieli ośmioro dzieci. 
Franciszek żył lat 46, umarł 2.03.1824 r. w Jugoszowie, par. Goźlice.28 Ludwika żyła lat 44, 

umarła 7.02.1830 r. na Stawiskach przy Klimontowie.29 
W akcie zgonu Ludwiki wymieniono osierocone dzieci i miejsca ich pobytu.30 Najstarszy Jan 

Nepomucen Ignacy Kostkowski miał lat 20, był w klasztorze X.X. Dominikanów w Klimontowie. 
Szukam jego dalszego losu. Los pozostałych dzieci Franciszka i Ludwiki, z wyjątkiem jednej córki, 
mam udokumentowany aktami metrykalnymi. 

 

Tekla Kostkowska (1779-84 – po 1841) 
Stanu wolnego. Dotychczas odnalazłem ślady dwojgu jej dzieci: córka Katarzyna w służbie 

w dworze w Cegielni, syn Paweł kuchmistrz w Słabuszowicach. Katarzyna Kostkowska w r. 1827 
w Koprzywnicy poślubiła Wojciecha Chrząstowskiego.31 Paweł Kostkowski w r. 1841 w Malicach 
Kościelnych poślubił Antoninę Niecewicz.32 Matka była na obu ślubach, w dniu ślubu syna (3.11. 
1841 r.) mieszkała w Jakubowicach. Dalszego losu nadal szukam. 

 

Melchior Jan Florian Kostkowski (1785 – 18??) 
Urodzony 15.01.1785 r. w Przytkowicach, par. Jordanów.33

 15.11.1818 r. w Koprzywnicy 
poślubił Felicjannę Łukasiewicz z d. Miller (1788-18..), wdowę po Piotrze Łukasiewiczu, ekonomie 
w Pilaszowie, gm. Malice (zmarłym w r. 1815, w wieku lat 54).34 W akcie małżeństwa wpisano jed-

                                                 
24 Akt zgonu 3/1847 par. św. Pawła w Sandomierzu, w: Archiwum Państwowym w Kielcach oddział w Sandomierzu. 
25 Cmentarz świętopawelski w Sandomierzu, Piotr Sławiński przy współpracy ks. Krzysztofa Rusieckiego. Rok 2010, wyd. Parafia Nawrócenia św. 
Pawła Apostoła w Sandomierzu. W tej książce nazwisko zapisano błędnie, jednakże ks. proboszcz Krzysztof Rusiecki oraz historyk Kościoła ks. 
Stanisław Bastrzyk potwierdzili tożsamość zakonnika, zresztą zgodnie z akem zgonu. 
26 Schematyzmy to coroczne spisy księży, zakonników, zakonnic, nazywane także Elenchusami. Elenchusy zazwyczaj łączono z Rubrycelami (kalen-
darzami liturgicznymi). 
27 Raptularz zaślubionych par. Katedra 1797-1836 Litera P (Mściów, Kamień Mściowski, Kamień Łukawski, Kamień Kapitulny, Doły), str. 6, nr. do-
mu 1, Willa Mściów 3.05.1807. Franciszek Kostkowski lat 29, Ludwika Żabicka lat 21. 
28 Akt zgonu 67/1824. 
29 Akt zgonu 5/1830. 
30 Zostawiwszy po sobie Córkę Zuzannę w Jurkowicach, Rozalię w Czernikowie, Maryannę w Zberadzu, Franciszkę i Teresę w Niedrzwicy w obo-
wiązkach zostającą, syna Jana w Klasztorze zostającego w Klimontowie. 
31 Akt małżeństwa 72/1827 par. Koprzywnica. 
32 Akt małżeństwa 15/1841 par. Malice Kościelne. 
33 Raptularz urodzeń w par. Jordanów. Informację o miejscu urodzenia zapisano także w akcie małżeństwa (urodzony we wsi Przytkowice par. Jorda-
nowskiej Galicji Austriackiej Cyrkule Myślenickim).  
34 Akt małż. 382 (str. 197 i 198). W parafii w Koprzywnicy pytać o allegata. 
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no imię – Florian. Florian Kostkowski był ekonomem w Lenarcicach, par. Obrazów, Świniarach, 
par. Łoniów, Czernikowie, par. Opatów, Jugoszowie, par. Goźlice. 
 

Wincenty Kostkowski (1786 – 1???) 
Urodzony 29.09.1786 r. w Kasince Małej, par. Mszana Dolna.35 Dalszego losu jeszcze nie 

poznałem. Akta parafii Mszana Dolna warto przeszukać w pierwszej kolejności z kilku powodów.36 
 

Tekla Roter z d. Kostkowska (1787 – 1847)  
Między rokiem 1805 a 1810 poślubiła Piotra Rotera (1783-1845), prawdopodobnie w Goźli-

cach. Piotr Roter był pisarzem i ekonomem w: Jugoszowie, par. Goźlice; Biechowie, pow. Stopni-
ca; Byszowie, par. Chobrzany; Smerdynie, par. Wiązownica; Błoniach, par. Koprzywnica; Nieku-
rzy, par. Niekrasow; Tursku, par. Połaniec; Rzepinie, par. Pawłów; Jędruszkowicach, par. Sando-
mierz. 

Piotr i Tekla Roterowie mieli pięcioro dzieci. 
Piotr żył lat 62, umarł 20.08.1845 r. w Jędruszkowicach, par. św. Pawła w Sandomierzu.37 Te-

kla żyła lat 60, umarła 13.06.1847 r. w Wilczycach, par. Jankowice Sandomierskie.38 
 

Klara Katarzyna Barbara Kostkowska (1788 – 1???) 

Urodzona 29.10.1788 r. w Malejowej, par. Jordanów.
39 Dalszego losu jeszcze nie pozna-

łem. 
 

Marianna Zuzanna Stankar z d. Kostkowska (1790 – 1833)  
Urodzona 29.10.1790 r. w Jordanowie.40 14.05.1815 r. w Racławicach, powiat miechowski 

poślubiła Ambrożego Stankara (1781-1835). Ambroży, urodził się 6.12.1786 r. w Harbutowicach, 
Galicji Austriackiej, cyrkule myślenickim. Był ekonomem w Rzeczycy Mokrej. 

Stankarowie mieli co najmniej czworo dzieci. 
Marianna Zuzanna żyła lat 43, umarła 9.02.1833 r. w Wilczycach, par. Jankowice Kościel-

ne.41 Ambroży żył lat 49, umarł 17.12.1835 r. w zamku Sandomierskim, par. katedra.42 Wówczas 
tam było więzienie, a skazańcami byli patrioci zaangażowani w działalność narodowo-wyzwoleń-
czą. 

 

Józefa Żabicka z d. Kostkowska (1792 – 1821-39) 
23.01.1814 r. w Katedrze Sandomierskiej poślubiła Józefa Żabickiego (1783-1851) syna dzie-

dzica folwarku Chwałki. Józef Żabicki urodził się w dworze Kamień Mściowski, ochrzczony w ka-
tedrze Sandomierskiej. Był ekonomem w: dworze wsi Mściów, par. Sandomierz Katedra; Złotej, 
par. Samborzec; Bogusławicach, par. Wszechświęte. 

Józef i Józefa Żabiccy mieli co najmniej czworo dzieci. 

                                                 
35 Raptularz ochrzczonych parafii Mszana Dolna w: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 
36 W Archiwum Kurii Metropolitalnej są dobrze zachowane akta tej parafii (luźne karty). Tylko z tej parafii są tam akta sprzed 1800 roku. Tam mogło 
urodzić się więcej dzieci Stanisława i Zuzanny. Tam także mieszkało małżeństwo Józef Kostkowski i Julianna Udrulska, a tenże Józef mógł być 
synem szlachcica Stanisława lub jego brata. Syn Józefa i Julianny założył rodzinę w Lubelskim (poznałem gałąź jego, jego trzech synów i ich dzieci). 
37 Akt zgonu 43/1845. 
38 Akt zgonu 40/1847. 
39 Raptularz urodzeń par. Jordanów. 
40 Raptularz urodzeń par. Jordanów. 
41 Akt zgonu 9/1833, par. Jankowice Kościelne (Jankowice Sandomierskie). Zgłaszał mąż. Zapisano Sztencer. Archiwum Państwowe w Kielcach 
Oddział w Sandomierzu. 
42 Akt zgonu 239/1835, par. Sandomierz. 
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Józefa Żabicka z d. Kostkowska umarła pomiędzy 15.01.1821 r. a 2.02.1839 r.43 Józef Ża-
bicki umarł 8.12.1851 r. w Święcicy, par. Kleczanów.44 
 

Franciszka Jędrzejowska z d. Kostkowska (1793 – 18??) 
Urodzona 11.03.1793 r. w Bogdanówce, par. Jordanów.45 Była „panną przy dworze” w Ster-

nalicach. 21.05.1826 r. w Goźlicach poślubiła Onufrego Jędrzejowskiego (1793-18??), syna J. P. 
Michała Jędrzejowskiego i Maryanny z Ciniewiczów, małżonków, zamieszkałych w Wąworkowie, 
obwodzie opatowskim, województwie sandomierskim.46 

Onufry urodzony w Stanach, gminy i powiatu Potok, obwodu janowskiego, województwa lu-
belskiego, był pisarzem, mieszkał w Sternalicach. Dalszy los w badaniu. 

 

Jan Józef Kostkowski (1796 – 1878) 
Najmłodszy z synów. Miał cztery żony47 i osiemnaścioro dzieci.48 Był ekonomem (rządcą) w 

Jugoszowie, Leśniczym w Ossali, ekonomem Dóbr Wlonic, ekonomem w Bałtowie.49 
Jeszcze przed wybuchem wojny, obecnie nazywanej Powstaniem Styczniowym, spotykał się 

z Langiewiczem w dworku w Nietulisku koło Kunowa. Dworek ten przetrwał do dziś. 
Czwarta żona Jana Józefa Kostkowskiego Konstancja z Wardeckich (1v. Frejlich) dostarczała 

furmanką zaopatrzenie do obozu Langiewicza. Co najmniej czworo dzieci Jana Józefa Kostkow-
skiego walczyło w Powstaniu Styczniowym przy Langiewiczu. Syn Leopold Józef Marcin był adiu-
tantem Langiewicza. Córka Walentyna Teresa Józefa założyła szpital dla rannych Powstańców 
i Ochronkę dla osieroconych dzieci Powstańców i wdów po poległych powstańcach i otoczyła je 
opieką. Tę część rodziny Jana Józefa Kostkowskiego przedstawiłem w książce: „nasze gene-histo-
rie” wydanej przez Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” oraz w miesięczniku: 
„Wiadomości Świętokrzyskie” – wydawanym przez Urząd Gminy Nowa Słupia. 

Zaangażowanych w działalność narodowo-wyzwoleńczą było wielu Kostkowskich, także inne 
dzieci Jana Józefa Kostkowskiego. 

Jan Józef Kostkowski żył lat 82, umarł 10.02.1978 r. w Wierzbniku.50 Pomnik na jego grobie 
w Wierzbniku, dzieło kunsztu kamieniarzy kunowskich, wykonany jest z tego samego piaskowca, 
co Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz Warszawskie Łazienki. 

Dawne miasto Wierzbnik obecnie jest dzielnicą Starachowic. 
Konstancja Kostkowska żyła 102 lata.51 
 

Anna Kostkowska (1??? – 18??) 
W roku 1813 wymieniona w akcie zgonu ojca: „zostawił żonę z córką Anną”. Dalszy los 

w badaniu. 

                                                 
43 Daty: ur. syna Jana Chryzostoma i ślubu córki Józefy Felicjanny. 
44 akt zgonu 18/1851, par. Kleczanów. 
45 Raptularz urodzeń par. Jordanów. 
46 Akt małżeństwa 6/1826 par. Goźlice. 
47 Józefa Gieppart, ślub 7.01.1817 w Goźlicach; Rozyna Krzemkowska, ślub 5.03.1821 w Malicach Kościelnych; Marianna Pawłowska, ślub 2.02. 
1830 w Bidzinach; Konstancja Frejlich 
z d. Wardecka, ślub 1843-1849. 
48 Troje zmarło w dzieciństwie, losu pięciorgu nie znam. Mam 18 metryk urodzeń/chrztów, 9 aktów małżeństw, 10 aktów zgonów. 
49 w Jugoszowie wg akt ur. dzieci: 1819, 1822; w Ossali wg akt ur. dzieci: 1824, 1826; we Wlonicach wg akt ur. dzieci: 1830, 1832, 1837, 1839, 
1843; w Bałtowie wg akt ur. dzieci: 1849, 1852, 1856, 1858, 1861 i aktu zgonu córki 1855. 
50 Akt zgonu 11/1878 par. Wierzbnik. Akt jest zarówno w parafii (Unikat) jak i w Archiwum Państwowym w Kielcach (wtóropis). 
51 Z przekazu Zofii Dąbrowskiej – prawnuczki. Aktu zgonu jeszcze nie odnalazłem. 
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Pra-pra-pra-dziadkowie – Kostkowscy Ignacy i Barbara oraz ich dzieci 
 

Stanisław Kostkowski 

1745-1813  lat 67  
szlachcic, ziemianin 

Zuzanna z d. Weselska 

1758-1821  lat 63  
 

Józef Borkowski 

młynarz 

Elżbieta z d. Rosłonowska 

 

 

     

Ignacy Kostkowski 

1776-1847  lat 70  
mistrz kunsztu malarskiego 

ur. 1776 w par. Jordanów 
zm. 27.04.1847 w Ostrowcu 

Barbara z d. Borkowska 

1795-1872  lat 77  
 
ur. 1795 w par. Sienno 
zm. 7.01.1872 w Ostrowcu 

Ślub 11.07.1816 w Solcu nad Wisłą 

  
 

                        
Antoni Józef 

Kostkowski 
1817-18?? 

 Antoni Kostkowski 

1819-1889  lat 70  

organista 

 Marianna Barbara 

Kostkowska 

1823-1885  lat 62 

 Franciszka 

Kostkowska 

1825-1832  

 lat 7  

 Anna 

Kostkowska 

1828-1832 

 lat 4  

 Stanisław Michał 

Kostkowski 

1831-1902  lat 71  

 Michał Kostkowski 

1838-19...   lat ??  

ur. 20.05.1817 
w Siennie 

 ur. 11.06.1819 w Siennie 
zm. 8.05.1889 w Rybitwach 

 ur. 5.04.1823 w Ostrowcu 
zm. 2.03.1885 w Ostrowcu 

 ur. 1.10.1825 
w Ostrowcu 

 ur. 29.07.1828 
w Ostrowcu 

 ur. 17.04.1831 w Ostrowcu 
zm. 18.01.1902 w Bodzechowie 

 ur. 21.07.1838 w Ostrowcu 
zm. ………………………. 

los nieznany  I ślub 29.01.1839 w Ostrowcu  Ślub 26.01.1842 w Ostrowcu 
 zm. 23.03.1832 

w Ostrowcu 
 zm. 4.04.1832 

w Ostrowcu 
 

I ślub 12.07.1869 w Ostrowcu  Ślub 1861-1873 w ………… 

  Marcjanna Marianna 

Wolska 1823÷184?  lat ?? 

 Szczepan Jan Wolski  

1819-1896  lat 80 

     Anna Naglarska I v. Weroń-

ska 1834-1875  lat 41 

 Emilia Kolęda  

~1845-1... 
  ur. 29.03.1816 w Ostrowcu 

zm. .....1844-49 nie wiem gdzie 
 ur. 23.12.1819 w Ostrowcu 

zm. 11.10.1886 w Ostrowcu 
  ur. 30.04.1834 w Ostrowcu 

zm. 25.10.1875 w Ostrowcu 
 

  3 dzieci: Marcjanna Marianna Szy-
mańska 1840-1913, Feliks 1843-?, 
Antoni Innocenty 1844-1823 

 10 dzieci: 

 

 

 

 

 

2 dzieci: Julianna Kasprzycka 1870-
1..., Marianna 1872-1873. 

 

1 dziecko 

  
II ślub 1845-49 w ……….. 

       
II ślub 20 II 1876 w Denkowie   

  Rozalia Kwiatek 

1823÷1885  lat 62  

       Marianna Sobocińska 
1840-1894  lat 54  

  

  ur. ....... 1823 w Janiszowie 
zm. 21.01.1885 w Rybitwach 

       ur. 25.07.1840 w Połańcu 
zm. 2.08.1894 w Bodzechowie 

  

  4 dzieci: Anna Tekla 1850-1855, 
Adam 1852-1941, Ewa  1852-1901, 
Jakub 1856-1921 

       2 dzieci: Lucyna Szymańska 1878-
1906, Marcelin Daniel 1881-? 
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Pra-pra-dziadek – Kostkowski Antoni, jego dwie żony i ich dzieci 
 

Kostkowski Ignacy 
mistrz kunsztu malarskiego 

Barbara z d. Borkowska  Andrzej Wolski 
mistrz kunsztu szewskiego 

Teresa z d. Rogozińska  Andrzej Kwiatek Agnieszka z d. ............  

1776÷1846 lat 71  
ur. w par. Jordanów, zam. w Siennie 
zm. 27.04.1847 w Ostrowcu 

1795÷1872 lat 77  
ur. w par. Sienno, zam. w Solcu 
zm. 7.01.1872 w Ostrowcu 

 1776÷1849 lat 73  
ur. ...................................... 
zm. 11.12.1849 w Ostrowcu 

1787÷1871 lat 84  
ur. ...................................... 
zm. 23.08.1871 w Ostrowcu 

  
ur. przed 1805 ................... 
zm. .................................... 

 
ur. przed 1807 ................... 
zm. .................................... 

ślub 11 VII 1816 w Solcu nad Wisłą  ślub 1803-08 w Ostrowcu?  ślub przed 1823 w .................... 
 

                      
       Pradziadkowie             

Marcjanna 
Marianna 

 Feliks  Antoni 
Innocenty 

 Anna Tekla  Adam 
 

 Ewa  Jakub 

1840÷1913 lat 73   1843÷... lat ...   1844÷1923 lat 79   1850÷1855 lat 5   
 

1852÷1941 lat 89  
 1852÷1901 lat 48   1856÷1921 lat 65  

ur. 11.04.1840 
Sobótka 22 

 ur. 14.05.1843 
Ożarów 52 

 ur. 27.07.1844 
Ożarów 45 

 ur. 21.04.1850 
Góry Wysokie 

 
 

ur. 24.12.1852 
Popkowice 

 ur. 24.12.1852 
Popkowice 

 
 

ur. 26.11.1856 
Piotrawin 

Ślub 21 I 1869 

Ostrowiec 

  

los nieznany 

 Ślub 25 I 1880 

Ostrowiec 

   Ślub 2 II 1879 

Rybitwy 

 Ślub 14 X 1879 

Rybitwy 

 

 

Ślub 2 VI 1885 

Rybitwy 

zm. 2.08.1913 
Ostrowiec 

   zm. 13.06.1923 
Ostrowiec 

 zm. 13.05.1855 
Wólka, par. Ratoszyn 

 zm. 5.02.1941 
Rybitwy 

 zm. 15.08.1901 
Rybitwy 

 zm. 8.09.1921 
Rybitwy 

mąż 
Antoni Jan 

Szymański1 
1845-1895 lat 50  

ur. 13.06.1865 Ostrowiec 
zm. 30.06.1895 Ostrowiec 

   żona 

Julia 

Szymańska2
 

1862-1940 lat 78  
ur. 26.04.1862 Ostrowiec 
zm. 25.10.1940 Ostrowiec 

   żona 

Katarzyna Elż-
bieta Niedenthal 
1860-1927 lat 67  
ur. 4.10.1860 Nowy 

Dzikowiec, zm. 19.03. 
1927 Rybitwy 

 Mąż 
Ksawery 

Pać 
1856÷1920 lat 64  

ur. 1856 Puławy 
zm. 23.07.1920 

Rybitwy 

 
 
 
 
 
 
 

żona 

Józefa Teresińska 
1865-1918 lat 53  

ur. 1865 Rybitwy 
zm. 15.01.1918 

Rybitwy 

6 dzieci 
2 dożyło dorosłości 

  11 dzieci 
8 dożyło dorosłości 

 

 

  14 dzieci 
8 dożyło dorosłości 

 4 dzieci 
0-3 lat 

 6 dzieci 
2 dożyło dorosłości 

                                                 
1 syn Feliksa i Urszuli z d. Moskalewicz 
2 córka Wawrzyńca i Elżbiety z Pietrzykowskich 

 Prapradziadkowie I żona II żona 
 

Antoni Kostkowski 
organista 

1819÷1889  lat 70  
ur. 11.06.1819 w Siennie 

zm. 8.05.1889 w Rybitwach 

Marcjanna Marianna z d. Wolska 
 

1816÷1844-49  lat 28-33  
ur. 29.03.1816 w Ostrowcu 

zm. ........ 1844-1849 w ............... 

Rozalia z d. Kwiatek  
 

1823÷1885  lat 62  
ur. ..... 1823 w Janiszowie 

zm. 2.01.1885 w Rybitwach 
 ślub 29 I 1839 w Ostrowcu ślub 1845-1849 w ………… 
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Droga życiowa prapradziadka Antoniego Kostkowskiego 1819-1889 
 

data miejsce Zdarzenie  Nr aktu 
zajęcie/status 
wg zapisu w akcie 

11.07.1816 Solec nad Wisłą Ślub rodziców: 
Ignacego Kostkowskiego i Barbary Borkowskiej  

Akt małż. 122/1816, par. Solec nad Wisłą 
Akty dwu zapowiedzi, par. Solec nad Wisłą 

——— 

11.06.1819 Sienno Narodziny i chrzest  Akt ur. 58/1819 par. Sienno ——— 
21.01.1839 Ostrowiec I ślub z Marcjanną Marianną Wolską Akt małż. 9/1839 par. Ostrowiec organista 
21.01.1840 Sobótka 22 Narodziny i chrzest córki Marcjanny Marianny  Akt ur. 15/1840 par. Sobótka organista 
14.05.1843 Ożarów 56 Narodziny i chrzest syna Feliksa Akt ur. 12/1843 par. Ożarów organista 
27.07.1844 Ożarów 45 Narodziny i chrzest syna Antoniego Innocentego  Akt ur. 15/1844 par. Ożarów organista 

1844-49 ? Zgon I żony Marcjanny Marianny z Wolskich ? ? 
1844-49 ? II ślub z Rozalią Kwiatek, c. Andrzeja i Agnieszki ? ? 

21.04.1850 Góry Wysokie 26 Narodziny i chrzest córki Anny Tekli Akt ur. 40/1850 par. Góry Wysokie organista 
24.12.1852 Popkowice Narodziny i chrzest syna Adama i córki Ewy Akt ur. 70 i 71/1856 par. Popkowice organista 
13.05.1855 Wólka, par. Ratoszyn Zgon córki Anny Tekli Akt zgonu 28/1855 par. Ratoszyn komornik 
21.11.1856 Piotrawin Narodziny i chrzest syna Jakuba Akt ur. 91/1856 par. Piotrawin organista 

21.08.1860 Wola Siennieńska Chrzestny Anny Wolskiej ur. 14.07.1860 w Ostrowcu, 
córki Kazimierza Wolskiego i Barbary z Furtowiczów 

Akt ur. …/1860 par. Ostrowiec pisarz prowentu 

1974 Rybitwy Antoni z II żoną przybywają do Rybitw k. Józefowa nad Wisłą zapisy w aktach małżeństw dzieci: Adama, Ewy, Jakuba3 organista 
2.02.1879 Rybitwy Ślub syna Adama Akt małż. 6/1879 par. Rybitwy organista 

10.10.1979 Rybitwy Ślub córki Ewy Akt małż. 24/1879 par. Rybitwy organista 
2.06.1885 Rybitwy Ślub syna Jakuba  Akt małż. 24/1879 par. Rybitwy organista 

20.01.1885 Rybitwy Zgon II żony Rozali z Kwiatków Akt zgonu 8/1885 par. Rybitwy organista 
8.05.1889 Rybitwy Zgon Antoniego Akt zgonu 51/1889 par. Rybitwy organista 

15.08.1901 Rybitwy Zgon córki Ewy Pać z Kostkowskich  Akt zgonu 77/1901 par. Rybitwy organista 
15.01.1918 Rybitwy Zgon Józefy Kostkowskiej z Teresińskich, żony syna Jakuba Akt zgonu 3/1918 par. Rybitwy organista 

8.09.1921 Rybitwy Zgon syna Jakuba Akt zgonu 106/1921 par. Rybitwy organista 
5.02.1941 Rybitwy Zgon syna Adama Akt zgonu 21/1941 par. Rybitwy organista 

 

                                                 
3 Adama: mieszkającym od pięciu lat tutaj w Rybitwach; Ewy: mieszkająca z rodzicami rolnikami od sześciu lat we wsi Rybitwy; Jakuba: mieszkającym od jedenastu lat przy ojcu rolniku we wsi Rybitwy. 
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Sześć pokoleń Kostkowskich 

 3 x pra    3 x pra    3 x pra    3 x pra    3 x pra    3 x pra    3 x pra    3 x pra  
Ignacy 

Kostkowski 

Barbara 

Borkowska 

 Andrzej 

Wolski 

Teresa 

Rogozińska 

 Mikołaj 

Szymański 

Salomea 

Moskalewicz 

 Józef 

Pietrzykowski 

Tekla 

Kowalska 

 Antoni 

Wilczyński 

Teresa 

Skrzypczak 

 Gabriel 

Gibała 

Antonina 

Żaczek 

 ........... 

Życiński 

........... 

........... 

 ........... 

Tarnowski 

........... 

........... 
1776-1847 1795-1871  1776-1848 1785-1871  1810-1859 1810-1897  1812-1874 1814-1878     1793-1858 1801-1856       

Ślub 11.07.1816 w Solcu  Ślub 1803-8 w Ostrowcu  Ślub 25.02.1829 w Ostrowcu  Ślub 19.01.1834 w Ostrowcu  Ślub przed 1811 w ..........  Ślub przed 1821 w ...     
 

 pra-pra-dziadkowie    pra-pra-dziadkowie  pra-pra-dziadkowie    pra-pra-dziadkowie  
Antoni 

Kostkowski 

1819 – 1889 

Marcjanna Marianna 

Wolska 

1816 – 1844-49 

 Wawrzyniec 

Szymański 

1840 – 1900 

Elżbieta 

Pietrzykowska 

1836 – 1902 

 

Franciszek 

Wilczyński 

1824 – po 1865 

Marianna 

Gibała 

1823 – przed 1865 

 Mateusz 

Życiński 

 

Marianna 

Tarnowska 

 
Ślub 29.01.1839 w Ostrowcu  Ślub 20.01.1861 w Ostrowcu  Ślub 8.02.1847 w Ostrowcu  Ślubu szukać < 1848 w Opatowie 

 

 pra-dziadkowie    pra-dziadkowie  

Antoni Innocenty Kostkowski 
1844 – 1923 żył lat 79 

Julia Szymańska 
1862 – 1940 żyła lat 78 

 Tomasz Wilczyński 
1847 – 1920 żył lat 73 

Joanna Życińska 
1848 – 19... żyła lat ? 

Ślub 25.01.1880 w Ostrowcu  Ślub 2.02.1868 w Mominie 

   dziadkowie    
 

Marceli Antoni Kostkowski 
1881 – 1964 żył lat 83 

Apolonia Wilczyńska 
1880 – 1956 żyła lat 76 

Ślub 15.05.1910 w Ostrowcu 

  
 

        ojciec           
Marianna 

1911 – 1911 
żyła 1 miesiąc 

Eleonora 
1911 – 1911 
żyła 1 miesiąc 

Marianna Julia 

1912 – 1999 
żyła lat 87 

Marceli Apolinary 

1914 – 1992 
żył lat 78 

Emilia Bronisła-

wa 1916 – 1937 
żyła lat 20 

Apolonia 
1918 – 1919 
żyła 1 rok 

Ryszard 

1920 – 2004? 
żył lat 84? 

Zofia 

1923 – 2016 
żyła lat 93 

Jan 

1924 – 1992 
żył lat 68 
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    Antoni Marynowski 1730 – …. 
Marianna Dramińska 1730 – …. 

     

        

 

Stanisław Kostkowski 

1744 – 1813 
Szlachcic herbu Dołęga 

Zuzanna Weselska 

1758 – 1822 

 
Jan Marynowski 

1770 – 1825 h. Niezgoda 
Marianna Kwiatkowska 

 

Maciej Walenty Marynowski 

1770 – 1826 h. Niezgoda 
Teresa Kwiatkowska h. Nowina 

 
 
 
 
 

Dominik Potocki 
h. Pilawa 1743 – 1803,  

Anna Czosnowska 

1747 – 1822  

Ksawery Franciszek 
Tomkowicz h. Przyjaciel 

1766 – 1843, Józefa 

Urbanowska 1795 – 1858  

Kajetan Malinowski 
h. Ślepowron 1780 – …. 
Eufrozyna Mikoszewska 

1780 – …. 

 

 

               
   

Ignacy Kostkowski 

1776 – 1846 malarz 

Barbara Borkowska 
1796 – 1872 

 Jan Józef Kostkowski 

1798 – 1878 ekonom 

Marianna Pawłowska 

1810 – 1849 

 Ignacy Marynowski 

1802 – 1865 h. Niezgoda 
Julia Stobiecka h. Ostoja 

1806 – 1842 

 Ludwika 

Marynowska 
h. Niezgoda 

1824 – 1901 

Józef Potocki 
h. Pilawa 

1780 – 1863 
I mąż Ludwiki 

Henryk Tomkowicz 
h. Przyjaciel 

1796 – 1891 
II mąż Ludwiki 

Klotylda z Malinow-

skich h. Ślepowron 

Tomkowicz h. Przyjaciel 

1820 – 1880 

 Anna z Malinowskich 
h. Ślepowron 1820 – 1889 

Piotr St. Woj. Moszyń-

ski h. Nałęcz  1800 – 1879 
 

            
Antoni Kostkowski 

1818 – 1889 organista 
Marcjanna Marianna 
Wolska 1816 – 1849 

 Stanisław Grzegorz 

Kostkowski 

1848 – 1928 
ekonom, powstaniec 1863 

Jadwiga 

Marynowska 

1841 – 1892 

  Zofia Genowefa Maria z Mo-

szyńskich h. Nałęcz 1842 – 1896 

Włodzimierz Cielecki z Cielczy 

h. Zaremba 1829 – 1882 

         

Antoni Innocenty Kostkowski 

1844 – 1923 bednarz 

Julia Szymańska 1862 – 1940 
 

 

 

 

Henryk Adam Aleksander Pius 

Sienkiewicz 1846 – 1916 
pisarz laureat nagrody Nobla (1905) 

 

Juliusz Cielecki z Cielczy 

h. Zaremba 1870 – 1917 

 Józefa Maria Teresa Tysz-
kiewicz-Łohojska h. Leliwa 

         
 Henryk Józef Sienkiewicz 

1882 – 1959 

Zuzanna Cielecka 

z Cielczy 1895 – 1992 

 Marceli Antoni Kostkowski 

1881 – 1964 bednarz 

Apolonia Wilczyńska 1880 – 1956 

  

 

 

 

Marceli Apolinary Kostkowski 

1914 – 1992 bednarz 

Aniela Wanda Górecka 1922 – 2008 

  

 

Władysław Edward Kostkowski 1954 

gene-związki Kostkowskich z Henrykiem Sienkiewiczem  
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Stanisław 

Kostkowski 
Szlachcic herbu Dołęga 

1744 – 1813 

Zuzanna 

Weselska 
 

1758 – 1822 

 

  Grzegorz 

Dudelski 
 

1816 – <1907 

Karolina 

Kowalska  
 

1816 – 1907 

 Bartłomiej 

Prażmowski 
h. Belina 

1784 – 1849 

Fryderyka 

Bujalska 
 
 

          
  

   

Ignacy 

Kostkowski 
herbu Dołęga 

1776 – 1846 

Barbara 

Borkowska 

 

1796 – 1872 

 Jan Józef 
Kostkowski 

h. Dołęga 
1798 – 1878 

Marianna 
Pawłowska 

 
1810 – 1849 

 Ignacy 
Marynowski 

h. Niezgoda 
1802 – 1865 

Julia 
Stobiecka 

h. Ostoja 
1806 – 1842 

 Łukasz 
Chrzanowski 

 
1808 – 1881 

Barbara 
Nagrodzka 

 
1819 – 1878 

 Emilian Józef 
Błażewicz 

 
1837 – … 

Klementyna Józefa 
 Dudelska 

 
1841 – … 

 Bronisława 
Dudelska 

 
1848 – … 

Hipolit Roch 
Prażmowski 

h. Belina 
1836 – … 

                  
Antoni 

Kostkowski 
herbu Dołęga 

1818 – 1889  

Marcjanna 
Marianna 

Wolska 
1816 – 1849 

 Stanisław Grzegorz 

Kostkowski 
  powstaniec 1863 

1843 – 1928 

Jadwiga 

Marynowska 

1841 – 1892 

 Jacenty 

Domański 

1858 – 1947 

Weronika Lutosława 

Chrzanowska 

1856 – … 

 Henryk Witalis Woj-

ciech Chrzanowski 

1858 – 1940 

Maria 

Błażewicz 

1867 – 1919 

 Władysław Zygmunt 

Prażmowski 

herbu Belina 

1888 – 1938 

         
Antoni Innocenty 

Kostkowski 

1844 – 1923  

Julia 

Szymańska 
1862 – 1940 

  Włodzimierz Józef 

Kostkowski 

1873 – 19?? 

Aleksandra Augusta 

Domańska 

1884 – 1967 

 

   
Marceli Antoni 

Kostkowski 

1881 – 1964 

Apolonia 
Wilczyńska 
1880 – 1956 

    
Marceli Apoli-

nary Kostkowski 

1914 – 1992 

Aniela Wanda 
Górecka 

1922 – 2008 

pułkownik kawalerii WP 

kawaler Orderu Virtuti Militari 
 

  

 

Władysław Edward Kostkowski 1954   
 

 

gene-związki Kostkowskich z Władysławem Zygmuntem Prażmowskim 
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 Mikołaj 

Krzyżanowski 
Barbara 

Jeż 
 

  
 

      

   
      Wiktoria 

Małachowska 
1742-… 

Wojciech 
Krzyżanowski 

1730-1805 
 

Jakub Krzy-
żanowski 
1729-1805 

Antonina 
Kołomińska 

                 

   

    
Józef 

Mieszkowski 
 

Maria Dibon 
Wstawska 
1779-1854 

 

Józef 
Czachowski 

h. Korab 

1758-1829 

Joanna Krzy-
żanowska 
1769-1856 

 
Tekla Justyna 
Krzyżanowska 

1782-1861 

Nikolas 
Chopin 

1771-1844 

                  

 

Stanisław 

Kostkowski 
herbu Dołęga 

1744-1813 

Zuzanna 

Weselska 

1758-1822 

 

  
Grzegorz 
Dudelski 

1816-<1907 

Karolina 
Kowalska 
1816-1907 

 
Jacek 

Zalewski 
1796-1864 

Barbara 
Mieszkowska 

1805-1873 
 

Anna 
Mieszkowska 

1814-1876 

Józef Kalasanty 
Kazimierz 

Czachowski 
1797-1845 

 

pułkownik 

Dionizy Feliks 
Czachowski 

1810-1863 

 

kompozytor 

Fryderyk Fran-
ciszek Chopin 

1810-1849 

                 

           
Ignacy 

Kostkowski 
h. Dołęga 
1776-1846 

Barbara 
Borkowska 
1796-1872 

 

Jan Józef 
Kostkowski 
h. Dołęga 
1798-1878 

Marianna 

Pawłowska 

1810-1849 

 

Ignacy 

Marynowski 

h. Niezgoda 

1802-1865 

Julia 

Stobiecka 

h. Ostoja 

1806-1842 

 
Łukasz 

Chrzanowski 
1808-1881 

Barbara 
Nagrodzka 
1819-1878 

 
Emilian Józef 

Błażewicz 
1837-… 

Klementyna 
Józefa Dudelska 

1841-… 
 

Melchior 
Dudelski 
1843-… 

Karolina 
Zalewska 
1848-1920 

    

                 
Antoni 

Kostkowski 
1818-1889 

Marcjanna Ma-
rianna Wolska 

1816-1849 
 

Stanisław Grze-
gorz Kostkowski 

1843-1928 

Jadwiga 
Marynowska 

1841-1892 
 

Jacenty 
Domański 

1858 - 1947 

Weronika Lutosła-
wa Chrzanowska 

1856 - … 
 

Henryk Witalis Woj-
ciech Chrzanowski 

1858 - 1940 

Maria 
Błażewicz 

1867 - 1919 

 

 

  

         

Antoni Innocenty 
Kostkowski 
1844-1923 

Julia 
Szymańska 
1862-1940 

 
Włodzimierz Józef 

Kostkowski 
1873-19?? 

Aleksandra Augusta 
Domańska 
1884-1967 

 

 

   
Marceli Antoni 

Kostkowski 
1881-1964 

Apolonia 
Wilczyńska 
1880-1956 

   
Marceli Apoli-

nary Kostkowski 
1914-1992 

Aniela Wan-
da Górecka 
1922-2008 

   

 

Władysław Edward Kostkowski 1954 

gene-związki Kostkowskich z Dionizym Czachowskim i Fryderykiem Chopinem 
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   Antoni Marynowski 

h. Niezgoda 1730 - …. 
Marianna Dramińska 

1730 - …. 

    Stanisław Poniatowski h. Ciolek 

1676 - 1762 Kasztelan Krakowski 
Konstancja Zofia Czartoryska 
h. Pogoń Litewska 1695 - 1759 

  

         

 

Stanisław Kostkowski 

1744 - 1813 
Szlachcic herbu Dołęga 

Zuzanna Weselska 

1758 - 1822 

 Jan Benedykt Mary-

nowski h. Niezgoda 

1770 - 1825 lekarz 

Marianna Kwiatkowska 
h. Nowina 1785 - 1823 

 Maciej Walenty 

Marynowski h. Niezgoda 

1770 - 1826 

Teresa Kwiatkowska 
h. Nowina 1790 - 1850 

 

Dominik Potocki 

h. Pilawa 1743 - 1803 

Anna Czosnowska 

1747 - 1822 

 
Andrzej Poniatowski 

h. Ciolek 1734 - 1773 
Feldmarszałek Austrii 
Teresa Maria Herula 

Kińska 1740 - 1806 

 
Stanisław August 

Poniatowski 

1732 - 1798 
Król Polski 

 
Michał Jerzy 

Poniatowski 

1736 - 1794 
Prymas Polski 

 

                
Ignacy Kostkowski 

1776 - 1846 malarz 

Barbara Borkowska 

1796 - 1872 

 Jan Józef Kostkowski 

1798 - 1878 ekonom 
Marianna Pawłowska 

1810 - 1849 

 Ignacy Marynowski 

h. Niezgoda 1802 - 1865 
Julia Stobiecka h. Ostoja 

1806 - 1842 

 Ludwika 

Marynowska 
h. Niezgoda 

1824 - 1901 

Józef 

Potocki 
h. Pilawa 

1780 - 1863 

 Zofia 

Potocka 
h. Pilawa 

1782 - 1857 

Józef Antoni 

Potniatowski 
h. Ciolek 

1763 - 1803 

          Minister Wojny 

Antoni Kostkowski 

1818 - 1889 organista 
Marcjanna Marianna 

Wolska 1816 - 1849 

 Stanisław Grzegorz 

Kostkowski 
1848 - 1928 

ekonom, powstaniec 1863 

Jadwiga 

Marynowska 
1841 - 1892 

      

 

Antoni Innocenty Kostkowski 
1844 - 1923 bednarz 

Julia Szymańska 1862 - 1940 

 

  

 

Marceli Antoni Kostkowski 

1881 - 1964 bednarz 

Apolonia Wilczyńska 1880 - 1956 

  

 

Marceli Apolinary Kostkowski 

1914 - 1992 bednarz 

Aniela Wanda Górecka 1922 - 2008 

 

  

 

 

Władysław Edward Kostkowski 1954  

Anna Maria Lachowicz 1956 
 

     

 Daniel Piotr Kostkowski 1976 

Danuta Wereszczyńska 1979  

Zosia Kostkowski 

2008 

Zuzia Kostkowski 

2012 

 
 

 

gene-związki Kostkowskich z królem Polski 
Stanisławem Augustem Poniatowskim 
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  Antoni Marynowski 
h. Niezgoda 1730 - …. 
Marianna Dramińska 

1730 - …. 

    Stanisław Poniatowski h. Ciolek 
1676 – 1762 Kasztelan Krakowski 

Konstancja Zofia Czartoryska 

h. Pogoń Litewska 1695 – 1759 

  

          Stanisław Kostkowski 

1744 – 1813 
Szlachcic herbu Dołęga 

Zuzanna Weselska 

1758 – 1822 

 Jan Benedykt Mary-

nowski h. Niezgoda 
1770 – 1825 lekarz 

Marianna Kwiatkowska 
h. Nowina 178 – 1823 

 
Maciej Walenty Marynowski 

h. Niezgoda 1770 – 1826 
Teresa Kwiatkowska 
h. Nowina 1790 – 1850 

 

Dominik Potocki 

h. Pilawa 1743 – 1803 
Anna Czosnowska 

1747 - 1822 

 
Andrzej Poniatowski 

h. Ciolek 1734 – 1773 
Feldmarszałek Austrii 

Teresa Maria Herula 
Kińska 1740 – 1806 

 Kazimierz Jakub 

Poniatowski 
h. Ciolek 1721 – 1800 

Apolonia Ustrzycka 

1740 – 1806 
 

                  
Ignacy Kostkowski 

1776 – 1846 malarz 

Barbara Borkowska 
1796 – 1872 

 Jan Józef Kostkowski 

1798 – 1878 ekonom 

Marianna Pawłowska 

1810 – 1849 

 Ignacy Marynowski 

1802 – 1865 h. Niezgoda 
Julia Stobiecka h. Ostoja 

1806 – 1842 

 Ludwika 

Marynowska 
h. Niezgoda 

1824 – 1901 

Józef 

Potocki 
h. Pilawa 

1780 - 1863 

 Zofia 

Potocka 
h. Pilawa 

1782 - 1857 

Józef Antoni 

Poniatowski 
h. Ciolek 

1763 - 1803 

 Stanisław Poniatowski 

h. Ciolek 1754 – 1833 

Kasandra Luci de Tiroli 

1785 - 1863 

           
Antoni Kostkowski 

1818 – 1889 organista 
Marcjanna Marianna 
Wolska 1816 – 1849 

 Stanisław Grzegorz 

Kostkowski  

1848 – 1928 
ekonom, powstaniec 1863 

Jadwiga 

Marynowska 

1841 – 1892 

 Cesarz 

Napoleon 

Bonaparte 

1769 – 1821 

Maria 

Colona-Walewska 

z d. Łączyńska 

1786 – 1817 

 
Carl Zenoni 

de Rici 

1790 – 1844 

Izabela 

Poniatowska 

1806 – 1896 
 

          
Antoni Innocenty Kostkowski 

1844 - 1923 bednarz 

Julia Szymańska 1862 – 1940 

   Aleksander Florian Józef 

Colona-Walewski 

1806 – 1896 

Maria Anna Aleksandra 

z d. de Rici 

1806 – 1896 

    

Marceli Antoni Kostkowski 

1881 - 1964 bednarz 

Apolonia Wilczyńska 1880 – 1956 
   

      

 

Marceli Apolinary Kostkowski 
1914 - 1992 bednarz 

Aniela Wanda Górecka 1922 – 2008 
  

  

 

  

Władysław Edward Kostkowski 1954 

Anna Maria Lachowicz 1956 
  

   

 

 

 

  Daniel Piotr Kostkowski 1976 

Danuta Wereszczyńska 1979  

Zosia Kostkowski 2008 
 

Freddy the Cat 2017 

 

gene-związki Freddy’ego the Cat’a 
z cesarzem Napoleonem Bonaparte 

poprzez: Kostkowskich, Marynowskich, Potockich, Poniatowskich 
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Władysław Edward Kostkowski 

Moje wspomnienia o dziadkach i pradziadkach 

Zazwyczaj znamy dziadków, o pradziadkach słyszeliśmy niewiele, mało kto ma możliwość 
poznania pradziadków. Ja nie znałem żadnego z pradziadków, a z dziadków poznałem tylko jedne-
go. Moje wnuczki mają czworo żyjących dziadków i żyjącą prababcię1, która w roku pisania tej 
książki (2020) ma 95 lat. Mimo podeszłego wieku ma dobrą pamięć i wiele wiadomości rodowych 
i historycznych można wydobyć z jej wspomnień. 

Rodzice rodziców to dziadkowie, a rodzice dziadków to pradziadkowie i dalej w głąb prapra-
dziadkowie, praprapradziadkowie itd. Dla ułatwienia można używać formy 2 x pra (dwa razy pra), 
3 x pra itd. Rodziców mamy dwoje, dziadków czworo, pradziadków ośmioro, prapradziadków szes-
naścioro, praprapradziadków trzydzieści dwoje, prapraprapradziadków sześćdziesiąt czworo. Dla 
rozróżnienia tych ze strony ojca od tych ze strony matki nazywa się ich odpowiednio: „ojczystymi” 
albo „po mieczu” i „matecznymi” albo „po kądzieli”. 

Dziadkowie Kostkowscy – Marceli Antoni i Apolonia z d. Wilczyńska 

Dziadek ze strony taty, Marceli Antoni Kostkowski (s. Innocentego i Julii z d. Szymańskiej) 

urodził się 16 stycznia 1881 r., a babcia ze strony taty, Apolonia z d. Wilczyńska (c. Jana Tomasza 
i Julianny z d. Żylińskiej) urodziła się 7 lutego 1880 r. Oboje urodzili się w Ostrowcu. Związek 
małżeński zawarli 15 maja 1910 r. w Ostrowcu. Mieli lat 29 i 30. Babcia urodziła dziewięcioro 
dzieci, ale wieku dorosłego doczekało pięcioro, a rodziny założyło czworo. 

Babcia Apolonia Kostkowska żyła lat 76, umarła 26 maja 1956 r. w Ostrowcu Świętokrzy-
skim2, gdy ja miałem dwa lata, więc Jej nie pamiętam. Tata też nie opowiadał o swojej mamie. 

W dzieciństwie znałem Jej syna, Stanisława Wilczyńskiego, który wspominał wojenną tułacz-
kę. Ponieważ był we Francji uważano go za światowca. Żył samotnie, ale był zadbany. Był okazem 
zdrowia. W mojej obecności wyznał mojej mamie tajemnicę swego zdrowia – kieliszek spirytusu na 
czczo. Drugą tajemnicę Jego zdrowia odkryłem po latach – to pogoda ducha mimo krzywd, jakie 
zaznał. Do swego maleńkiego pokoiku wchodził przez okno. Drzwi tam były, ale prowadziły do 
warsztatu dziadka i były zatarasowane stertą desek. To dziwna historia, tym bardziej, że budynek, w 
którym był warsztat dziadka był własnością Wilczyńskich. 

Dziadek ze strony taty, Marceli Antoni Kostkowski był mistrzem kunsztu bednarskiego. 
Ręcznie wyrabiał beczki i inne naczynia z klepek drewnianych. Klepki strugał ręcznie, siedząc na 
specjalnej ławie nazywanej kobylicą, dociskając nogami mechanizm ściskający struganą klepkę. Do 
strugania używał specjalnych, dwuchwytowych noży o ostrzach prostych bądź łukowatych, prze-
różnie wyprofilowanych. Takie narzędzie nazywa się ośnik.3 Dziadek używał także różnych stru-
gów.4 W warsztacie dziadka były strugi: małe i duże, jednoręczne, dwuręczne, czteroręczne, proste 
i łukowate, dostosowane do krzywizny beczki. Były też ogromne, prawie dwumetrowe, stawiane 
pochyło na szeroko rozstawionych nogach. Nazywano je ławami., a struganie klepki polegało na 
energicznym przesuwaniu jej w dół po powierzchni ławy, ze środka której wystawało strugające 
ostrze, mocowane i regulowane drewnianym klinem, tak, jak w strugach ręcznych. Na najdłuższych 
wyryte były inicjały pradziadka I. K. (Innocenty Kostkowski), co świadczyło o ich wieku. 

 

                                                 
1 Danutę Lachowicz z d. Radłowską, ur. 15.06.1925.  
2 Dawne miasto Ostrowiec od roku 1937 nazywane jest Ostrowiec Świętokrzyski.  
3 bywało błędnie nazywane „olśnik”. 
4 Wówczas strugi zazwyczaj nazywano heblami. 
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Wystrugane klepki dziadek zestawiał w okrąg, opasywał stalową liną i ściskał specjalnie do 
tego wykonanym urządzeniem ze śrubą w drewnianej ramie. Do wnętrza zestawionych w okrąg 
klepek wstawiano ażurowy piecyk, w którym palono ogień by nagrzać klepki. W miarę nagrzewa-
nia klepek zestaw ściskano opasującą go liną za pomocą śruby. Ściskane klepki wyginały się two-
rząc kształt beczki. Na tak powstającą beczkę nabijano obręcze. W miarę ściskania beczki obrę-
czami, nabijano obręcz coraz to mniejszą, a poprzednia spadała, jako zbyt luźna. 

Beczki powstające na gorąco były grubościenne, wytrzymałe, trwałe. Dziadek i tata oprócz 
beczek robili także: balie, dzieże, szafliki, maselnice, wiadra, wazony, stolnice… 

W warsztacie dziadka na ścianach wisiały różne piły w drewnianych ramach, inne do proste-
go cięcia, inne do wycinania kółek przeznaczonych na dna beczek. Wstawienie dna wymagało na-
cięcia w klepkach rowka specjalnym wyrzynakiem spoczywającym na krawędzi beczki i ręcznie 
popychanym. Wszystkie naczynia klepkowe ściśnięte były obręczami stalowymi, nitowanymi. Ob-
ręczom dziadek i tata młotkiem na kowadle nadawali kształt dostosowany do powierzchni beczki. 

Swoje wyroby dziadek wraz z moim tatą sprzedawał na targowicy. Cieszyły się wielkim za-
interesowaniem. Dziadek żył 83 lata, umarł 16 września 1964 r., gdy ja miałem lat dziesięć. 

Spośród czwórki dziadków pamiętam tylko tego. Jego wąsy były bardziej okazałe niż na por-
trecie, który wraz z dyplomem mistrzowskim wisiał w mieszkaniu dziadka przy ulicy Bałtowskiej 
18, a potem w mieszkaniu taty przy ulicy Starokunowskiej 2. 

W siedzibie ówczesnego Cechu Rzemiosł Różnych, a obecnego Cechu Rzemiosł i Rzemieśl-
ników do dziś wiszą okazałe tabla, upamiętniające uroczystości poświęcenia sztandarów z podpi-
sem dziadka Marcelego Antoniego Kostkowskiego, który był wówczas skarbnikiem Cechu. 

Dziadkowie Góreccy – Jan i Marianna z d. Maj  

Dziadek ze strony mamy, Jan Górecki (s. Jana i Józefy z d. Maj) urodził się 22 grudnia 1883 
r. w Łagownicy, par. Iwaniska. Babcia ze strony mamy, Marianna Górecka z d. Maj (c. Michała 
i Wiktorii z d. Grzesik) urodziła się 5 kwietnia 1885 r. w Gorzkowie, par. Kiełczyna. Pobrali się 
7 lutego 1906 r. w Kiełczynie (w wieku lat 22 i 20); mieli pięcioro dzieci, wszystkie urodziły się w 

Marceli Antoni Kostkowski (1881-1964) z wnukami Władziem i Piotrusiem 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

112 

Opatowie i tam chodziły do szkoły podstawowej. Aby najstarszą córkę Natalię kształcić w semina-
rium nauczycielskim przenieśli się do Ostrowca i zamieszkali na Koszarach.5 

Dziadek Jan Górecki był szewcem, a wówczas szewcy byli cenionymi fachowcami. Obecnie 
szewców kojarzymy z naprawianiem butów, zaś dawni szewcy głównie wykonywali buty na miarę, 
podobnie jak krawcy ubrania. Ówczesne buty wykonywane były z prawdziwej skóry i służyły wiele 
lat. Były wygodne i trwałe, a przy tym s p rz yj a ły  z d r o wiu .  Natomiast współczesne obuwie wy-
twarzane przemysłowo z tworzyw sztucznych jest źródłem wielu chorób, jakich dawniej nie było.6 

W tamtych czasach nie było jeszcze telewizji, radio było rzadkością, mało kto umiał czytać, 
a jeszcze mniej osób umiało pisać. Pamiętam kilka sytuacji, gdy ktoś z listem od daleko mieszkają-
cych krewnych przychodził do moich rodziców by mu go przeczytali i w jego imieniu napisali, co 
chciał im przekazać.  

Niemcy, którzy 1 września 1939 roku napadli na nasz kraj – Polskę i nas – Polaków (potom-
ków Lachów i Sławian7) konfiskowali radia. Jeśli komuś udało się radio przechować groziła za to 
śmierć całej rodzinie.  

Dziś śmierć za posiadanie radia trudno sobie wyobrazić, jednakże współczesna propaganda 
jeszcze skuteczniej utrudnia dostęp do rzetelnych informacji, wyrafinowanymi sposobami manipu-
luje informacjami i publikuje fałszowane. Przemilcza patriotyczne, obywatelskie, zdrowotne... 
Tworzone przez Niemców obozy zagłady nazywa „polskimi”; „polskimi” nazywa także polskoję-
zyczne publikatory niemieckich i żydowskich właścicieli. 

Dziadek Jan Górecki był oczytany, znał sytuację na świecie i w kraju, chętnie rozmawiał, a 
ludzie przychodzili słuchać jego opowiadań, przychodzili także po porady z różnych dziedzin życia. 

Dziadek Jan Górecki żył 58 lat, umarł w czasie wojny, 15 października 1942 roku. Nie zna-
łem go, ponieważ umarł dwanaście lat przed moim urodzeniem. Babcia Marianna Górecka żyła 73 
lata, umarła 15 kwietnia 1959 r. Ja wtedy miałem zaledwie pięć lat. Oboje pochowani są na starym 
cmentarzu ostrowieckim przy ul. Denkowskiej. 

Babcia Marianna Górecka nigdy nie chorowała, pewnie dlatego, że nigdy nie była u lekarzy. 
Pamiętam jej dom z ogródkiem, na Koszarach, przy ulicy Kopalnianej, nieliczne szczegóły z jej 
życia i przygotowań do pogrzebu.  

Ich syn Wacław Górecki (1916-1952)  umarł w czasie wojny, w wieku lat 36. Ich córki: Nata-
lia (1913-1980), Józefa (1919-2004), moja mama Aniela Wanda (1922-2008) wyszły za mąż, Ma-
rianna (1926-1987) została panną i mieszkała z matką. 

Dom babci był jednoizbowy z sienią, która pełniła rolę przedpokoju i komórki na opał, narzę-
dzia, zapasy żywności. Mimo skromnych rozmiarów było tam wszystko, co niezbędne do godnego 
życia i zdrowego funkcjonowania. Moja cioteczna siostra (córka mamy siostry Natalii), Anna wspo-
mina, że były tam także kury i kozy, ale to w domu poprzednim, który się spalił, gdyż w tym, który 
ja pamiętam, zwierząt nie było. 

Dom babci miał jedno okno, dwukwaterowe, wychodzące na ogród i maleńkie okienko na-
przeciw, wychodzące na drogę. Dach pokryty był papą i pomalowany smołą. Podłogę zamiatano 
miotłą z gałązek brzozowych. Ściany zarówno tamtego domku jak też domu, w którym mieszkali-
śmy (przy ulicy Bałtowskiej 18) mama bieliła wapnem, pędzlem z prosa. Wapno zabarwiała na nie-
biesko, bo to kolor antyseptyczny, odstraszający owady. Barwnik był w proszku.8 Ten sam barwnik 
mama dodawała do prania bielizny; po nim bielizna wyglądała na bielszą i świeższą. 

                                                 
5 Wówczas funkcjonowała nazwa miasta Ostrowiec, a współczesną nazwę Ostrowiec Świętokrzyski miasto nosi od roku 1937. Koszary są osiedlem 
Ostrowca Świętokrzyskiego, w jego północno-wschodniej części; włączone w granice miasta w roku 1954, wcześniej była to wieś w gminie Bodze-
chów, parafii Denków. Nazwa Koszary pochodzi od budynku zwanego „koszar”, koszarującego robotników, być może drwali. 
6 Dla usprawiedliwienia pazerności koncernów farmaceutycznych, głupoty i bandytyzmu będących na ich usługach lekarzy i aptekarzy oraz niemocy 
chorujących, choroby te nazywane są c y w i l i z a c y j n y m i . 
7 Sławian (nie Słowian), ponieważ nazwa Sławianie pochodzi od sławy, przypomina o tym pozdrowienie: „sława”. 
8 Nazywano go „lachmus”, na opakowaniu (papierowa torebka) pisało „Ultramaryna”. 
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Wokół domu był ogródek ogrodzony drewnianym płotem. Było tam przyjemnie od schludno-
ści obejścia, bogactwa przyrody, obfitości kwiatów. Rosła tam obficie owocująca wiśnia, szpaler 
krzewów czarnych porzeczek, kilka krzewów czerwonych porzeczek, sporo różnych kwiatów. Po-
znawałem tam tajniki upraw warzyw, piękno kwiatów, bogactwo ziół... Spośród kwiatów najbar-
dziej wryły mi się w pamięć i serce różnokolorowe goździki kamienne, nagietki, nasturcje... 

Ubikacja, typu sławojka9, była w kącie ogrodu. 
W czasie niemieckiej okupacji, w domu babci kwaterowali Niemcy. Wtedy moja mama prze-

nosiła się na strych i wciągała za sobą drabinę, żeby Niemcy za nią tam nie weszli. Gdy zauważyli 
to Niemcy mówili babci, że oni nie chcą nikogo skrzywdzić. Ot niemiecka hipokryzja: Napadli na 
nasz kraj by nas zabijać, truć specjalnie do tego produkowanym gazem „Cyklonem B”, a gdy go 
brakowało chlorem (którym dziś „uzdatniana” jest woda w wodociągach i wybielane zęby), spalać 
nas w piecach specjalnie do tego budowanych, kraść i wywozić nasze dobra, a mówią, że nie chcieli 
nas krzywdzić! 

Dom, który się spalił też był jednoizbowy z sienią, choć nieco większy niż ten, który ja pa-
miętam. Po pożarze nowy dom wybudowała moja mama. Mieścił murowaną kuchnię z okapem, 
łóżko z pierzynami i ogromnymi poduszkami z gęsich piór i puchu, stół, kufer10, szafę. Kuchnia 
była po lewej od wejścia, łóżko na wprost, okno po prawej, stół pod oknem, kufer pod okienkiem. 
Przy kuchni wiadra z wodą i miednica. Wodę przynosiło się ze studni przy ulicy Bałtowskiej. 

Gdy Niemcy uciekali bombardowali miasta, fabryki, domy, by jak najbardziej zniszczyć oku-
powaną Polskę i wymordować jak najwięcej Polaków. Babcia, by ratować dzieci i siebie przed 
zrzucanymi z samolotów bombami, wykopała jamę w ziemi, w polach daleko od domu, i tam prze-
niosła się z dziećmi. Dom ocalał, ale dwie bomby spadły tuż obok jamy, w której schroniła się 
z dziećmi. Moja mama na całe życie zapamiętała grozę ogłuszającego ryku niemieckich samolotów, 
przeraźliwego świstu spadających bomb, potwornego huku uderzeń bomb w ziemię, odgłosów wy-
buchających bomb i rozpadających się budynków. 

Opaczność nad nimi czuwała, bo w tym nieszczęściu mieli tyle szczęścia, że te dwie bomby 
nie wybuchły. Strasznie syczały siejąc przerażenie, aż materiał wybuchowy wypalił się.  

W maju, kiedy piszę ten rozdział obchodzimy rocznicę wyzwolenia z niemieckiej okupacji. 
Potomkowie niemieckich najeźdźców, bandytów, którzy mordowali głównie Polaków zawłaszczają 
nawet nasze święto, by fałszować historię. Teraz głoszą, że to oni byli zniewoleni i w maju 1945 r. 
oni zostali wyzwoleni. Dlaczego Polacy obojętnie znoszą to zakłamanie, dlaczego nie zadają pytań: 
kto ich wyzwolił?, z czego ich wyzwolił? 

Pradziadkowie Kostkowscy – Antoni Innocenty i Julia z d. Szymańska  

Pradziadek Antoni Innocenty Kostkowski (s. Antoniego i Marcjanny Marianny z d. Wolskiej)  
urodził się 26 lipca 1844 r. w Siennie, a prababcia Julia z d. Szymańska (c. Wawrzyńca i Elżbiety 
z d. Pietrzykowskiej) urodziła się 26 czerwca 1862 r. w Ostrowcu. Związek Małżeński zawarli 25 
maja 1880 r. w Ostrowcu. Spośród dwunastu ich dzieci wieku dorosłego doczekało ośmioro. 

Pradziadek Innocenty Kostkowski był mistrzem kunsztu bednarskiego. Żył 79 lat, umarł 13 
czerwca 1923 r. w Ostrowcu. Prababcia Julia Kostkowska z d. Szymańska żyła lat 78, umarła 25 
października 1940 r. w Ostrowcu. Oboje pochowani są na starym cmentarzu ostrowieckim przy ul. 
Denkowskiej.  

W dzieciństwie odwiedzając z tatą miejsca spoczynku przodków bywałem na grobach babci 
Apolonii Kostkowskiej z Wilczyńskich, dziadka Marcelego Antoniego Kostkowskiego, braci dziad-

                                                 
9 Nazwa „sławojka” pochodzi od imienia premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego (1885-1982), który nakazał budowanie ubikacji w każdym go-
spodarstwie.  
10 Kufer to drewniana skrzynia na bieliznę, otwierana do góry, z metalowymi okuciami, zazwyczaj ozdobnymi. Kufry często były malowane w mo-
tywy ludowe, różne w różnych regionach. 
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ka: Mikołaja Mariana Kostkowskiego i Franciszka Józefa Kostkowskiego, pradziadka: Innocentego 
Kostkowskiego, pradziadka Tomasza Wilczyńskiego... 

Grób pradziadka Innocentego był pod wielkim dębem, a miejsca pochówku prababci Julii Ko-
stkowskiej z Szymańskich nie znałem. Poznałem kilka lat temu. Jest na tym samym cmentarzu, w 
alejce, przy której był grób męża siostry dziadka, Walerego Cichocińskiego, właściciela cegielni na 
Rawszczyźnie. Po latach tam także została pochowana żona Walerego, Marianna Cichocińska11 
z Kostkowskich, którą w dzieciństwie z tatą wielokrotnie odwiedzałem.  

Miejsce po cegielni na Rawszczyźnie było na skraju parku miejskiego, przed stawem ogro-
dzonym wysokim płotem. Była tam murowana kapliczka z figurą, którą po latach przeniesiono na 
grób Cichocińskich. Dawną bramę wjazdową do cegielni wyznaczały dwie wiekowe topole, po obu 
stronach miejsca po bramie. Tata tam prowadzał na spacery mnie i mojego brata Piotra. Piotr był 
dwa lata młodszy, ale mama ubierała nas jednakowo. Choć nie byliśmy do siebie podobni wielu 
uważało nas za bliźniaków. 

Obecnie na miejscu pochówku prababci Julii Kostkowskiej z Szymańskich jest grobowiec jej 
synowej Genowefy Kostkowskiej z d. Kiliańskiej i miejsce przygotowane dla jej córki Genowefy 
Klauzińskiej z d. Kostkowskiej. Prababcię Julię dopisano na płycie. W wyrytych tam datach jest 
błąd, ale miejsce i osoba zostały upamiętnione.12 

Dlaczego tata nie odwiedzał grobu swojej babki? Zapewne nie znał lokalizacji tego grobu, 
który zarósł chaszczami, może nawet nie było po nim śladu. Może uda się wydobyć coś ze wspo-
mnień jej wnuczki Genowefy, która odbudowała grób swojej matki i babki i przygotowała tam 
miejsce także na swój pochówek. 

Pradziadkowie Wilczyńscy – Jan Tomasz i Joanna z d. Życińska  

Pradziadek Jan Tomasz Wilczyński (s. Franciszka i Marianny z d. Gibała) urodził się 13 grud-
nia 1847 roku w Kuźni koło Ostrowca, a Joanna Życińska (c. Mateusza i Marianny z d. Tarnow-
skiej) urodziła się 5 maja 1848 r. w Opatowie. Pradziadkowie ci zawarli związek małżeński 2 lute-
go 1868 roku w Mominie. Pradziadek Wilczyński był mistrzem kunsztu stolarskiego.13 Umarł 25 
października 1920 roku (33 lata przed moim urordzeniem). Po jego śmierci babcia wyjechała do 
Łodzi. Tam miała brata (z rodziną) i siostrę (samotną, która mieszkała u brata). Mieszkała u rodziny 
brata i tam umarła. Z odszukanych akt metrykalnych poznałem jej rodowód, ale akt zgonu był w 
łódzkim Urzędzie Stanu Cywilnego, co utrudniało poznanie choćby jej daty zgonu. Teraz księga 
z tym aktem jest już w Archiwum Państwowym, więc będzie łatwiej odnaleźć jej akt zgonu. 

Pradziadkowie Góreccy – Jan i Józefa z d. Maj  

Pradziadek Jan Górecki i prababcia Józefa Maj urodzili się około roku 1859, pobrali się po-
między rokiem 1873 a 1883. Nie wiem ile lat żyli, ani kiedy zmarli, ale nawet gdyby długo żyli to 
pewnie zmarliby przed moim urodzeniem. Nie znalazłem ich aktów urodzeń, chrztów, małżeństwa, 
zgonów. Moja mama starała się odszukać metryki swych dziadków, ale na Ziemi Opatowskiej wie-
le ksiąg z różnych parafii strawiła pożoga wojenna. Poszukiwania utrudniał język starorosyjski, 
bowiem w czasie zaborów akta spisywano w języku zaborcy. To, co odnalazła z pomocą dawnych 
życzliwych urzędników przekazała mi. Po latach, gdzie mogłem dotrzeć także sprawdzałem osobi-
ście. Ja znam ten język i łatwo sobie radzę z czytaniem i tłumaczeniem dawnych akt metrykalnych 
zarówno pisanych po rosyjsku jak też pisanych po łacinie. 

                                                 
11 Jej nazwisko wymawiano Ciechocińska, a właściwe poznałem po latach z aktu zgonu. 
12 Jest: 1860-1942, a powinno być: 1862-1940. 
13 Zawód pradziadka poznałem z akt metrykalnych. 



Nasze gene-historie – część druga 

115 

Pradziadkowie Majowie – Michał i Wiktoria z d. Grzesik  

Pradziadek Michał Maj (s. Walentego i Marianny z Sikorów) urodził się 3 wrzesnia 1863 r. 
w Gorzkowie. Prababcia Wiktoria Grzesik (c. Antoniego i Marianny z d. Karwackiej) urodziła się 
1 grudnia 1863 r. w Miłoszowicach. Pobrać się mogli między rokiem 1880 a 1884, zapewne w 
Kiełczynie.14 Tych pradziadków też nie dane mi było poznać. Pradziadek Michał umarł 27 maja 
1943 r. w Gorzkowie (jedenaście lat przed moim urodzeniem), a prababcia Wiktoria umarła 13 
grudnia 1947 r. w Gorzkowie (sześć lat przed moim urodzeniem). Ci pradziadkowie byli rolnikami. 
Mieszkali w Gorzkowie, parafii Kiełczyna. Bywałem tam w dzieciństwie i pamiętam tamtejsze 
uroki wiejskiego życia. Po latach, kiedy już zajmowałem się genealogią rodową, odwiedziłem tamte 
miejsca. Miałem okazję porównać uroki obecnego życia z dawniejszymi. 

Apel do wnuczek – Zosi i Zuzi 
Kochane wnusie rozmawiajcie z rodzicami, babciami, dziadkami, prababcią o Nich i Ich ro-

dzicach, dziadkach, pradziadkach. Wypytujcie jak wyglądali, gdzie mieszkali, czym się zajmowali. 
Pytajcie o warunki, jakie wówczas panowały i jak Oni sobie radzili. 

Zapisujcie i porównujcie Ich sposoby z Waszymi. Gromadźcie dawne dokumenty i fotografie, 
zapisujcie kogo i co przedstawiają, gdzie to było, kiedy i przy jakiej okazji. 

Twórzcie rodzinny pamiętnik, zapisujcie wspomnienia i zdarzenia, własne i zasłyszane. Zapi-
sujcie kto wspominał, kogo wspominał, gdzie i kiedy miało miejsce wspomniane zdarzenie, gdzie, 
kiedy i od kogo to słyszałyście. Do zapisków dołączajcie fotografie i ewentualne inne dowody, jak 
np. świadectwa, zaświadczenia, rachunki, artykuły z prasy... 

 

Zosia i Zuzia z dziadkiem Władkiem w roku 2016 

                                                 
14 Aktu ślubu nie odnalazłem. W 1883 r. w Kiecczynie jest akt małżeństwa innego Michała Maja z inną kobietą. 
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Zosia i Zuzia z dziadkiem Władkiem w roku 2017 
 

Zosia i Zuzia z rodzicami na portugalskiej plaży w wakacje roku 2020
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Władysław Edward Kostkowski 

Od najwcześniejszego dzieciństwa pasjonowała mnie przyroda, 
piękno i tajemne moce roślin, a także mechanika precyzyjna, elek-
tronika, bioelektronika. Miałem zaszczyt znać księdza profesora 
Włodzimierza Sedlaka i bezpośrednio od Niego uczyć się tajników 
i subtelności bioelektroniki oraz krzemu, które odkrywał i badał. 
Łączenie wyssanych z mlekiem matki uzdolnień z poznawanymi 
prawami przyrody i zasadami mechaniki dało mi niezwykły dar re-
generacji stawów, kręgosłupa, organizmu... 
Ciągle zgłębiam prozdrowotną moc ziół i żywności, wpływ kolorów 
na zdrowie i samopoczucie. Szerzę rzetelną wiedzę prozdrowotną, 
promuję rzetelne rolnictwo prozdrowotne...  

Prowadzę też badania genealogiczne. W rodowodach swoim i żony mam udokumentowanych ak-
tami metrykalnymi po siedem pokoleń. Mam satysfakcję, że dla moich wnuczek jest to już dziewięć 
udokumentowanych pokoleń Kostkowskich i Lachowiczów.  
Nie mogąc dotrzeć do dokumentów sięgających w głąb odnajduję zaskakujące powiązania w szerz, 
np. z: kompozytorem Chopinem, pisarzami: Sienkiewiczem, Żeromskim, Reymontem, dyktatorem 
Powstania Styczniowego Czachowskim, kawalerzystą Prażmowskim, wieloma zacnymi rodami: 
Przemyślidów, Piastów, Popielów, Podczaskich, Radziewiczów, Marynowskich, Potockich, Ponia-
towskich, królami Polski (Poniatowskim, Sobieskim, Chrobrym, Szczodrym Śmiałym, Lambertem) 
i innych państw, cesarzami (francuskim, rzymskimi, niemieckimi...)... 
Moje drzewo genealogiczne (ponad jedenaście tysięcy osób) jest dostępne w Internecie, więc łatwo 
przekonać się, że nie ku chwaleniu się to piszę, lecz ku zachęcie do poznawania historii swoich ro-
dów i odkrywania równie interesujących powiązań. 
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Zosia Kostkowski lat 12 
Londyn 6 grudnia 2020 

Zwierzenia Fredd’ego the Cat’a 

O sobie 

Jestem brytyjskim kotem krótkowłosym, mam prawie 4 lata, na imię mam Freddy. Miesz-
kam w Londynie przy rodzinie czteroosobowej. Moja sierść jest w kolorze rzadko spotykanym. 
Ludzie mówią, że to kolor szarosrebrny, popielaty, a nawet dopatrują się odcienia niebieskawego. 
Tata ma sierść szarą, a mama białą z brązowymi łatkami. Oczy mam w kolorze piwnozłotym, źre-
nice wąskie, jak kreseczki. Śpię w dzień, ponieważ koty mają wrażliwy wzrok, więc unikam nad-
miaru światła w ciągu dnia. W nocy wychodzę do ogrodu, gdyż aktywność kotów wzrasta wieczo-
rem i nad ranem. Nie kąpię się ani w deszczu ani w wannie, ale dbam o higienę; zamiast wody 
używam śliny i liżę ciało swoim języczkiem. 

Jedzenie wolę suche od mokrego. Wodę popijam oddzielnie. Powiedzenie: „jeść, jak kot na-
płakał” ma naukowe podłoże, bowiem koty nie są w stanie przeżuwać większych kawałków jedze-
nia, ponieważ kocia szczęka nie rusza się na boki. Za to przeżuwać możemy bez picia wody. 

Zanim tu trafiłem byłem u pana, który miał dużo kotów. Tam było dobrze, ale tu jest lepiej. 
Pierwszego dnia na nowym miejscu ukryłem się pod łóżkiem gospodarzy, bo się bałem. Szybko 
przyzwyczaiłem się do nowego miejsca i odtąd najczęściej tam sypiam. Polubiłem imię, które na-
dała mi Zosia – moja nowa pani. Mam tu przyjaciółkę Hazela’ę (leśny orzech), która jest wie-
wiórką. Nie jest tak ruda jak wiewiórki w Polsce, lecz szarobrązowa. Czasem spotykam też jej cór-
kę. Ani ja ani Zosia nie mamy pewności, że to córka, a myślimy tak, gdyż obie są bardzo podobne.  
 

Moja pani i jej rodzina 

Moja pani – Zosia ma 12 lat, lubi psy, konie i jazdę konną. Włosy ma brązowe, oczy niebie-
skie. Zosia ma młodszą siostrzyczkę Zuzię, która ma 8 lat. Zuzia ma włosy dużo jaśniejsze, oczy 
zielone. Mama dziewczynek – Danusia ma włosy ciemne, oczy zielone. Tata dziewczynek Daniel 
włosy ma jeszcze ciemniejsze, oczy niebieskie. Mnie wszyscy lubią, ale opiekują się mną głównie 
Zosia i jej mama Danusia, a Zuzia lubi mnie przytulać i bawi się mną jak maskotką.  

Zosia i Zuzia mieszkają z rodzicami Danielem i Danusią. Widuję ich codziennie. Nasza pię-
cioosobowa rodzina mieszka w domu piętrowym z ogrodem, który dla mnie jest wystarczający, ale 
pozostali domownicy i ich goście nazywają go ogródkiem. Dla nich jest zbyt mały, ale w tak wiel-
kim mieście, jakim jest Londyn nie ma miejsca na większe ogródki. 

Zosia i Zuzia znają swoje drzewo genealogiczne sięgające w głąb dziewięć pokoleń. Mnie 
wystarczy wiedzieć, że mają dwie żyjące babcie, dwóch żyjących dziadków i żyjącą prababcię w 
wieku zbliżającym się do setki. Dziadków ze strony taty dziewczynek – Daniela: Władka i Anię 
poznałem, gdy byli u nas i nawet spałem na ich pościeli. Dziadków ze strony mamy dziewczynek – 
Danusi: Henryka i Krystynę jeszcze nie widziałem, ale wiem o nich z opowiadań dziewczynek, czy-
li ich wnuczek. Ja poprzez Zosię mam ciekawe gene-związki, którymi nie chełpię się jak ludzie, 
jednakże, by nie być gołosłownym, wspomnę te z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim 
i cesarzem Napoleonem Bonaparte. Od Kostkowskich poprzez Marynowskich, Potockich, Ponia-
towskich... 

Tata Zosi i Zuzi ma młodszego brata Sebastiana. Ja go jeszcze nie widziałem, ale Zosia 
mówi, że jest bardzo miły. W naszym domu mieszka taty kolega Robert, który jest bardzo śmieszny 
i lubi mnie głaskać. Mam więc fajne życie, lubią mnie i domownicy i ich goście. 
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Zosia i Zuzia pięć dni w tygodniu (codziennie od poniedziałku do piątku) chodzą do szkoły. 
Zosia ukończyła szkołę podstawową i dalej uczy się w średniej, czyli gimnazjum, Zuzia uczęszcza 
do podstawowej i uczy się w klasie czwartej. Zosia do szkoły chodzi sama i sama wraca. Zuzię za-
prowadza i przyprowadza mama. Czasem Zosia odbierała ze szkoły Zuzię, ale rozkład zajęć rzadko 
na to pozwala.  

Zosia lubi język angielski i matematykę, bardzo chce zostać weterynarzem i leczyć zwie-
rzęta. Bardzo dużo czyta po angielsku, ale umie też czytać po polsku. Zuzia lubi szkołę, dzieci, 
swoją nauczycielkę. Z zajęć szkolnych najbardziej lubi matematykę, pisanie po angielsku, śpiewa-
nie. W tej klasie gra na trąbce, w poprzedniej grała na flecie, chce pracować przy koniach. Lubi ba-
wić się zabawkami, rysować, malować. 
 
O ogrodzie 

Do ogrodu mam swoje niezależne małe przejście, chodzę tam co dzień i co noc. Gdy jest 
chłodno wychodzę na krótko, gdy jest ciepło na dłużej. Domownicy zaś wchodzą tam dużymi 
drzwiami, ale tylko w ciepłe dni. Czasem bywa tam inny kot i złości mnie, gdy obcy wkracza na 
moje terytorium. 

W domu często siedzę w oknie, patrzę na wiewiórki i bacznie je obserwuję. Gdy jestem w 
ogrodzie zazwyczaj je toleruję, ale gdy się zbyt panoszą muszę je przegonić. Ta, która najczęściej 
nas odwiedza jest najsympatyczniejsza, druga większa, ma nadgryzione ucho (może to samiec), 
a trzecia (zapewne ich córka) jest mniejsza i bardzo chuda. Jedna z wiewiórek odwiedza nas w do-
mu; wchodzi oknem, zjada orzeszki, które Zuzia dla niej wykłada. Ja jej w domu nie spotykam, po-
nieważ ona odwiedza Zuzię w kuchni na parterze, gdy ja śpię w pokoju na piętrze.  

W ogrodzie są różne rośliny, trawa, stokrotki, choinka, słoneczniki, jakieś krzewy. W kącie 
jest drewniana komórka, w której gospodarze trzymają rowery i przetwory owocowe od babci Ani, 
nazywane dżemami. Zdarzało mi się skosztować dżemu, gdy Zosia mnie częstowała. Kubki sma-
kowe kotów nie rozpoznają smaku słodkiego, jednakże dżemy „babciowe” są bardzo smaczne. 
 
O myszkach 

W domach przed zimnem chronią się myszki; w naszym domu też były; u sąsiadów też są. 
Chyba u wszystkich w naszym osiedlu chronią się przed chłodami. Ludzie uważają, że koty powin-
ny łapać myszy, że to ich obowiązek, nawet kronikarz Wincenty Kadłubek nazwał koty „łapaczami 
mysz”. Gdy ostatnio złowiłem myszkę Zuzia była bardzo smutna, więc już więcej nie łowię. Nie 
chcę sprawiać przykrości wrażliwej dziewczynce. Sąsiedzi nie mają kotów, więc myszki u nich 
czują się bezpiecznie. U nas też odtąd są bezpieczne (dopóty, aż ponownie odezwie się we mnie 
dzika natura łowcy). 
 

O kotach 

Naukowcy piszą, że przodkami kotów domowych były koty nubijskie, że krzyżowały się ze 
żbikami, że udomowiono nas cztery tysiące lat przed nasza erą, czyli sześć tysięcy lat temu. Jednak-
że są dowody, że było to jeszcze dawniej. O znacznie wcześniejszym udomowieniu kotów świad-
czy grób mężczyzny z kotem z Cypru sprzed około 7 500 roku przed naszą erą, a więc mój rodo-
wód ma prawie dziesięć tysięcy lat. Dwa tysiące lat przed naszą erą, czyli cztery tysiące lat temu 
koty powszechnie hodowano w starożytnym Egipcie. Tam nasi przodkowie byli świętymi, jak bo-
gowie i boginie. Wówczas zwłoki kotów mumifikowano, podobnie jak zwłoki faraonów. 

Jest wiele ras kotów, różnimy się ubarwieniem, wielkością, długością włosów... Jesteśmy 
bohaterami baśni i mitów. Mamy bardzo dobry słuch i wzrok, węch czterokrotnie silniejszy od 
ludzkiego. Naszym dużym oczom do widzenia wystarcza tylko 1/6 światła, którego wymagają oczy 
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ludzi, a więc przystosowani jesteśmy do widzenia w półmroku. Mamy dobrze wykształcony zmysł 
dotyku, a nasze wąsy są włosami czuciowymi i są tak czułe, że pozwalają nam określać lokalizację 
przedmiotów bez dotykania ich, co polega na wykrywaniu ruchów powietrza wokół przeszkód. 
Włosy czuciowe mamy też po wewnętrznej stronie przednich łap. Pazury mamy ostre, zakrzywione 
i możemy je chować. Łatwo nam wspinać się na drzewa, ale schodzić trudno. Pazury nam cały czas 
rosną, więc ścieramy je często drapiąc. Swój teren znaczymy ocieraniem się o ściany, meble, nogi 
właściciela... Temperatura ciała u kotów jest wyższa niż u ludzi i wynosi 38-39 stopni Celsjusza. 
Układając się do snu zwijamy się w kłębek, by zmniejszyć utratę ciepłoty ciała. Śpimy dłużej niż 
ludzie, zwykle 12-16 godzin. Kocie serca biją od 140 do 220 uderzeń na minutę; podczas odpo-
czynku spowalniają podobnie jak ludzkie. 

Koty na wolności żyją średnio 8 lat, a w domach średnio 20 lat. W księdze Ginesa zapisano, 
że najdłużej żyjąca kotka żyła lat 38, a jej babka lat 34. 

 
 

Zosia Kostkowski  

Ma 12 lat, lubi psy, konie, jazdę konną. Urodziła się i mieszka w 
Londynie. Ukończyła tam sześcioklasową szkołę podstawową i da-
lej uczy się w szkole średniej. Lubi język angielski i matematykę, 
chce zostać weterynarzem. 
Dużo czyta po angielsku, umie czytać po polsku, tworzy komiksy. 
Ma 8-letnią siostrzyczkę Zuzię, która uczy się w IV klasie szkoły 
podstawowej. 
Obie dziewczynki dużo wiedzą o swoim drzewie genealogicznym, 
które tworzy dla nich dziadek Władek, odnajdując ciekawe gene-
związki, np.: z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, cesa-
rzem Napoleonem Bonaparte, kompozytorem Fryderykiem Chopi-
nem, pisarzami: Henrykiem Sienkiewiczem, Stefanem Żeromskim, 
Władysławem Reymontem, wieloma zacnymi ludźmi i sławnymi 
rodami.  

Freddy the Cat 

Jest brytyjskim kotem krótkowłosym. Ma prawie 4 lata, mieszka w 
Londynie. Lubiany przez domowników i gości. Lubi swoją panią – 
Zosię. Często obserwuje z okna wiewiórki. Przyjaźni się z wiewiór-
ką Hazelą. 
Jako, że koty mają wrażliwy wzrok unika nadmiaru światła i śpi w 
dzień. Ponieważ aktywność kotów wzrasta wieczorem i nad ranem 
w nocy wychodzi do ogrodu, przez własne małe drzwi. 
Bacznie obserwuje i przyjaźnie mrucząc opowiada. 
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Leszek Dziedzic 
Muzeum Historii Kielc 

Rosjanie zakochani w Polsce. Aleksandra i Aleksander Petrow 

Zamierzonym celem rosyjskiego zaborcy w Królestwie Polskim, zintensyfikowanym zwła-
szcza po stłumieniu powstania styczniowego była rusyfikacja społeczeństwa polskiego. Realizację 
tych zamierzeń przeprowadzić miał rozbudowany aparat administracyjny dysponujący zarówno 
środkami przymusu jak i szeregiem, nie tylko materialnych zachęt. Proces rusyfikacji i „przyciąga-
nia” Polaków, a zwłaszcza młodzieży, do kultury rosyjskiej obrazowo przedstawił w swoich utwo-
rach Stefan Żeromski1. 

Tymczasem, wbrew zamierzeniom i staraniom władz zaborczych, nie tak rzadko zachodziły 
procesy zupełnie odwrotne. Przypadłość ta, czyli „opolaczenie”, często dotykała rosyjskich urzędni-
ków i wojskowych, nawet w rangach generalskich, zbyt długo przebywających w Królestwie i sty-
kających się z Polakami i polską kulturą. Zarzuty takie postawiono m.in. długoletniemu gubernato-
rowi kieleckiemu Aleksandrowi Leszczowowi i właśnie one spowodowały jego dymisję2. Przypa-
dek gubernatora Leszczowa mógł jednak wynikać tylko z pragmatycznego podejścia do realizacji 
powierzonych mu obowiązków kierowania gubernią, aczkolwiek w oczach żandarmerii stanowił 
przekroczenie dozwolonych granic.  

O wiele bardziej typowym przypadkiem nieuleczalnego zauroczenia polskością była rodzina 
znakomitego rosyjskiego szachisty i wysokiej rangi dygnitarza Królestwa Polskiego Aleksandra Pe-
trowa. Do Warszawy trafił wiedziony uczuciem – tu w 1836 r. zaręczył się i ożenił ze swoją długo-
letnią miłością Aleksandrą, jedyną córką rosyjskiego generała Wasilija Pogodina (1790-1863), któ-
ry od 1831 do 1846 r. w Królestwie Polskim był głównym intendentem rosyjskiej armii czynnej. 
Pogodin pochodził z rodziny wojskowej, a karierę urzędniczą rozpoczął nie mając jeszcze 10 lat3. 
Pracował w administracji cywilnej, a później wojskowej w Petersburgu i w Moskwie. Później za-
służył się w wojnie rosyjsko-tureckiej w latach 1828–1829, a w latach 1831–1833 był naczelnikiem 
komisariatu do spraw wojennych i powołanej w 1832 r. komisji likwidacyjnej do spraw rozliczeń za 
dostawy żywności dla wojska rosyjskiego w Królestwie Polskim4. W 1846 r. na wniosek namiest-
nika Iwana Paskiewicza mianowany został przez cara senatorem Warszawskich Departamentów 
Rządzącego Senatu. W latach wojny krymskiej przywrócony do służby wojskowej był głównym 
intendentem zachodniej i południowej armii rosyjskiej (1854-1856). Później na krótko objął ponow-
nie stanowisko senatora, a w lipcu 1857 r. na własną prośbę został zwolniony ze służby5.  

Żoną Wasilija Pogodina była Jelena Kazakowa (1780–1829) urodzona w rodzinie chłopa 
pańszczyźnianego, aktorka w pańszczyźnianym teatrze Szeremietiewów, nałożnica, a w końcu dru-
ga żona dyrektora teatrów imperialnych w Rosji hrabiego Mikołaja Szeremietiewa.  Pięć lat po jego 
śmierci – w 1814 r. została żoną Pogodina pełniącego wtedy służbę w cesarskiej kancelarii do 
spraw pospolitego ruszenia, w niskiej jeszcze randze urzędniczej odpowiadającej stopniowi kapita-
na. Biorąc ślub z 10 lat starszą, ale ustosunkowaną w sferach dworskich matką synów hrabiego Sze-
remietiewa młody Pogodin rozpoczął przyspieszoną wspinaczkę po szczeblach kariery. W 1815 r. 

                                                 
1 Zob. m.in. S. Żeromski, Syzyfowe prace, Warszawa 1983, s. 130-138 (Rozdział 11).  
2 „Sympatia gubernatora Leszczowa do Polsków przekraczała normy obyczajowe […] na jego obiady zapraszano duchowieństwo rzymskokatolickie, 
najbogatszych ziemian, notariuszy, sędziów przysięgłych”, cyt. za: S. Wiech, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej 
(1866-1896), Kielce 2010, s. 355; Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim (1863-1915). Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 
1999, s. 251.  
3 М. С. Леонидов, Погодин, Василий Васильевич, w: Русский биографический словарь, t. 14, С.-Петербург 1910, s. 153-154. 
4 Tamże. 
5 Tamże.  
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Jelena urodziła mu córkę Aleksandrę a następnie dwóch synów6. 
W czasie służby w Królestwie Polskim Pogodin wielokrotnie nagradzany był wysokimi na-

grodami pieniężnymi, których suma w latach 1833-1846 sięgnęła 125.000 rubli srebrem. W 1835 r. 
został też właścicielem liczącego prawie 5 tys. hektarów majoratu (donacji) Osiek w pobliżu San-
domierza, który carskim ukazem otrzymał za zasługi w tłumieniu Powstania Listopadowego i który 
przynosił mu około 5000 rubli rocznego dochodu7. Zgodnie z zasadami donacji musiał osiąść w 
otrzymanym majątku i osobiście w nim gospodarować. Sprowadził wtedy do Królestwa Polskiego 
swoją córkę Aleksandrę, która do tej pory mieszkała w Petersburgu, a którą od śmierci żony w 1829 
r. wychowywał samotnie. Posiadała wykształcenie domowe, które dojeżdżając przez kilka lat do 
ojca w Warszawie uzupełniła język polski.  

Wasilij Pogodin gospodarzył w Osieku z przerwami aż do śmierci w 1863 r. W tym czasie 
mocno wrósł w lokalne polskie środowisko, ulegając w pewnym stopniu „opolaczeniu”, czyli tym 
samym sprzeniewierzając się idei donacji ustanowionych dla celów krzewienia w Polsce obcej na-
rodowości i wiary. W latach 1841-1844 w majorackiej wsi Wiązownica Pogodin wybudował pała-
cyk w stylu neogotyckim, prawdopodobnie według projektu architekta Henryka Marconiego, w któ-
rym zamieszkał8. Nadano mu nazwę Dzięki. Istnieją co najmniej trzy wersje pochodzenia tej na-
zwy. Najbardziej romantyczna wywodzi ją ze słów generała, który wybudowawszy pałac miał po-
wiedzieć swojej pięknej żonie: „w hołdzie za twoje wdzięki składam ci dzięki”. Niestety, zmarła 
dużo wcześniej, żona generała Pogodina nie mogła być adresatką tych słów. W drugiej wersji Pogo-

                                                 
6 Д. Нудельман, Александр Петров. Человек и шахматный мастер, „Художественный вестник. Годовой Российский Историко-Искусствов-
едческий Журнал Для Любителей Старины”, 2018, nr 5, s. 14, 23. 
7 Ukaz z 4/16 października 1835 r., „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, 1835, t. XVII, s. 339; J. Kaczkowski,  Donacye w Królestwie Polskiem, 
Warszawa 1917, s. 428-429; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki narodu polskiego w latach sześćdziesiątych XIX stulecia, 

Ilustr. 1. Pałacyk Dzięki Wasilija Pogodina w Wiązownicy Kolonii, stan w końcu 2019 r., fot. L. Dziedzic. 
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Ilustr. 2. Aleksander Petrow, www.informpskov.ru 

din, gdy pierwszy raz zobaczył miejsce gdzie później wystawił pałac, wzniósł oczy do nieba i rzekł: 
„Dzięki ci, Boże, żeś mnie tu sprowadził”. W najbardziej prozaicznej, ale i prawdopodobnej wersji 
zapisanej przez księdza Stanisława Puławskiego: „Kiedy właściciel majoratu osieckiego senator 
Pogodin przez protekcję księcia Paskiewicza otrzymał majorat Osiek, przez wdzięczność postanowił 
postawić w lesie wiązownickim wysoką kolumnę murowaną, a w niej osadził dużą blachę z napisem 
w rosyjskim i polskim języku: „Jaśnie Oświeconemu I. Paskiewiczowi, Feldmarszałkowi, hrabi ere-
wańskiemu, księciu warszawskiemu, dzięki. Wskutek tego słowa całą miejscowość znajdującą się 
koło tego pomnika nazwano DZIĘKI”9. 

Równolegle z pałacem generał Pogodin, po części z własnych funduszy, wybudował dwa 
kościoły rzymskokatolickie. Najpierw „kosztem parafian i senatora Pogodina” wzniesiono kościół 
w Wiązownicy, a następnie w Osieku10. Działania te traktuje się jako dowód zżycia się z polskim 
środowiskiem, aczkolwiek wynikały one też z jego obowiązków jako kolatora, czyli właściciela 
i opiekuna kościołów znajdujących się na terenie posiadanych przez niego dóbr. Nieco gorzej o sto-
sunku generała do miejscowej ludności świadczy sprawa oczynszowania włościan wsi Wiązownica, 
które dla ulżenia chłopom ukaz donacyjny nakazywał przeprowadzić do 1841 r. Pogodin sfinalizo-
wał je ostatecznie dopiero w 1858 r., doprowadzając w międzyczasie do chłopskiego buntu w 1841 
r.11. Reforma czynszowa nie uzdrowiła sytuacji, gdyż znajdujący się w ciężkiej sytuacji włościanie 
nie byli w stanie wywiązywać się z należności czynszowych. Pogodin jednak wspomagał chłopskie 
gospodarstwa finansowo, a nie domagał się spłat zaległych należności12.  

Większym polonofilem był zięć generała Pogodina, wybitny rosyjski szachista Aleksander 
Petrow (1799-1867)13. Swoją przyszłą żonę Aleksandrę poznał w modnym w owym czasie peters-
burskim klubie szachowym prowadzonym przez przyszłego teścia od 1820 r. Zaprzyjaźnił się z go-
spodarzem, zakochał w jego – również grywającej w szachy córce, a w klubie poznał m.in. Iwana 
Paskiewicza, przyszłego namiestnika Królestwa Polskiego i swojego późniejszego protektora. Po 
wyjeździe Aleksandry do ojca do Warszawy w 1835 r., już 
w styczniu 1836 r. przyjechał do niej i zaręczył się, a za 
cztery miesiące w cerkwi warszawskiego Zamku Królew-
skiego odbył się ich ślub. Kolejne cztery lata rodzina Petro-
wów spędziła w Petersburgu, gdzie rozwijała się kariera 
urzędnicza i szachowa głowy rodziny i urodziła im się 
dwójka dzieci, w 1837 r. Wasilij,  a w 1839 r. Helena.  

Aleksander Petrow urodził się w 1799 r. pod Psko-
wem, ale od 1804 r. rodzina mieszkała już w Petersburgu. 
Pierwsze nauki pobierał w domu, gdzie też nauczył się gry 
w szachy od swojego dziadka Iwana Sokołowa, również do-
skonałego szachisty. Ukończył przygotowujący przyszłych 
nauczycieli Główny Instytut Pedagogiczny, ale swoją karie-
rę związał z administracją państwową. Równolegle rozwi-
jała się jego kariera najlepszego szachisty Rosji, która przy-

                                                                                                                                                                  
„Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego”, 1956, nr 3-4, s. 126; E. Niebelski, W dobrach Ossolińskich. Klimontów i okolice, Klimontów 1999, 
s. 162. 
8 https://atlasrezydencji.pl/wiazownica-kolonia-palac-dzieki/ 
9 S. Puławski, Opis kościołów dekanatu koprzywnickiwgo, [Wiązownica] 1916, rkps, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, s. 255-256; J. Kędracki, 
Historia Pałacu w Kolonii Wiązownicy, https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,2015179.html 
10 J. Wiśniewski, Dekanat sandomierski, Radom 1915, s. 121, 287. 
11 AP Radom, Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 1334, Bunt chłopów w Wiązownicy w 1841 r.  
12 S. Piątkowski, Klęska intendenta. Senator Bazyli Pogodin jako donatariusz dóbr osieckich (1835-1863), w: Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX 
wieku, red. Z. Gołębiowska, t. IV, Lublin 2014, s. 183-192. 
13 С. Л. Свиридова, Псковские корни шахматиста А.Д. Петрова, „Псков”, 2012, nr 36, s. 115-123. 
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niosła mu miano „Philidora Północy”14. Po wyjeździe Pogodina z Petersburga klub szachowy prze-
niósł się do jego mieszkania, a Petrow opracował jego statut. Był również autorem pierwszego ro-
syjskiego podręcznika szachowego, który wydał w 1824 r.15. 

W 1840 r. rodzina Petrowów ulegając namowom ojca i teścia przeprowadziła się do War-
szawy. Aleksander zaczął robić karierę u boku dawnego szachowego przyjaciela z Petersburga, 
Iwana Paskiewicza i rozpoczął pracę w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego. Przybył do 
Warszawy w VI randze urzędniczej radcy kolegialnego, odpowiedniku rangi pułkownika w armii, a 
następnie szybko awansował. W 1844 r. otrzymał rangę radcy stanu (brak wojskowego odpowied-
nika), a w 1848 r. rzeczywistego radcy stanu (generała majora), a ostatecznie osiągnął wysoką 
rangę tajnego radcy (generała lejtnanta), trzecią z kolei w tabeli rang urzędniczych. 

Początkowo Petrow został wicedyrektorem Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rzą-
dowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych16, a od 1842 r. piastował stanowisko pomocnika sekre-
tarza stanu Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. W 1846 r. został mianowany członkiem 
rady do spraw gospodarczych Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien w War-
szawie, a od 1849 do 1854 г. przewodniczył Radzie tegoż instytutu. Od 1855 r. pozostawał już 
tylko członkiem honorowym Instytutu. W tym samym roku mianowany został członkiem Rady 

                                                 
14 François Philidor (1726-1795),  Francuz, najwybitniejszy szachista XVIII wieku. 
15 А. Д. Петров, Шахматная игра, приведенная в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечаний на оныя, 
изданная Александром Петровым, Санкт-Петербург 1824. 
16 Kalendarzyk Polityczny na rok 1841 wydawany za upoważnieniem Rządu przez Fr. Radziszewskiego, Warszawa 1841, s. 107-108. 

Ilustr. 3. Strona tytułowa podręcznika szachowego 
A. Petrowa z 1824 r.,  
https://chessbookchats.blogspot.com/2019/11/russian-chess-
literature-brief-history.html 

Ilustr. 4. Aleksander Petrow, grawiura L.A. 
Seryakova według rysunku P.F. Borela, 
Всемирная иллюстрация, 1871, t. 5, 
nr 19, s. 307. 
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Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych. Od 1859 r. ponownie pełnił obowiązki członkiem 
rady do spraw gospodarczych Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien. W la-
tach 1858-1860 był również oficjalnym doradcą margrabiego Wielopolskiego. Ponadto w latach 
1842-1861 Petrow wchodził w skład Komitetu sporządzającego sprawozdania z działalności władz 
Królestwa Polskiego, a od 1850 r. wydawał „Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz 
cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego” („Адрес-Календар [...] Цар-
ства Польсково”). W styczniu 1862 r. na własną prośbę zrezygnował ze służby17.  

Mieszkając w Warszawie Aleksander Petrow stał się zamożnym człowiekiem. Miedzy inny-
mi był właścicielem 6 placów, a na jednym z nich na Lesznie pracował drugi w Warszawie młyn 
parowy18. Rodzina mieszkała we własnej kamienicy pod numerem 1527 przy ul. Chmielnej prowa-
dząc dom otwarty, gdzie w salonie spotykali się Rosjanie i Polacy, rosyjscy i polscy rewolucjoniści, 
działacze społeczni oraz oczywiście szachiści – i to nie tylko polscy i rosyjscy. W kamienicy mie-
ściła się też redakcja „Czytelni Niedzielnej” założonej przez Aleksandrę Petrową,  konspiracyjny lo-
kal tajnej organizacji kobiecej nazywanej „Piątkami”, w której działała Petrowa i prawdopodobnie 
tajna drukarnia konspiracyjnej „Strażnicy”19.  

Przez lata Petrowowi udało się zachować równowagę pomiędzy obowiązkami służbowymi, 
a uzyskanym wśród polskiego otoczenia szacunkiem. W rosyjskim środowisku Królestwa Polskie-
go, zwłaszcza przed Powstaniem Styczniowym, gdzie nierzadka była przypadłość „opolaczenia”, 
nie był w tym odosobniony20. Jednak tylko on, za manifestacyjne wręcz polonofilstwo, nazywany 
był przez Rosjan ironicznie „powstańcem”. Przez warszawski salon Petrowów przewinął się szereg 
przychylnych Polakom rosyjskich demokratów i rewolucjonizujących rosyjskich oficerów, jak An-
drej Potiebnia i Matwiej Bezkiszkin21. Bywał też przyszły dyktator Powstania Styczniowego Romu-
ald Tragutt, ale też i inni oficerowie armii rosyjskiej, a wśród nich starający się o rękę Heleny, naj-
starszej córki Petrowa, na pewno daleki od „opolaczenia” pułkownik inżynierii i przyszły guberna-
tor kielecki Konstantin Chlebnikow22. Mężami pozostałych dwóch córek radcy Petrowa również zo-
stali rosyjscy oficerowie. 

Warszawski dom Petrowów nie był jednak domem polskim, w którym mówiono, jak niekie-
dy się uważa, tylko po polsku lub po francusku. Co prawda rosyjski historyk Nikołaj Berg pisał 
o Aleksandrze Petrowej, że była Polką „z przekonań i języka”, ale przy pozycji Petrowa w hierar-
chii administracyjnej w realiach międzypowstaniowej Warszawy niemożliwe było izolowanie się 
od rosyjskiego świata23. Piątka dzieci Petrowów wychowywała się więc w kulturze polskiej i rosyj-
skiej. Propolskie sympatie i działalność rodziców nie zdeterminowały jednak losów dzieci. Dwie 
z trzech córek oddano do pracującego na rzecz rusyfikacji młodych Polek elitarnego Aleksandryj-
sko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien, a wszystkie trzy wydano za rosyjskich oficerów. 
Obydwaj synowie wzorem ojca wybrali karierę urzędniczą w rosyjskiej administracji Królestwa 
Polskiego24. 

Od połowy stycznia 1863 r. Aleksander Petrow przebywał w majątku Dzięki z powodu cho-
roby teścia i tam zastał go wybuch powstania. 2 lutego 1863 r. senator Pogodin zmarł i został po-
                                                 
17 Б. М., Petrow, Александр Дмитриевич, w: Русский биографический словарь, t. 13, С.-Петербург 1902, s. 656-657. 
18 I. M. Linder,  A. D. Petrow, Perwyj russkij szachmatnyj master, Moskwa 1955, s. 147-148, 233; H. Rzadkowska, Marian Langiewicz, Warszawa 
1967, s. 156-157; T. L. i A. Dubin, Polska kombinacja, www.szachowavistula.pl/felietonyindeks.php; S. Strumph-Wojtkiewicz, Traugutt,  Warszawa 
1962, s. 9; J. Kędracki, Historia Pałacu... 
19 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 131-132, 136; M. Bruchnalska, Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu stycz-
niowym, z. 2, Miejsce Piastowe 1933, s. 74; S. Lato,  Oblicze ideowe tajnej prasy czerwonych, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, 1962, 
t. 1, s. 130-131.  
20 Ł. Chimiak, Gubernatorzy…, s. 249-259.  
21 P. Łossowski, Z. Młynarski, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym, Wrocław 1959, s. 160-161; W. Djakow,  I. Miller, Ruch 
rewolucyjny w armii rosyjskiej a powstanie styczniowe, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 277. 
22 L. Dziedzic, Gubernator kielecki Konstanty Chlebnikow i jego wspomnienia z Kielc, Studia Muzealno-Historyczne, 2011, t. 3, s. 186; Ł. Chimiak, 
Gubernatorzy..., s. 222, 225, 313. 
23 N. V. Berg, Zapiski o polskich spiskach i powstaniach, s.n. 1906, s. 97. 
24 Д. Нудельман,  Александр Петров. Человек…, s. 33, 35-36. 
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Ilustr. 5. Aleksandra Petrowa, ok. 1860 r., 
https://www.facebook.com/palacDziekiWiazownica/photos/a.383231425053205/3493552744021042/?type=3 

chowany na cmentarzu parafialnym w Wiązownicy. Następnego dnia w pałacu pojawili się po-
wstańcy z oddziału Langiewicza żądając oddania broni, a Petrow spełnił żądania i podjął ich dodat-
kowo kolacją. 16 lutego miała miejsce druga wizyta powstańców i rekwizycja prowiantu i wozów. 
Petrowa przewieziono do Staszowa, gdzie spotkał się z Langiewiczem25. 

Po bitwie staszowskiej 17 lutego Langiewicz uwolnił jeńca pod słowem honoru powierzając 
mu tajną misję – list adresowany do wielkiego księcia Konstantego. Po uwięzieniu Langiewicza 
przez Austraków w Krakowie Petrow wyjechał do niego, by spłacić honorowy okup, który wcze-
śniej wyznaczył mu Langiewicz, lub jak twierdzą niektórzy w roli emisariusza wielkiego księcia 
Konstantego. W połowie 1863 r., w okresie nasilenia walk powstańczych, Aleksander Petrow zabie-
rając ze sobą żonę i córki wyjechał w podróż po Europie, oficjalnie – nie chcąc oglądać rozprawy 
z powstaniem i związanych z tym represji. Nie można jednak wykluczyć, że popchnęła go do tego 
świadomość konsekwencji wynikających z ujawnienia tego, że w jego kamienicy działała tajna po-
wstańcza drukarnia i mieścił się konspiracyjny lokal. Dziełem, któremu poświecił się po powrocie 
było wystawienie pomnika na mogile żołnierzy rosyjskich poległych w listopadzie 1863 r. w bitwie 
z oddziałem Dionizego Czachowskiego w miejscowości Rybnica w pobliżu Osieka26. Aleksander 
Petrow zmarł w Warszawie 22 kwietnia 1867 roku, o czym donosił m.in. „Tygodnik Ilustrowany” 
w numerze 40627.  

Aleksandra Petrowa z Pogodinów jest postacią dużo mniej znaną niż jej małżonek, ale jej 
rola jako jednej z rosyjskich „przyjaciółek narodu polskiego”28 jest nie do przecenienia. Pozostająca 
przez lata poza nawiasem zainteresowań historyków dopiero 2019 r. doczekała się publikacji po-
święconej jej wielowątkowym dokonaniom29. Przybliża ona dość dokładnie koleje losu i zaan-
gażowania Aleksandry Petrowej, ale nie wyjaśnia do końca 
motywów jej metamorfozy – od rodowitej prawosławnej 
Rosjanki do polskiej patriotki i ukrytej katoliczki. Wycho-
wywana od dziecka w kulturze rosyjskiej z polskością ze-
tknęła się w wieku 15 lat odwiedzając ojca generała w 
Warszawie i w ciągu kilku miesięcy pobytu w tym mieście 
na przełomie 1835 i 1836 r.30 W 1836 r. poślubiła Aleksan-
dra Petrowa w obrządku prawosławnym w cerkwi głównej 
kwatery armii rosyjskiej w Zamku Królewskim w Warsza-
wie, po czym kolejne cztery lata spędziła z mężem w Ro-
sji31. Dopiero od 1840 r. zamieszkała w Warszawie na 
stałe. Autorzy publikacji, w ślad za biografem Aleksandra 
Petrowa, stwierdzają, że już w latach 30. nauczyła się języ-
ka polskiego, ale przebywając wtedy w środowisku rosyj-
skim ojca, chyba tylko zetknęła się z językiem. Dopiero w 
drugiej połowie lat 50. przypisują jej lepsze opanowanie 
języka pozwalające nawet na pisanie artykułów do „Czy-

                                                 
25 И. M. Линдер, А. Д. Петров. Пeрвый..., s. 9, 37; E. Niebelski, W dobrach Ossolińskich…, s. 164. 
26 Pomnik ten przetrwał do dziś. К. Сокол, Монументалные памятники Российской Империи. Каталог, Москва 2006, s. 275; K. Sokół,  A. 
Sosna,  Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815-1915, Moskwa 2005, s. 73-74. 
27 „Aleksander Petrow, rzeczywisty radca stanu, zmarł w dniu 22 kwietnia 1867 r. w Warszawie, gdzie jako niegdyś podsekretarz stanu przy Radzie 
administracyjnej Królestwa Polskiego, osiadły był od lat kilkudziesięciu”. „Tygodnik Ilustrowany”, 1867, nr 406. 
28 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 116-156. 
29 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka z przekonań i języka”. Aleksandra z Pogodinów Pietrowa (1815-1883),  filantropka, patriotka, wydawczyni i re-
daktorka, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2019, z. 2, s. 43-64.  
30 Tamże, s. 46. 
31 Tamże, s. 46-47. 
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telni Niedzielnej”32. Już w latach 1850. Petrowa określana jest jako konwertytka i ukryta katoliczka, 
ale nie ma żadnych informacji o motywach i szczegółach konwersji33. 

W działalność społeczną miała zaangażować się, początkowo postrzegana jako rosyjska 
filantropka, już w końcu lat 40., kiedy zainteresowała się sprawą więźniów politycznych, w tym 
tzw. entuzjastek, skazanych przez władze carskie na kary więzienia34. Pracę charytatywną na więk-
szą skalę rozpoczęła po zaangażowaniu się w sprawy Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno-
ści. Jej staraniem w ramach Towarzystwa w 1853 r. powołano schronisko dla upadłych dziewcząt 
tzw. Zakład Magdalenek oraz dwa przytułki: św. Wincentego i od 1856 r. św. Feliksa. Ponadto zaj-
mowała się dostarczaniem paczek do warszawskich więzień, wspieraniem rodzin uwięzionych i za-
opatrywaniem skazańców wyruszających na zesłanie. Umożliwiała jej to wysoka pozycja męża i ro-
syjskie zwyczaje akceptujące obdarowywanie przez kobiety nawet obcych aresztantów35.  

Po 1856 r. w ramach odwilży posewastopolskiej w Rosji ożyły tendencje reformatorskie. 
W ich nurcie, ukierunkowanym na sfery drobnomieszczańskie, silnie rozwinęły się działania spo-
łeczne i oświatowe. Aleksandra Petrowa prowadziła więc i organizowała dla rzemieślników kursy 
niedzielne i odczyty. Współredagowała też serię popularnych poradników rzemieślniczych wyda-
wanych w serii „Biblioteka Rzemieślnika Polskiego”36. Rozwinięciem tej działalności było założe-
nie przez Petrową pisma „Czytelnia Niedzielna” mającego przybliżać rzemieślnikom sprawy oświa-
ty. Periodyk ukazywał się w latach 1856-1864, a jego redakcja znajdowała się w kamienicy Petro-
wej przy Chmielnej. Zamieszczał również liczne artykuły patriotyczne autorstwa samej Aleksandry 
Petrowej, nieźle władającej już językiem polskim37. Ale jej artykuły często dotykały też spraw 
przyziemnych, np. ciemnoty i alkoholizmu włościan, które starała się zwalczać38. W związku z tym 
pismo zamieszczało życiorysy chłopów mogących być wzorem dobrych gospodarzy39. W redakcji 
zatrudnienie, zapewniające mu utrzymanie, otrzymał Agaton Giller, działacz polityczny i publicy-
sta, który wrócił z zesłania40. Z redakcją związany był też Mateusz Gralewski,  który Aleksandrę 
Petrową obdarzał „jeśli nie miłością, to przynajmniej sympatią”41. Odbiór pisma nie był jedno-
znaczny. Z jednej strony uważano, że wywiera „zbawienny wpływ” na włościan, a z drugiej zarzu-
cano mu charakter plotkarski42. 

W latach 1861-1863 Aleksandra Petrowa współpracowała, a być może nawet współtwo-
rzyła i finansowo wspomagała, konspiracyjne pismo „Strażnica” będące nieoficjalnym organem 
dążącego do wzniecenia powstania stronnictwa „czerwonych”43. W jej kamienicy przy ul. Chmiel-
nej najprawdopodobniej znajdowała się też zakonspirowana drukarnia „Strażnicy”. Pismo adreso-
wane głównie do mieszczan i rzemieślników opowiadało się za ideą walki zbrojnej z zaborcą, ko-
niecznością reform – aczkolwiek sprzeciwiało się rządom Aleksandra Wielopolskiego i popierało 
sprawę oczynszowania chłopów. Negowało potrzebę współpracy z rewolucjonistami rosyjskimi sto-
jąc na stanowisku niechęci narodowej. Przyszłą Polskę widziało dawnych granicach z 1772 r. w po-

                                                 
32 Tamże, s. 46, 52, 54; Д. Нудельман, Александр Петров. Человек…, s. 24. 
33 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…” s. 50. 
34 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…” s. 50; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 126. 
35 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…”, s. 49. 
36 Tamże, s. 52. 
37 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Z umiłowania…, s. 247. 
38 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 126. 
39 R. Matysik, Agaton Giller – redaktor „Czytelni Niedzielnej”, w: Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego, red. 
W. Caban,  L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa 2015, s. 193-194. 
40 R. Matysik, Agaton Giller…, s. 192, 201; B. Petrozolin-Skowrońska, Inteligencja Warszawy przed powstaniem styczniowym (portret zbiorowy 
reprezentacji), w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, t. 4, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985, s. 66; M. Jarnecki, Agaton Giller 
(1831-1887), Kalisz 2016, s. 26. 
41 J. Reychman, M. Tyrowicz, Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz, PSB, t. 8, s. 540-541; I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…”, s. 50. 
42 Antoni Melchior Fijałkowski arcybiskup warszawski, „Czytelnia Niedzielna”, 1861, nr 41, s. 321; F. Staszic, O potrzebie pism dla ludu wiejskiego, 
„Gazeta Codzienna”, 1861, nr 67, s. 1. 
43 F. Ramotowska, Warszawa Przedstyczniowa. Przebudzenie: „rewolucja moralna”, oprac. D. Lewandowska, M. Osiecka, Warszawa 2018, s. 89; Д. 
Нудельман, Александр Петров. Человек…, s. 26; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 135.  
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staci monarchii44. Artykuły w piśmie nie były podpisywane przez autorów toteż nie znamy stosunku 
Petrowej do głównej linii pisma, która w początku lat 60. miała opowiadać się za współpracą i przy-
jaźnią z rewolucjonistami rosyjskimi45.  

W okresie Powstania Styczniowego Aleksandra Petrowa finansowała konspiracyjny organ 
Rządu Tymczasowego, a następnie Rządu Narodowego noszący tytuł „Wiadomości z Pola Bi-
twy”46. Zamieszczano w nim raporty Rządu Narodowego, informacje o stoczonych bitwach, listy 
poległych i terrorze wojsk rosyjskich. 

Od wiosny 1861 r. Aleksandra Petrowa uczestniczyła też w działalności tajnej organizacji 
kobiecej nazywanej „Piątkami”, zajmującej się wspieraniem rodzin rewolucjonistów, wyposaża-
niem zesłańców w ciepłą odzież i pieniądze, organizowaniem konspiracyjnych lokali, a w czasie 
powstania prowadzeniem lazaretów47. Pracowała w Radzie Centralnej, czyli tzw. Głównej „Piątce”, 
jak i ”Piątce” warszawskiej. Utrzymywała też kontakty z kobietami w Kijowie, Petersburgu i Mo-
skwie pod pretekstem opieki nad rodzinami poległych, a faktycznie przy pomocy rosyjskich kobiet 
organizując pomoc dla powstańców wysyłanych na zesłanie. Po wykryciu działalności „Piątek” 
dzięki swoim wysokim koneksjom, tłumacząc swoją działalność wyłącznie dobrocią serca, uniknęła 
kary. Nie przerwała więc akcji wspierania uwięzionych w Cytadeli, oficjalnie zaprzeczając poli-
tycznej motywacji swoich działań48.  

 

                                                 
44 S. Lato, Oblicze ideowe…, s. 132. 
45 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…”, s. 50-51, 57. 
46 Pismo kilkakrotnie zmieniało nazwy i wychodziło kolejno jako „Doniesienia z Pola Bitwy”, „Doniesienia z Placu Boju”, „Wiadomości z Placu 
Boju”. Tamże, s. 58-59. 
47 B. Drapikowska, Kobiety w polskiej armii – ujęcie historyczne, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, 2016, nr 1, s. 52. 
48 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 137-140.  

Ilustr. 6-7. Pierwsza strona pierwszego rocznika Czytelni Niedzielnej z 1856 r. z dopiskiem od Aleksandry Petrow 
i strona tytułowa pierwszego numeru z 6 stycznia 1856 r., CBN Polona. 
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Ostentacyjnie zademonstrowała swoje uczucia podczas publicznej egzekucji członków 
Rządu Narodowego na stokach Cytadeli warszawskiej w sierpniu 1864 r. Ubrana w żałobny strój 
demonstracyjnie opuściła zgromadzenie „towarzystwa” rosyjskiego pociągając za sobą kilka innych 
Rosjanek. I nawet to uszło jej bezkarnie49. 

Po śmierci generała Pogodina w 1863 r. Aleksandra Petrowa jako jedyna spadkobierczyni 
odziedziczyła majorat Osiek, gdyż jej dwóch braci zmarło jeszcze przed śmiercią ojca50. Dochody 
z donacji w części spożytkowała na cele lokalnej społeczności, zgodnie z założeniami programu 
upowszechnianego na łamach „Czytelni Niedzielnej”. Dla dzieci włościańskich założyła szkołę, a 
dla dorosłych biblioteczkę ludową. Zwalczając alkoholizm doprowadziła do zamiany karczem na 
gospody bezalkoholowe. Ale już wcześniej wszystkie dochody z majoratu przeznaczała na cele spo-
łeczne, gdyż generał Pogodin, utrzymując się z generalskiej emerytury, przekazywał je do dyspozy-
cji córki51. Po Powstaniu Styczniowym Petrowa w dalszym ciągu udzielała się w pracach Warszaw-
skiego Towarzystwa Dobroczynności. Wspierała je również finansowo z dochodów z majoratu, 
którym od 1869 r. zarządzał i w którym zamieszkiwał z rodziną najstarszy syn Petrowów Wasilij. 
Po śmierci w 1883 r. Aleksandra Petrowa została pochowana obok męża na prawosławnym cmenta-
rzu Wolskim w Warszawie. Na tym samym cmentarzu spoczywała już jej najstarsza córka Helena,  
żona generała Chlebnikowa i jej młodszy syn Konstantin Chlebnikow52. Grób Petrowów został 
zniszczony po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., natomiast do dnia dzisiejszego zachował się 
grób ich córki i wnuka53 
 

 
 

Leszek Dziedzic 

Historyk, nauczyciel, muzealnik, genealog i regionalista. Absolwent 
historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Muzealnictwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel akademicki w Instytucie 
Historii i Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Kielcach. Nauczyciel w kieleckich szkołach wszystkich stopni na-
uczania. Od 2007 r. pracownik Muzeum Historii Kielc. Członek ze-
społu organizującego muzeum i przygotowującego wystawę stałą. 
Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu histo-
rii Kielc i regionu, biografistyki, genealogii i muzealnictwa publiko-
wanych w wydawnictwach monograficznych, zbiorach studiów, 
czasopismach naukowych i regionalnych, m.in. Roczniku Muzeum 
Narodowego w Kielcach, Roczniku Świętokrzyskim, Studiach Mu-

zealno-Historycznych. Autor wystaw czasowych i planszowych prezentowanych w Muzeum Histo-
rii Kielc oraz przestrzeni miejskiej. Autor i współautor publikacji muzealnych, m.in. katalogów 
wystaw. Redaktor wydawnictw muzealnych, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kie-
leckiego Towarzystwa Naukowego. Członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, sekretarz To-
warzystwa Przyjaciół Kielc, członek Zarządu Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego 
„Świętogen”. 

                                                 
49 Tamże, s. 146; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Z umiłowania…, s. 244, 248. 
50 Д. Нудельман, Александр Петров. Человек…, s. 14, 23. 
51 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 126; E. Niebelski, W dobrach Ossolińskich…, s. 162. 
52 L. Dziedzic, Gubernator kielecki…, s. 195. 
53 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…”, s. 52. 
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Urszula Weber-Król  
Elżbieta Słabik 

Ród Bacciarellich w Królestwie Polskim  

Dzieci i wnuki Marcello Bacciarelliego na ziemi kieleckiej XIX wieku oraz Ma-
zowszu 

Dnia 17 stycznia 2018 roku w archidiecezji warszawskiej obchodzono uroczyście 200-lecie 
śmierci Marcellego Bacciarellego (1731-1818), artysty z Włoch, jednej z najwybitniejszych osobi-
stości w polskiej kulturze przełomu XVIII i XIX wieku. 
 

 
 

Marcello Filippo Antonio Pietro Francesco Bacciarelli – zwany księciem polskich mala-
rzy,  urodził się 10 lutego 1731 roku w Rzymie, w rodzinie wykwalifikowanego pasztetnika, kuch-
mistrza u papieża, profesji niezwykle cenionej i szanowanej w tamtych czasach. Jego młodszy brat 
Serafino był duchownym pełniącym funkcję sekretarza ministra pełnomocnego Rzeczypospolitej 
przy Stolicy Apostolskiej Tomasa Anticiego1

 

 

Od 1766 roku sławny portrecista związał swoje życie z Polską na stałe. Został nadwornym 
malarzem i doradcą króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, także zarządcą licznych 
dóbr królewskich. Jako generalny Dyrektor Budowli Królewskich Marcello współtworzył Łazienki 
Królewskie, nadzorował zakupy dzieł sztuki dla Polski. Był zarządcą Ogrodów Królewskich i Eko-
nomii Kozienickiej. Pod jego kierunkiem specjaliści włoscy w fabryce marmurów w Krzeszowi-
cach (okolice Krakowa) wyrabiali niezwykle piękne meble. 

Pod Czarnokozienicami w powiecie kamienieckim, niedaleko Tenczyna ma się znajdować 
marmur czerwony z białym. Rzemieślnicy sprowadzeni z Włoch za Stanisława Augusta mianowicie: 
Dominik Schianta do wydobywania, Leonardo Galli do wyrabiania dłutem, Edward Gigli do pole-
                                                 
1 Sołtyk Angela, Genealogia i najwcześniejsze lata Marcella Bacciarelliego w świetle akt Archiwum Historycznego Wikariatu Rzymskiego, Kronika 
Zamkowa 1-2/59-60, 111-123, Rok 2010, s. 117 

Tablica Bacciarelliego. Warszawa – Stare Miasto 
Foto: Domena publiczna 
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rowania, którzy zostawali pod kierunkiem nadwornego malarza królewskiego Marcelego Bacciarel-
liego, pierwsi dopiero nauczyli wyrabiać z tego kamienia piękne sprzęty.2 Chodzi tu o Czarnokozie-
nice nad Zbruczem, z zamkiem, murem otoczone, dziś w gruzach; w okolicy kąpiele siarczane, gips, 
alabaster, marmury.3 

Marcello Bacciarelli był organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Literatury, Sztuk 
Pięknych przy królewskim Uniwersytecie Warszawskim, utworzonym w 1816 roku pod kierunkiem 
księdza Stanisława Staszica, działacza kieleckiego, odpowiedzialnego za wydobycie i przeróbkę ko-
palin w świętokrzyskim. Działał w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. 

Na sejmie otrzymał szlachectwo polskie z herbem własnym (co umożliwiło mu zapraszanie 
obcokrajowców do Polski). Za zasługi król Stanisław August Poniatowski nadał mu majątki: Osiek 
i Wilczkowo, na prawach dzierżawy. Wieś Osiek położona jest 15 km na północ od Łowicza, nad 
rzeczką Witonią (Lutynią), lewym dopływem Bzury. Posiadłość Osiek malarz przejął na własność 
w 1775 roku, rodzina Bacciarellich wybudowała tam modrzewiowy dwór. Po śmierci malarza w 
Osieku mieszkali kolejni z rodu.  

 
 
 

 
Marcello Bacciarelli namalował portrety „króla Stasia”, uwiecznił sceny z dawnej historii 

naszego kraju. Zawdzięczamy mu pierwszy poczet władców Polski, galerię wizerunków wybitnych 
Polaków, freski w ratuszu warszawskim umiejętnie przeniesione przez dekoratora Karola Marti-
niego. Z początku malował same tylko portrety, z których najcelniejsze stanowiły szereg wizerun-
ków królów polskich, umieszczonych na zamku królewskim w Sali zwanej marmurową. Byli tam 
wszyscy począwszy od Bolesława Chrobrego aż do Stanisława Augusta, odtwarzani ze starych wize-
runków, jakie się wynaleźć dały, lub narysowani z fantazji, według cech wybitnych ich charakteru, 
jakie przechowały dzieje.4 Skutkiem namów króla Stanisława Augusta malarz przeniósł na płótno 
historyczne obrazy zdobiące salę rycerską m.in.: Kazimierz Wielki nadający wieśniakom polskim 

                                                 
2 Julian Kołaczkowski, Inżynier (…) Członek n. Akademii Umiejętności w Krakowie. Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, 
Kraków 1888, s. 258. 
3 J. Andrysowicz, Jeografia starożytnej Polski ku powszechnemu użytkowi, Nowa Księgarnia, Poznań 1842. 
4 Kółko Domowe, Wspomnienia rodzinne, „Marcelli Bacciarelli”, Wrzesień 1861 rok, s. 201-206, s. 201-206. 

Portret Marcello Bacciarelli 
i podpis mistrza 

Domena publiczna 
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swobody. Ustanowienie Akademii Krakowskiej. Hołd Alberta Xięcia pruskiego złożony Zygmuntowi 
I. Połączenie Polski z Litwą. Traktat pod Chocimiem. Jan III wybawiciel Wiednia i Chrześcijań-
stwa.5 W letnim pałacu króla zwanym Łazienkami znalazły się kompozycje artysty przedstawiające 
dzieje króla Salomona. Słownik malarzy6 opracowany przez Edwarda Rastawieckiego (1857 r.) 
wylicza 203 znanych „robót” malarza, różnego rodzaju i wielkości, bez tych, co znalazły się w do-
mach prywatnych. Kilka obrazów namalował dla kościołów w darze, w tym dwa do kościoła w 
Szczorsach w Nowogródzkim na Białej Rusi. 

Różne były losy jego obrazów. Kurier Warszawski z 17 czerwca 1935 informował, że obraz 
pędzla Bacciarelliego przedstawiający nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napole-
ona w Dreźnie 22 lipca 1807 roku został pozyskany przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Jest to 
prawdopodobnie szkic do dużej kompozycji na ten temat, która znajdowała się w zamku warszaw-
skim, lecz zaginęła w okresie rządów rosyjskich.7 Obraz taki znany był tylko z litografii Hansfaen-
gla, wykonanej w Dreźnie, posiadanej także przez muzeum warszawskie. Bacciarelli sportretował 
na nim szereg osób uczestniczących w życiu politycznym Europy i Polski, co nadawało dziełu 
rangę dokumentu historycznego. 

  Malarz Bacciarelli ceniony był jako człowiek. Łatwość jego w obejściu, z ludźmi humor we-
soły, zyskiwały mu miłość powszechną, jednak przez całe życie wolny był od zarzutu schlebiania, 
ani mu się też nigdy nie zdarzyło przybrać z niższemi ten ton pogardliwie protekcjonalny, jakim się 
często odznaczają ulubieńcy monarchów. Król zaś Stanisław rad był mieć go zawsze przy boku swo-
im, zwierzał się mu ze wszystkiemi projektami upiększeń czy stolicy, czy pałaców swoich, a skoro 
wypadło wyprawić jaką zabawę, iluminację lub fajerwerk, Bacciarelli musiał dawać pomysł, rysu-
nek, wyrokować ostatecznie co będzie w najlepszym guście a nawet sam dojrzeć robót przygoto-
wawczych.8 Król przychodził do jego pracowni na warszawskim zamku prawie codziennie na ga-
wędkę poufną. Bacciarelli przedstawiał mu listy z zagranicy od najznakomitszych artystów odbie-
rane. Z polecenia króla Marceli kupował dla Polski wybitne dzieła sztuki: kosztowne obrazy, po-
piersia, posągi. W całej Europie malarz cieszył się ciągłymi zaszczytami, Akademie Sztuk Pięknych 
umieszczały go w gronie swoich członków. Papież Pius VI mianował go Kawalerem Orderu Złotej 
Ostrogi. 

                                                 
5 Gazeta Literacka, 14 października 1822, Warszawa, „Nekrolog Marcellego Bacciarelli”, s.177 
6 Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, Rastawiecki Edward, Warszawa 1857.  
7 Kurier Warszawski, z dnia 17 czerwca 1935 roku . 
8 Kółko Domowe, Wspomnienia rodzinne, „Marcelli Bacciarelli”, Wrzesień 1861 rok, s. 201-206. 

Herb własny Bacciarellich 
Foto: ze zbiorów Ryszarda Bacciarelliego 
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We własnej pracowni urządził szkołę dla pragnących korzystać z jego nauk młodzieży. Zdat-
niejszych polecał królowi, wyrabiając im pensję, żeby mogli kształcić się dalej za granicą. (…) 
Cierpliwością, słodyczą i przyjacielskim obejściem jednał sobie serca tych, którzy słuchali jego wy-
kładu, a ich wdzięczność świadczyła wymownie przeciw oszczercom, których Bacciarelliemu także 
nie zbywało.9 Słynny malarz przygotował projekt Akademii Sztuk Pięknych, która niestety przez 
innych uniemożliwiona została. Po jego śmierci zawistni przypisywali mu winę za brak realizacji, 
aż syn Fryderyk w 1819 roku wystąpił z obroną ojca na stronach „Rozmaitości do Gazety War-
szawskiej” wykazując jego zasługi, niewielki majątek oraz podkreślając szacunek jakim się po-
wszechnie cieszył. 

W roku 1798 Marcello otoczony kochającą rodziną mieszkał w pałacyku przy ulicy Okopo-
wej nr 1761 (dziś ul. Bagatela), gdzie pobudował kilka domów murowanych i drewnianych, oranże-
rię, założył ogród owocowy i spacerowy. Pałacyk Bacciarelliego projektowany był przez Jana 
Christiana Kamsetzera i ostatecznie rozbudowany w latach 1788-93.10 W tej posiadłości malarz 
lubił przebywać, dowiadując się o ubogich i nieszczęśliwych. Wspierał ich hojnie, lecz w skrytości. 
Pałac został po II wojnie rozebrany. 

Dziękował mu jeszcze za jego prace, za stałe przywiązanie do jego osoby, za oszczędność 
którą się starał zaprowadzić we wszystkich wydatkach.11 Dnia 12 lutego 1798, gdy artysta siedział 
zatopiony we wspomnieniach weszła żona oznajmiając o śmierci króla Stanisława Augusta w Pe-
tersburgu – wówczas „dwie duże łzy potoczyły mu się po zwiędłych policzkach.”12 

Po śmierci małżonki Joanny Fryderyki Marcello Bacciarelli zgasł nagle kilka lat później 
prawie nie chorując i odznaczając się do ostatniej chwili niezachwianą łagodnością i pogodą umy-
słu, co sprawiało, że jego towarzystwa zarówno starzy jak młodzi poszukiwali.13 Działo się to 5 
stycznia 1818 roku. 

                                                 
9 Tamże, s. 201-206.  
10 Aleksander Bacciarelli,  Dwór Bacciarellich w Osieku koło Łowicza, Mazowieckie Studia Humanistyczne 1/1, 121-138, Rok 1995 
11 Kółko Domowe, Wspomnienia rodzinne, „Marcelli Bacciarelli”, Wrzesień 1861 rok, s. 201-206. 
12 Tamże, s. 201-206.  
13 Tamże, s. 201-206. 

PPaałłaaccyykk  BBaacccciiaarreelllliieeggoo,,  uull..  BBaaggaatteellaa  55,,  WWaarrsszzaawwaa 
DDoommeennaa  ppuubblliicczznnaa 
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Marcello Bacciarelli pochowany został w kaplicy belwederskiej, następnie jego szczątki 
i jego żony zostały przeniesione do Katedry Warszawskiej. Nawet w cztery lata po śmierci malarza 
w „Gazecie Literackiej” ukazało się poetyckie epitafium ku czci nieprzemijającej Bacciarelliego ze 
słowami: Oddajmy hołd należny prawej zasłudze i cnocie tego męża.14 

Jego sukcesorzy sprzedali warszawską posesję Szymonowi Chovot, restauratorowi francu-
skiemu, który przeniósł tu swoją restaurację Frascati przekształcając nazwę na Bagatelę, następnie 
szybko wypuścił na loterię liczbową. 

 Żoną malarza była Joanna Fryderyka z domu Richter (1733-1809) z Drezna (stolica 
Saksonii), nadworna malarka Augusta III Wettina, króla Polski i elektora saskiego, uznana miniatu-
rzystka.15 Marcello poznał ją w galerii drezdeńskiej. Spotykał tam saksońską dziewicę pełną wdzię-
ku, równie jak on w sztuce zamiłowaną, równie chętnie jak on przenoszącą na papier biegłym ołów-
kiem, znakomite obrazy włoskiej lub niemieckiej szkoły. Zaledwie dwudziestoczteroletni młodzieniec 
dał się unieść powabowi tych spotkań, wśród których często zawiązana rozmowa przekonała go, że 
tak w swem pojęciu o sztuce, jak w sferze uczucia jest zrozumianym przez młodą artystkę. Fryde-
ryka Rychter już bowiem wtedy liczyła się do biegłych malarek swego czasu, odznaczając się szcze-
gólniej w rodzaju miniaturowym 16. W opracowaniu „Krótkie wzmianki o nieżyjących malarzach 
polskich na Wystawie Retrospektywnej”17 (1898 r.) umieszczono informację o jej dziełach, cieszą-
cych się „niepoślednią sławą”: Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego, Portret damy, Portret 
mężczyzny. Na wystawie pokazano ponadto jej autorstwa Portret dwóch uczonych. Przynajmniej 
dwie miniatury były wówczas własnością Gustawa Soubise-Bisier, znanego kolekcjonera i anty-
kwariusza warszawskiego, który organizował wystawy sztuki. Zachowały się dwa portrety saksoń-
skiej malarki. 

 
 Z mistrzem Marcellim łączy się też pewna ciekawa powiastka – legenda, związana z Domi-
nikiem Gonzagą Magnuszewskim, poetą i przyjacielem słynnego kompozytora Fryderyka Chopina, 

                                                 
14 „Gazeta Literacka,” 14 października 1822, nr.36, Warszawa, bazhum.muzhp.pl Kwartalnik Historii Prasy Polskiej r. 1988 t.27 n4, s. 27-43 
15 W literaturze faktu funkcjonują dwie różne daty jej śmierci: 1809 i 1812, która z nich jest właściwa nie wiemy 
16 Kółko Domowe, Wspomnienia rodzinne, „Marcelli Bacciarelli”, Wrzesień 1861 rok, s. 201-206. 
17 Krótkie wzmianki o nieżyjących malarzach polskich na Wystawie Retrospektywnej otwartej w maju 1898 roku w Warszawie z dodaniem spisu 
chronologicznego artystów i katalogowego ich dzieł, Warszawa 1898 

Joanna Fryderyka Bacciarelli  
Portret po lewej: Rysował Togazzo z portretu w Kościele Św. Jana 

Foto: Domena publiczna 
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przytoczona przez pisarza i poetę Adolfa Nowaczyńskiego (1876–1944) w przedwojennym opra-
cowaniu.18 Cytujemy za nim. Magnuszewscy byli ongiś bardzo zamożni, ponoć wywodzili się z wi-
kingów. Wszystko utracili, pozostał im Ustanów – Grójec k. Warszawy. Ojciec Dominika był hula-
ką zresztą jak hrabia Skarbek, chrzestny Fryderyka. Miał na imię Hiacynt – choć „hiacyntami nie 
pachniał jeno spirytus i rosolisy od niego buchały”. Pijak, karciarz, kobieciarz. Zakochała się w nim 
posażna panna Maria Borakowska (1782-1815), jedynaczka, słynna z niepospolitej urody, miała 
z nim troje dzieci: Dominika i dwie córki. Borakowska olśniewała chabrowymi oczami i kasztano-
wymi włosami. W tej dziedziczce Ustanowa, nieszczęśliwej w małżeństwie kochał się platonicznie 
ponoć sam mistrz Bacciarelli. Włosko-polski malarz malował ją często, nawet gdy zaczęła tracić 
wzrok (po trzecim dziecku) i to w tempie tak szybkim, że żaden lekarz nie mógł temu zapobiec. 
W tym czasie zmarł Hiacynt a nad tragedią córki bolał ojciec z Marcello Bacciarellim. Niestety 
matka Dominika zmarła osierocając trójkę dzieci, które bardzo kochały muzykę. Po matce zostały 
im ponoć tylko wspomnienia i portrety malowane przez słynnego malarza polskiego króla. Czy 
przetrwały do naszych czasów? O tym historia milczy. 

Dzieci Marcelego i Joanny Bacciarelli 
 Włosko-saksońskie małżeństwo Bacciarellich, które osiedliło się w Warszawie w paździer-
niku roku 1766, dało początek polskiej linii tego rodu. W Polsce urodziły się dzieci sławnej pary: 
Fryderyk, Franciszek, Maria, Anna, Elżbieta. 

Fryderyk (1756-1828) – urodzony w Dreźnie, sekretarz króla polskiego Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, odgrywał znaczną rolę w okresie prac Sejmu Czteroletniego jako rzecznik polityki 
króla wśród patriotów. W 1794 roku był członkiem Najwyższej Rady Narodowej – rządu insurekcji 
kościuszkowskiej. Z żoną Zofią Łempicką stracili jedyną córkę Natalię, zmarłą w dzieciństwie. 

Franciszek (ok.1760-1834) – wychowanek kadetów, ukończył Szkołę Rycerską i przed 
1792 r. pełnił służbę w twierdzy Kamieniec Podolski. Kapitan wojsk polskich, walczył w insurekcji 
kościuszkowskiej. Po upadku Rzeczypospolitej i likwidacji jej wojska przeniósł się na stałe do 
Osieka, którym z woli ojca administrował od 1796 roku. Żonaty z Gertrudą Asłanowicz,  z rodziny 
pochodzenia ormiańskiego osiadłej w okolicach Baru na Podolu, stał się protoplastą polskiej linii 
rodu.  

Dzieje jego synów i wnuków przybliżają opracowania jego potomka Aleksandra Jana Bac-
ciarelliego (1950-2019) – dra nauk technicznych, uczestnika odbudowy Zamku Królewskiego, 
dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, wykładowcy historii sztuki i geodezji na uczel-
niach w Łowiczu i Enugu (Nigeria), pisarza i renowatora rodowego dworu w Osieku. Zajmował się 
planowaniem inwestycji na drogach krajowych i programami PHARE i ISPA. Przez cztery lata po-
dwoiłem ilość środków wydawanych na drogi krajowe. Pod moim kierunkiem wybudowano trzy-
dzieści parę obwodnic dużych miast, między innymi rozpocząłem obwodnicę Sochaczewa i Kutna 
(…).19 

Maria (1768-1804) – zwana Marion, w której kochał się król Stanisław Poniatowski. Wy-
szła za Jerzego Mikołaja Wilczewskiego, właściciela Grajewa, szambelana króla Stanisława Augu-
sta. Ich córka Konstancja została żoną Marcelego Bacciarelliego, syna stryja Franciszka. Druga cór-
ka Adelajda Joanna już po śmierci rodziców, w 1829 roku w Warszawie oddała swoją rękę „wiel-
możnemu” Felixowi Walentemu Jaworskiemu – kalkulatorowi w Komisyi Rządowej Spraw Wewnę-
trznych i Policji,20 zamieszkałemu od dwóch lat w Warszawie przy ulicy Danielewiczowskiej 617, 
urodzonemu we wsi Karsznicy, Księstwie Poznańskim. Ślub odbył się w obecności szwagrów: Xa-

                                                 
18 Adolf Nowaczyński, Młodość Chopina,  Towarzystwo Wydawnicze Rój, Warszawa 1939, s. 124-125. 
19 Nowy Łowiczanin nr 40, z dn.3 października 2002 r., s. 10. Artykuł reporterek: Marty Kolas i Mirosławy Wolskiej „Jeden los, dziesięć żyć” – 
wywiad z Aleksandrem Bacciarelli,  wnukiem Władysława.  
20 Akt ślubu 1829 nr 86, Warszawa 
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werego Królikowskiego, Radnego Urzędu Municypalnego Miasta Warszawy i Jana Czechowicza, 
byłego kontrolera generalnego wypłat Królestwa Polskiego. 

Anna (1770-1825) – zdolna malarka, miniaturzystka jak matka, mieszkała w Pałacu Bac-
ciarellich w Warszawie przy ul. Okopowej, zmarła w wieku 55 lat.  

Elżbieta (1775-1808)  pozostała panną, zmarła młodo. 

Potomkowie Franciszka Bacciarelliego (ok. 1760-1834)  

 Progenitura Marcelego i Joanny gospodarowała na Mazowszu i Kujawach w licznych mająt-
kach. Tradycja rodzinna mówi, że wszyscy wnukowie malarza wzięli udział w powstaniach (ko-
ściuszkowskim, listopadowym i styczniowym). Fragment tej polskiej historii zawarty jest w „Garści 
wspomnień” Cezarego Bacciarellego (1896-1982), ziemianina z Kujaw, ppor. 2 Pułku Ułanów Gro-
chowskich, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Historię rodu ciekawie przedstawił 
dr Aleksander Bacciarelli,21 ostatni właściciel majątku Osiek. Urzeka opis majątku i ciekawe przed-
stawienie dziejów jego kolejnych właścicieli. 

Osiek obecnie. Majątek rodziny Bacciarellich.  Foto: Filip Bacciarelli  

W powstaniach uczestniczyli synowie Franciszka :i Gertrudy Asłanowicz: Marceli, Karol, 
Józef, Teodor, Tadeusz.  

Marceli – urodzony w 1789 r., w czasach Księstwa Warszawskiego służył w wojsku. 
W kampanii 1809 roku odznaczył się walecznością w czasie szturmu Zamościa. Kampanię rosyjską 
1812 r. zakończył w randze porucznika. Oficer w Powstaniu Listopadowym, służył w Drugim 
Pułku Piechoty na Litwie. Dowodził wspomnianym pułkiem w bitwie pod Rajgrodem, za co odzna-
czono go złotym krzyżem Virtuti Militari. Po upadku powstania był internowany w Prusach. Po 
powrocie osiadł w Sierpcu. Jego żoną była kuzynka Konstancja Wilczewska. Ich ślub odbył się w 

                                                 
21 Dwór Bacciarellich w Osieku koło Łowicza, Aleksander Bacciarelli, Mazowieckie Studia Humanistyczne 1/1, 121-138, kolekcja cyfrowa baz-
hum.muzhp.pl 
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Warszawie w 1823 roku. Po ślubie mieszkali w Boczkach, gminie Kocierzew Południowy. Sześć lat 
później stracili syna Edwarda (akt zgonu Łowicz Kolegiata). 

Pułkownik przeżył żonę, aktu jego śmierci autorki nie odnalazły. Kurier warszawski z roku 
1848, w dzień wigilijny, informował o śmierci jego żony Konstancji Bacciarelli – córki Jerzego 
i Marianny z Bacciarellich Szambelaństwa Wilczewskich. Zmarła 7 listopada małżonka łączyła w 
sobie wszelkie przymioty duszy i serca, jakiemi zacna obywatelka, wzorowa małżonka, nieporów-
nywalna matka jaśnieć może. Słodycz jej charakteru, skromne cnoty zacisza domowego, były owo-
cem wyższego wykształcenia, któremi ją obdarowali rodzice. Urodzona 19 grudnia 1788 weszła 
dnia 23 maja 1823 w związki małżeńskie z Marcelim Bacciarellim, później pułkownikiem b. W.P. 
Po 25 latach najszczęśliwszego pożycia, dziś mąż opłakuje jej stratę, dzieci, przyjaciele i krewni 
„płaczą słudzy, włościanie i ubodzy”.22 

Syn pary małżeńskiej – Alfons, urodzony w 1826 roku w Boczkach (gmina Kocierzew Połu-
dniowy), mąż Ludwiki Czarneckiej, zmarł w 1895 roku w Żyrardowie (województwo mazowiec-
kie). Był zarządcą dóbr Rokotów, w powiecie sochaczewskim. 

Syn Alfonsa – Wacław, rzemieślnik, w 1899 roku brał ślub z Wandą Seroczyńską w Żyrar-
dowie. Z archiwalnych metryk wynika, że ich dzieci przychodziły na świat w niewielkiej wsi Ruda 
Guzowska – osadzie, która dała początek miastu Żyrardów. Ruda Guzowska, położona w dobrach 
hrabiów Łubieńskich, była w połowie XIX wieku ważnym i perspektywicznym ośrodkiem przemy-
słowym na mapie Królestwa Polskiego. Wanda z Seroczyńskich Bacciarelli żyła lat 55, zmarła 28 
lutego 1931 roku. Wacław żył siedem lat dłużej, zmarł w wieku 70 lat, 31 stycznia 1938 r. 

W archiwach żyrardowskich znajdujemy akty urodzin pięciu córek Wacława Bacciarelliego, 
ślusarza i kowala artystycznego w Rudzie Guzowskiej i jednego syna czyli: Jadwigi, Zenobii,  Iza-
beli, Wandy Jadwigi, Ireny oraz Witolda. Jadwiga Bacciarelli urodzona w 1901 roku zmarła w 
wieku trzech lat. Zenobia przyszła na świat jeszcze za jej życia 19 lipca 1904 roku. Narodziny Iza-
belli dnia 16 stycznia 1907 roku zgłosił ojciec w asyście Hermana Schuberta (lat 33) i Władysława 
Grzegorzewskiego, tkacza (lat 30) kilkanaście dni później. 

W obecności Józefa Ostrowskiego, farbiarza (lat 24) zjawił się w parafii po narodzinach 
następnej córki Wandy Jadwigi (1909 r.). 

O Irenie urodzonej w 1900 roku wiadomo, że była żoną Stanisława Szarskiego.  Zmarła 21 
grudnia 1982 roku, wymienia ją Wielka Genealogia Minakowskiego. Małżonkowie pochowani są 
na cmentarzu Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grób Ireny z Bacciarellich i Stanisława Szarskiego 
w Żyrardowie   Foto: ze zbiorów autorek 
 

 
 

Rok wcześniej niż Wacław Bacciarelli brała ślub jego siostra Wanda Maria,  córka Alfonsa 
i Ludwiki urodzona w Skotnikach. Dnia 20 lipca 1898 roku w Żyrardowie wyszła za mąż za Stani-
sława Kowalewskiego, syna Tomasza i Emilii Szybkowskiej.  O jej śmierci półtora roku później in-
formował Michał Kowalewski,  tkacz (l. 25) oraz Andrzej Seroczyński,  murarz z Teklinowa (l. 67).  

                                                 
22 Kurier Warszawski z roku 1848 nr 343 z 24 grudnia – nekrolog. 
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W Rudzie Guzowskiej notujemy ponadto ślub Zygmunta Apoloniusza Bacciarelliego syna 
Kazimierza i Stanisławy Rościszewskiej z Haliną Jadwigą Kręską (1909r.). 

O Karolu nie znajdujemy zbyt wiele. Urodził się w 1795 roku. Gospodarował w Osieku po 
śmierci ojca Franciszka. W akcie zgonu wykazany przez świadków: Tomasza Pazdyńskiego, 
nauczyciela, męża bratanicy (l.40) i Jędrzeja Szymańskiego, organisty (lat 60), jako „posiadacz osa-
dy czynszowej”. Karol zmarł w stanie kawalerskim 4 listopada 1857 roku, pozostawiwszy zamiesz-
kałą w Osieku siostrę oraz dwóch braci: w guberni płockiej i jednego w kieleckiej. Akt zgonu pod-
pisał ksiądz Gorecki. 

Teodor (1796-1884) – znaleziony nekrolog w Kurierze Warszawskim sugeruje, że urodził 
się w Księstwie Łowickim w Osieku. Po ukończeniu szkoły wydziałowej w Łowiczu służył w armii 
Królestwa Polskiego – 11 Pułk Piechoty. W czasie Powstania Listopadowego służąc w pułku pie-
choty liniowej uzyskał awans na kapitana i został odznaczony za męstwo złotym krzyżem.23 Ciężko 
ranny (stracił nogę), po upadku Warszawy pozostał w stolicy. Złożył przysięgę na wierność carowi, 
za co otrzymał roczny zasiłek na podreperowanie zdrowia. W anonsie prasowym ujęto to następu-
jąco: Wstąpiwszy wcześnie w szeregi 5-go pułku piechoty odbył całą kampanię i w bitwie pod Szy-
manowem ciężko ranny stracił nogę, którą amputował mu Antomarchii, b. lekarz Napoleona I-go.24 

Po klęsce Powstania Listopadowego został dymisjonowany. Przyjęty do służby cywilnej kil-
kanaście lat był prezydentem miast powiatowych: w radomskim i kieleckim. W 1836 został burmi-
strzem Szydłowca – miejscowości, która obejmowała ponad 66 mórg (w tym 14 mórg nadanych 
przez Radziwiłłów Żydom). Teodor znany z krewkiego temperamentu skłócił się z tamtejszymi 
mieszczanami. Z jednym z nich stoczył obok ratusza pojedynek na pięści. Inwalida wojenny okazał 
się zadziwiająco sprawny i pobił przeciwnika tak, „że mu oko podsiniało”.25 To nie był jedyny przy-
padek jego siły, na jego pięści skarżył się ponoć starozakonny Mosku Racicowy i kupiec Niemilkar 
Nielman. Dostało się też żonie kupca, która stanęła w obronie męża. Zarzucano mu konflikt między 
katolikami i Żydami (m.in. nielegalny pobyt Żydów poza granicami wyznaczonych ulic) oraz man-
ko w kasie. W karczmach wznosił rewolucyjne okrzyki oraz zmuszał muzykantów do grania umiło-
wanych pieśni wojskowych: Mazurka Dąbrowskiego i Marsza Chłopickiego. Posadę utracił za 
wspomnianą „nieprawomyślność” i bijatyki. Za karę w 1842 roku przeniesiono go na mniej presti-
żowe stanowisko burmistrza Bodzentyna, gdzie aktywnie działał do 1846 roku. Ponoć był niezwy-
kle surowy w wykonywaniu prawa. Najpierw eksmitował organistę, potem dbając o moralność 
rozwiązłej pani wymierzył jej 25 rózg. Również tu nie przywiązywał wagi do finansów, za co został 
przeniesiony do pobliskich Daleszyc. Stamtąd został zdymisjonowany i zwolniony ze służby w 
1855 roku. Dzięki aktom metrykalnym wiemy, że na przełomie lat 50/60-tych XIX wieku mieszkał 
z rodziną w Kielcach. Kiedy przeniósł się do Konina nie wiadomo. Teodor był odznaczony złotym 
krzyżem Virtuti Militari nadanym 5.09.1831 roku. Zmarł w Kielcach. 

Z żoną Karoliną z Dańkowskich (ok.1805-1890) zawarł ślub w Radomiu, gdzie panna mło-
da urodzona w Kielcach, mieszkała z rodzicami. Dochowali się trzech synów: Bolesława (ur. 1835), 
Zdzisława (ur. 1837), Teodora (ur. 1842) oraz dwóch córek: Wandy i Bolesławy. Bolesława zmarła 
w wieku 18 lat w Kielcach.  

Karolina miała brata Franciszka, urodzonego w Kielcach w 1807 roku. Studiował na Wy-
dziale Prawa i Administracji w sekcji administracyjno-matematycznej oraz równocześnie na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był powstańcem listopadowym 1830-1831 w 
stopniu porucznika. Na emigracji we Francji mieszkał w Blois. Jego życiorys zawarł Rafał Gerber 
w Słowniku biograficznym z 1827 roku pt. „Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831”. 

                                                 
23 Portal Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, Wikipedia, Serwis Genealogiczny – Stankiewicz 
24 Kurier Warszawski z dnia 9(21) sierpnia 1884 roku 
25 Portal Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, Wikipedia, Serwis Genealogiczny – Stankiewicz 
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Robert Bielecki w „Słowniku biograficznym oficerów Powstania Listopadowego” z kolei 
napisał: DANKOWSKI Franciszek Ksawery Bartłomiej – Od 1827 student Wydziału Prawa UW. Od 
1829 do 1.9.30 uczeń Szkoły Podchorążych Piechoty. Wszedł 9.3.31 do 5 ppl. jako podchor., 1.9.31 
mianowany ppor. przez Ramorino, przeszedł 16.9.31 z Ramorino do Galicji. Internowany przez Au-
striaków na Morawach. Przybył do Francji 8.32 i należał początkowo do zakładu w Bourges. 
1.10.33 skierowany do Blois, gdzie mieszkał kilka lat, pracując jako urzędnik. 30.5.37 podpisał tam 
petycję do Izby Parów w sprawie zasiłków dla emigrantów polskich. Przeniósł się 1.38 do pobli-
skiego Vendôme, gdzie zaczął pracować w administracji dróg i mostów. 29.11.41 mianowany pikie-
rem, 1.2.41 konduktorem pomocniczym 3 klasy, 1.1.45 – 2 klasy, 1.1.47 – 1 klasy, 1.1.52 konduktor 
embrigadé 4 klasy, 1.5.53 – 3 klasy, 1.4.56 – 2 klasy, 1.7.65 – 1 klasy. Przeniesiony 1.1.76 na eme-
ryturę. Cieszył się doskonałą opinią. Przez cały czas mieszkał w Vendôme i prawdopodobnie tam 
zmarł. Rodziny nie założył. 26  

Prawdopodobnie jej bratem był też Stanisław Dańkowski – uczeń V kl. Liceum Warszaw-
skiego; zm. 24 VII 1824 w 17 roku życia, pochowany dnia następnego na cmentarzu. Świętokrzy-
skim, o czym informował Kurier Warszawski nr 182 z tegoż roku. 

Teodor Bacciarelli zmarł 3 sierpnia 
1884 roku w wieku 88 lat podczas pobytu w 
Kielcach u córki Wandy. Zwłoki przewie-
ziono do Konina, gdzie od lat przeszło 30-tu 
jako emeryt przemieszkiwał na prowincji 
(…), gdzie też użytecznego żywota doko-
nał.27 

Karolina zmarła sześć lat później. 
Nagrobek zmarłych Teodora i Karo-

liny na Powązkach Konina przy ulicy Kol-
skiej objęto opieką w ramach akcji „Na ra-
tunek pomnikom” w 2010 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  

PPoowwąązzkkii..  GGrróóbb  TTeeooddoorraa  BBaacccciiaarreellllii,, ssyynnaa  TTeeooddoorraa  ii  KKaarroolliinnyy  zz  DDaańńkkoowwsskkiicchh  
    FFoottoo  UUrrsszzuullaa  WWeebbeerr--KKrróóll  

                                                 
26 Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny (str. 38): Dańkowski Franciszek, Wydział Prawa i Admi-
nistracji, sekcja Admin. Matem., wpis 9 X 1827 
27 Kurier Warszawski z dnia 9 (21) sierpnia 1884 roku 
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Akt ślubu Tadeusza Bacciarelliego z Teresą Wróbel w Błoniu (Geneteka AP).  Foto: Elżbieta Słabik 

 

Tadeusz  (1798-1837) ożenił się z Teresą Wróbel vel Wróblewską, córką Franciszka i Ku-
negundy, w 1832 roku. Był dzierżawcą w mieście Błoniu, tam małżonkowie osiedli na stałe. Tade-
usz zmarł niespodziewanie w 1837 roku w Osieku podczas odwiedzin u brata. Jego żona Teresa 
utrzymywała się z propinacji w Osuchowie.  

W 1847 roku ich siedemnastoletnia córka, Marianna Bacciarelli wyszła za mąż za Wincen-
tego Niwińskiego (ur. 1827), szlachcica, gorzelanego w Dylewie. Działo się to w Osuchowie (Bło-
nie). Jeden z ich synów Stefan Lucjan mieszkał kilkanaście lat w Kutnie. 

Druga córka Tadeusza, dwudziestoczteroletnia Józefa urodzona w Błoniu, wyszła w 1855 
roku za mąż za wdowca, Tomasza Pazdyńskiego, z kolei nauczyciela szkoły elementarnej w Kocie-
rzewie, gmina Osiek. Pan młody miał już lat 40. Matką chrzestną ich pierwszej córki Marianny zo-
stała Rozalia Zieske, córka Franciszka Bacciarelliego. Marianna Aniela w wieku 18 lat wyszła w 
Krośniewicach (1874) za Karola Drabarka urodzonego w Oleksowie, syna Szymona i Julianny 
Roguckiej, nauczyciela we wsi Ostrowy. 

W akcie zgonu Tadeusza w Osieku (parafia Kocierzew Południowy) czytamy, że w kościele 
stawili się 18 sierpnia 1837 bracia rodzeni Józef Bacciarelli, dzierżawca wsi Koszajce, tamże za-
mieszkały (l.39) i Karol Bacciarelli posesor wieczysty folwarku Osiek (l.45). Oświadczyli, że 18 
sierpnia o godzinie 4-tej z rana zmarł Tadeusz Bacciarelli lat 40 liczący, w Osieku przy familii ba-
wiący, pozostawiwszy po sobie owdowiałą małżonkę Teresę z Wróblów „na Kolonij Cyprianach” 
zamieszkałą. 

Następny wnuk Marcellego Józef (1792-1874) – to ziemianin, wojskowy, uczestnik Powsta-
nia 1831 roku, urodzony w Kamieńcu Podolskim. Po bezpotomnej śmierci brata Karola właściciel 
majątku Osiek pod Łowiczem. Józef i jego najstarszy syn Aleksander doprowadzili Osiek do znacz-
nego rozkwitu. Wybudowali tu browar, zakupili okoliczne majątki (lub dzierżawili): Boczki, Róży-
ce, Koszajec, Pilichowo, Bitkowice i Wilczkowo w Dobrzyńskiem. Z żoną Józefą Piekarską docho-
wali się dziewięciorga dzieci: Aleksandra, Jana, Kazimierza, Stanisława, Władysława, Konstancji, 
Agnieszki, Scholastyki i Marii.  



Nasze gene-historie – część druga 

141 

Blisko majątku Osiek znajdowała się wieś Boczki, w której 7 listopada 1849 roku urodził 
się późniejszy malarz realistyczny Józef Chełmoński, herbu Prawdzic. Pewnego dnia jego ojciec 
zjawił się w Osieku z zeszytem szkolnym syna, zapełnionym samymi rysunkami i karykaturami. 
Zmartwiony żalił się, że syn nie chce się uczyć „tylko maluje i maluje”. Prosił by potomek tak słyn-
nego malarza jak Marcello Bacciarelli ocenił te rysunki. Minęło ponad 150 lat i na spotkaniu 
z dyrektorem muzeum w Arkadii potomek Józefa – dr Aleksander Bacciarelli opowiedział tą histo-
rię. W odpowiedzi dyrektor muzeum uśmiechnął się, przyniósł dokładnie ten zeszyt, o którym była 
opowiastka. Zeszyt szkolny Chełmońskiego zachował się w Arkadii. Tak historia zatoczyła koło a 
Józef Bacciarelli okazał się pierwszym recenzentem twórczości znanego malarza Józefa Chełmoń-
skiego. 

Józef Bacciarelli, ojciec pięciu synów, z których trzech walczyło w Powstaniu Styczniowym 
zmarł w 1874, w wieku 82 lat. „Dziennik Poznański” zamieścił następujące o nim wspomnienie: 
„W tych dniach w dobrach swoich Bitkowice w pow. Płockim umarł Józef Bacciarelli, wnuk w pro-
stej linii Marcelego Bacciarelliego, którego na dworze Stanisława Augusta zwano księciem naszych 
malarzy. Zmarły zajmował się od młodości rolnictwem i znanym był z cnót obywatelskich.(…). 

W spuściźnie po śp. Józefie pozostał liczny zbiór tak obrazów i szkiców jego dziada, jak 
równie współczesnych i dawniejszych malarzy przeważnie szkół włoskich.”28 

Córka Franciszka – Rozalia Anna, żona Augustyna Zieske była częstym gościem powiatu 
kutnowskiego. 

Potomkowie Józefa Bacciarellego (1792-1874), wnuka malarza  

Jednym z synów Franciszka był Józef. Dzieci Józefa Bacciarelliego i Józefy Piekarskiej 
uczestniczyły w Powstaniu Styczniowym i gospodarowały we własnych majątkach:  

Potomkowie Bacciarellich 
Foto: ze zbiorów rodzinnych Ryszarda Bacciarellego  

                                                 
28 WBC „Dziennik Poznański” nr 94, z dn.25-04-1874 r., str.3 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

142 

Aleksander (1832-1911) uczestnik Powstania Styczniowego ożeniony z Dywiną Czecho-
wicz (ślub 1855), dzierżawił majątki w Boczkach i Różycach, gminie Kocierzew, w powiecie 
łowickim. Był jednym z założycieli Towarzystwa Rolniczego. Po wybuchu powstania delegat 
Rządu Narodowego na okręg łowicki. Do obowiązków jego należało załatwianie korespondencji, 
zbieranie podatków, dostarczanie żywności i zaopatrzenie oddziałów. Sprawował władzę sądowni-
czą, wydając wyroki na zdrajców. 

Kiedy działające oddziały powstańcze, dowodzone przez Edmunda Calliera – w dniu 25 
lipca 1863 roku – stoczyły na polach wsi Skowroda potyczkę z rosyjskim oddziałem z Kiernozi, po 
walce powstańcy odpoczywali we dworze w Osieku. Konie ich były tak wynędzniałe, że siodła 
zwisały pod brzuchami. Po napojeniu koni i częściowej ich wymianie, ostrzeżeni o zbliżaniu się 
wroga powstańcy cofnęli się. 

Nękany później szykanami władz Aleksander Bacciarelli sprzedał Osiek i około 1880 r. 
przeniósł się w Grójeckie, gdzie kupił większy majątek – Rożce. Utworzył tam spółkę przemysło-
wo-rolną, która zbankrutowała. Aleksander zamieszkał z kolei w Redczu – dzierżawionym majątku 
na Kujawach. Ostatnie lata życia spędził w Wagańcu – majątku młodszego brata Kazimierza, naj-
lepszego rolnika w rodzinie.29 

Miał dwóch synów: Władysława i Marcela. 
Władysław (1868-1960) ukończył gimnazjum w Płocku, jak ojciec. Po studiach na Uniwer-

sytecie Warszawskim i Dorpacie w Estoni, został doktorem medycyny. O jego losach opowiada 
wnuk w artykule Nowego Łowiczanina z 2002 roku.30 „Kiedy rodzina traciła majątek, mój dziadek 
Władysław Bacciarelli kończył medycynę. Został chirurgiem-położnikiem, a później objął funkcję 
ordynatora oddziału chirurgicznego w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Podczas jego ordy-
natury wybuchła pierwsza wojna światowa. Ruscy zabrali dziadka i z frontem trafił aż do Moskwy, 
tam poznał Lenina. Po rewolucji lutowej, pozwolili Polakom tworzyć swoje wojsko. Dziadek trafił 
do korpusu generała Dowbora-Muśnickiego pod Bobruskiem. Niestety, nie udało przedrzeć się im 
przez front, wtedy dziadek trafił do Petersburga. Tam pomógł mu polski lekarz (…) przedostać się 
do Polski. Jego podróż z Rosji do Polski trwała pół roku.” Władysław w 1903 roku pojął za żonę 
Marię Dorotę Radomską.  

Drugi syn Aleksandra i Dywiny Otylii z domu Czechowicz – Marceli ożenił się w 1896 roku 
z Józefą Franciszką Łojewską, córką Olimpiusza i Franciszki Mittelsztadt.31 Rodzice panny młodej 
byli posesorami Naruszewa i dziedzicami Kurowa w Wielkim Księstwie Poznańskim. Przodkowie 
matki panny młodej, córki prawnika Edwarda Telesfora, pochodzili ze Szwecji i przybyli do Polski 
w XVII wieku z armią szwedzką, pieczętowali się herbem Hornklow od swojej majętności w Szwe-
cji. Prawdopodobnie była też linia brandenburska tej rodziny (baronów niemieckich, którzy w po-
łowie XIX wieku posiadali majątek Lipie koło Wielunia).32  

Córka Julia Józefa Bacciarelli została żoną Alfreda Marcelego Cygańskiego. Działo się to w 
roku 1882 w Belsku Dużym. 

Jan z żoną Emilią Bęską ślub brali w 1872 roku w Gradzanowie. Małżeństwo gospodarowa-
ło w Ciechanowskim (Rydzewo, Kopacze). To dziadkowie Ryszarda Bacciarelliego, znanego dziś 
aktora. Ryszard, syn Czesława – praprawnuk malarza – ukończył gimnazjum w Ciechanowie, po-
tem w Mławie, gdzie chodził także do liceum. 
 

                                                 
29 Aleksander Bacciarelli, Dwór Bacciarellich w Osieku koło Łowicza, Mazowieckie Studia Humanistyczne 1/1, 121-138, rok 1995 
30 Nowy Łowiczanin nr 40, z dn.3 października 2002 r., s. 10. Artykuł reporterek: Marty Kolas i Mirosławy Wolskiej „Jeden los, dziesięć żyć” – 
wywiad z Aleksandrem Bacciarelli, wnukiem Władysława. 
31 O rodzinie Mittelstaedtów (Mittelsztedt)  z Wielkopolski wspomniano w publikacji świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego Świętogen 
„nasze gene-historie” Kielce 2017 – artykuł Urszuli Weber-Król „Dawni mieszczanie Kielc: Weberowie,  Arndtowie,  Leydowie”. Mittelstaedtowie 
herbu Hornklow związani byli z rodziną Arndtów herbu Puchacz.  
32 Maria Eliza Steinhagen,  „Steinhagenowie.  Historia ze smakiem”, Świat Książki, Warszawa 2005.  
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Babcia Ryszarda Bacciarelliego.  
Foto: ze zbiorów rodzinnych Ryszarda Bacciarellego  

 

 

 

Kazimierz (1851-1918) – to właściciel majątku Jądrowice, Miechowice i Waganiec na Ku-
jawach. W 1879 roku wstąpił w związek małżeński ze Stanisławą Moniką Rościszewską (1858-
1947) w Raciążu na Mazowszu.  

Reporter Kuriera Warszawskiego w 1925 roku spotkał się z potomkami Józefa Bacciarel-
lego na Kujawach, właścicielami dwóch majątków Miechowice i Jądrowice – wspomnianym Kazi-
mierzem Bacciarelli i Cezarym, synem i wnukiem Józefa. Prawnuk znakomitego mistrza z czasów 
Stanisława Augusta, p. Kazimierz Bacciarelli, prowadzi nas do wnętrza. I nagle milknie bujny, we-
soły pogwar, z jakim liczne grono weszło do starego bardzo niskiego pokoju gościnnego – salonu, 
gdzie ze ścian patrzą na nas owe czarowne portrety niezapomnianego mistrza pędzla. Wokół staro-
świeckie meble stylowe zda się stoją tu od czasów ostatniego króla polskiego. W dworku zacho-
wano piękny, głęboki kult przeszłości. Gdy wychodzimy na folwark, bije w oczy silnym kontrastem 
dowód, iż młody właściciel umie z żywymi naprzód iść. Oto przed nami stadnina, obora zarodowa 
i wielkie stada owiec rambouletów pod pieczą typowego, starego owczarza 80-letniego, co to nieza-
wodnie zna sposoby na wszystkie ludzkie słabości. W polu urodzaje wspaniałe.33 

Opodal były Miechowice, folwark niewielki, 14 włókowy, własność ułana Cezarego Baccia-
relliego: rygor niezwykły, porządek wzorowy. Na każdym kroku znać rękę silną i oko czujne. Piękna 
stadnina, rasowy foelblut – reproduktor, najlepszy na Kujawach, rasowa obora holenderska. Na 
miejscu mleczarnia – filia mleczarni lubranieckiej.34 

Stanisław posiadający majątek Reczyn ożenił się w 1892 w Bodzanowie z Anastazją Ziół-
kowską z domu Orzechowską, wdową z dwiema córkami: 8-letnią Zdzisławą (ur. 1884) i 6-letnią 
Janinę (ur. 1886).35 Anastazja z domu Orzechowska, córka Jakuba, służącego w Płocku i Magda-
leny Dąbrowskiej była gospodynią w Reczynie.  

Reczyn położony w płockim – był majątkiem w połowie XIX wieku należącym do Włady-
sława Szawłowskiego herbu Sulima i Marii Bacciarelli, dopiero kilkanaście lat później do Stanisła-
wa Bacciarelliego. W genealogii znajdujemy informację o adopcji córek Anastazji przez drugiego 
męża Stanisława (intercyza). 
 Zdzisława, córka Anastazji wyszła za Władysława Aleksandra Dunin-Borkowskiego w 1907 
roku. Choć dzieje tej pary są powszechnie znane w Krośniewicach, warto je przypomnieć. 

 

                                                 
33 Kurier Warszawski 4 sierpnia 1925. 
34 Kurier warszawski 4 sierpnia 1925 
35 Pierwszym mężem Anastazji był Piotr Ziółkowski (1840-1891) – syn Tomasza i Wiktorii, zmarł w Płocku. Z Anastazją brali ślub w 1882 roku w 
Bodzanowie (Reczyn), oprócz córek mieli także syna Wacława (wg akt urodzeń).  
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Akt urodzenia brata Anastazji Ziółkowskiej z domu Orzechowskiej – Antoniego 
 
Władysław Aleksander (1874-1947) był farmaceutą. Pochodził z Warszawy, ale podobnie 

jak wielu ówczesnych aptekarzy zamieszkał na prowincji. Krośniewice leżały blisko stolicy, przy 
ważnym trakcie do Poznania. Około 1926 nabył kompleks budynków po byłym zajeździe i rozwinął 
tu szeroką działalność gospodarczą. Na parterze dawnego budynku hotelowego umieścił sklep z ar-
tykułami kolonialnymi, w piwnicach wytwórnię wód gazowych. Na piętrze pozostawił mieszkanie 
prywatne, pełne pamiątek po rodach Bacciarellich i Dunin-Borkowskich. Po zlikwidowaniu restau-
racji „Pod Bachusem” Władysław Dunin-Borkowski prowadził tam aptekę „Pod Łabędziem”. 

O synu Zdzisławy i Władysława – Jerzym Dunin-Borkowskim, wielkim kolekcjonerze 
z Krośniewic pisał Olgierd Budrewicz w „Sagach warszawskich”. Przyszedł na świat w Krośniewi-
cach 27 listopada 1908 r. Zaglądamy do metryki urodzenia Jerzego Dunin Borkowskiego, później-
szego farmaceuty, twórcy krośnieńskiego muzeum: Działo się w osadzie Krośniewice dwudziestego 
września (trzeciego października) tysiąc dziewięćset dziewiątego roku o godzinie piątej po połu-
dniu. Stawił się Władysław Dunin – Borkowski (…), lat trzydzieści pięć, właściciel apteki, w osadzie 
Krośniewice zamieszkały, w obecności Stanisława Dunina Borkowskiego, lat czterdzieści trzy, 
notariusza w mieście Nieszawie zamieszkałego i Stanisława Bacciarelli, lat sześćdziesiąt dwa, utrzy-
mującego się z własnych środków, w osadzie Krośniewice zamieszkałego i okazał nam dziecię płci 
męskiej oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Krośniewice czternastego (dwudziestego siód-
mego) listopada tysiąc dziewięćset ósmego roku o godzinie trzeciej rano z prawowitej jego mał-
żonki Zdzisławy z domu Bacciarelli, lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odby-
tym w dniu dzisiejszym nadano imię Jerzy, a rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Dunin Bor-
kowski i Janina Skotnicka. Akt ten opóźniony z powodu zajęć ojca dziecięcia. Akt ten oświadczają-
cemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany. Ks. Konstanty Jaźwiński urzędnik 
stanu cywilnego, Władysław Dunin Borkowski, Stanisław Dunin Borkowski i Stanisław Bacciarelli. 

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Jerzy kończy Szkołę Główną Handlową w 
Warszawie. W czasie wojny należy do Armii Krajowej i bierze udział w Powstaniu Warszawskim. 
We wrześniu 1939 roku piwnice jego rodzinnego majątku służyły krośnieńskiej ludności jako 
schron, w połowie 1942 rodzina Dunin-Borkowskiego choć została wywłaszczona z apteki, miesz-
kała nadal w majątku. Od 1950 roku Jerzy kontynuował tradycję rodzinną prowadząc aptekę „Pod 
Łabędziem” przez blisko trzydzieści lat. Pasja kolekcjonerska sprzyjała powiększaniu zbiorów ma-
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larskich. Przyczynkiem było odkrycie przez Jerzego Dunin-Borkowskiego w łódzkim antykwariacie 
szkicu M. Bacciarellego do obrazu „Bitwa pod Wiedniem”. W październiku 1978 r. cały swój ko-
lekcjonerski zbiór przekazał państwu polskiemu i został dożywotnim kuratorem powstałego w ten 
sposób Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Oddziału Muzeum Narodo-
wego. Jerzy Dunin-Borkowski zmarł 23 lipca 1992 roku w rodzinnym mieście. Pochowany został 
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.  

Druga córka Anastazji – Janina z Ziółkowskich wy-
szła za mąż za lublińskiego prawnika Kazimierza Skotnic-
kiego. Kazimierz Skotnicki został prezesem Sądu Okręgo-
wego w Lublinie. 
 

 
 
 
 
 

Kazimierz Skotnicki  
 
 
 
W kieleckich archiwach wspomina się budowniczego powiatu kieleckiego Aleksandra Du-

nin-Borkowskiego, który w połowie XIX stulecia na gruntach wydzielonych z rządowego folwarku 
„Psiarnia” i oddanych mu w wieczystą dzierżawę wybudował własnego projektu dworek. Podobno 
przyjaźnił się ze znanym polskim malarzem Janem Styką, twórcą Panoramy Racławickiej, spowino-
waconym z kieleckim rodem Stumpfów. Może dlatego w 1868 roku dwór Aleksandra z zabudowa-
niami gospodarczymi zakupiła pochodząca z Radomia rodzina Stumpfów, przemysłowców, posia-
dających udziały w browarach oraz nieruchomościach w Radomiu i Szydłowcu. Dokumenty kielec-
kie wspominają też o inżynierze Józefie Dunin-Borkowskim, absolwencie gimnazjum kieleckiego, 
później Politechniki Warszawskiej, który pracował kilkanaście lat w Rosji a po powrocie pracował 
jako inżynier Zakładów Ostrowieckich. Nie znamy ich powiązań z mężem Zdzisławy Dunin-Bor-
kowskiej. 

Władysław – podobnie jak Aleksander ukończył gimnazjum płockie i do wybuchu powsta-
nia gospodarował w Wilczkowie. W 1863 roku w potyczce stoczonej przez oddział Taczanowskie-
go pod Kołem, został ranny. Zniesiony z pola walki przez swego towarzysza „pana Marka”, kuro-
wany był w dworku burmistrza miasta Koła – Szymańskiego. Wsławił się zręcznym połączeniem 
czynu patriotycznego z matrymonialnym. „Powstaniec Władysław uciekając przed Kozakami w 
mieście Koło – wskoczył przez okno do mieszkania burmistrza Szymańskiego. W saloniku grała na 
fortepianie panna burmistrzanka. Dzielny powstaniec dał nura prosto pod krynolinę a białogłowa 
nie przestała rzewnego koncertu. Kozacy wpadli za uciekinierem, szukając go, nawet podłogę w 
mieszkaniu zerwali – burmistrzanka grała bez przerwy a Władysław siedział u jej stóp jak trusia. 
Ślad potem po nim zaginął, przez trzy lata msze żałobne za jego duszę odprawiano. Kiedy się odna-
lazł, zaprezentował rodzinie swą nową małżonkę: była nią panna Szymańska, córka burmistrza Ko-
ła, dziewczyna odważna, ale za to mało urodziwa”.36 Córka burmistrza poślubiła go mimo znacznej 
różnicy wieku. Od 1890 gospodarzyli w dzierżawionych od Potockich dobrach Kaski, kontrakt 
Władysław zawarł 26 maja tegoż roku na okres 9 lat. 

                                                 
36 Olgierd Budrewicz,  „Sagi rodzinne” 
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Małżeństwo dochowało się córki Władysławy i dwóch synów: Stefana i Kazimierza zmar-
łego kawalerem. Władysława – wnuczka Józefa i Józefy Piekarskiej zmarła młodo. Świadczy o tym 
nekrolog w czasopiśmie „Ludzkość” z 7 grudnia 1906 roku o treści: „Władysławowa z Bacciarel-
lich Wacławowa Stecka  (…) zasnęła dnia 5-go grudnia 1906 roku przeżywszy lat 35”. Pogrzeb od-
był się cztery dni później wyprowadzony z Kościoła Św. Aleksandra do rogatek, dla złożenia zwłok 
w Kaskach.  

Czasopismo „Ludzkość” z dnia 7 grudnia 1906 roku. Foto: Patrycja Król 

 
O zamieszaniu syna Władysława – Stefana Bacciarelliego w sprawy polityczne pisała z ko-

lei „Ludzkość” z 18 października 1906 roku. Dzień wcześniej Departament Izby Sądowej rozpoznał 
jego sprawę. Oddany został pod sąd zaborcy za sprzedaż uliczną wydawnictwa PPS. Był z nim 
aresztowany Teodor Miecznikowski, ale pod eskortą straży zjawił się tylko Bacciarelli, gdyż Miecz-
nikowski zdołał zbiec ze Studzieńca. Wynika z tego, że Stefan był także więziony w Studzieńcu. 
Nie stawił się jedyny świadek Gontarek z powodu przeniesienia go na posadę do Moskwy. Sprawę 
mimo to rozpoznano, gdyż prokurator nie miał nic przeciwko a sam Bacciarelli prosił o rozpoznanie 
sprawy „nie chcąc dłużej siedzieć w więzieniu”. Izba Sądowa sprawę rozpoznała. Obronę wnosił 
adwokat przysięgły Sterling.  Stefan Bacciarelli został skazany na 8 miesięcy twierdzy, zaliczono 
mu 6 miesięcy i 5 dni więzienia prewencyjnego. 

O córce Józefa i Józefy – Agnieszce Bacciarelli jest osobna opowieść związana z Sannikami 
(Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Tom XXIII).37 

Maria Bacciarelli wychodziła za mąż dwukrotnie. Pierwszym jej mężem był Władysław 
Słupski. Z drugim Władysławem Szawłowskim,  którzy brali ślub w 1853 roku w Bodzanowie, 
dzierżawili majątek Młock. Władysław Szawłowski h. Sulima był synem Feliksa Ignacego urodzo-
nego w 1805 r. w Warszawie i Emilii Szawłowskiej ur. w 1805 r. w Grzybowie pow. mławski, byli 
kuzynami. Emilia była córką Macieja ur. 1758 w Łętowie. Młock opisany jest w wydanych wspo-
mnieniach Zofii Szawłowskiej (córki Feliksa) i Zofii Zapalanki „Pamiętniki o miłości, o wojnie, o 
ziemi ciechanowskiej”. Według „Rocznika szlachty polskiej” (T.1) Jerzego Sewera Dunin-Borkow-
skiego – rodzina Szawłowskich herbu Sulima nosiła nazwisko od dóbr Szawłow na Podlasiu a wy-
wodziła się od Farureja brata Zawiszy „Czarnego”. 

Małżonkowie, dzierżawcy z Młocka, doczekali się piątki dzieci urodzonych w majątku: Jó-
zefy Joanny (22 lipca 1868 r.), Władysława (11 marca 1870 r.) oraz Antoniny i Marianny. Panny 
brały ślub w parafii Małużyn, goście bawili się w Młocku.  

Józefa w wieku 22 lat poślubiła Wacława Krauzego (1862-1898), urodzonego w Warszawie, 
znanego matematyka i pedagoga. Pan młody był synem nieślubnym Augustyny Krauze, wyznania 
ewangelicko-augsburskiego, dlatego jego grób odnajdujemy na cmentarzu ewangelicko-augsbur-
skim w Warszawie. 

                                                 
37 Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Tom XXIII, Kutno, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, art. Urszuli Weber-Król i Elżbiety Słabik:  
Potomkowie Marcello Bacciarelliego na ziemi kutnowsko-gostyńskiej XIX wieku, s.81 
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 Czerwcowego dnia 1878 roku Antonina Szawłowska (l.22) poślubiła Henryka Goszczyń-
skiego (29 l.), syna Józefa i Anny z Lewandowskich,  dzierżawców w Żurawieńcu. Świadkami byli: 
Adam Sziorczyński (?), ślusarz oraz Antoni Karwowski (25 l.), pisarz gminy Młock. Pierwszego 
lutego 1880 roku zawierała ślub Maryanna Szawłowska (30 l.), urodzona w Reczynie. Panem mło-
dym był 32-letni Florjan August Grąbczewski, syn Feliksa i Franciszki z Purzyckich. Świadkami 
byli Tytus Sielski, pisarz gminny i Edward Studentkowski, administrator (lat 48). Jej ojciec już nie 
żył, osiemdziesięcioletnia matka z Bacciarellich była dzierżawcą Młocka.  

Pan Ryszard Bacciarelli wspomina dziś ślub Feliksa Szawłowskiego, właściciela majątku 
Postominie koło Młocka, z Anną Gronau, w której to posiadłości urodziły się dzieci pary: Helena 

i Stanisław. 
 
 
 
 
 
 
 

Feliks Szabłowski 
– pradziadek Ryszarda Bacciarelliego, aktora 

Foto: ze zbiorów rodzinnych Ryszarda Bacciarelli 

 
 
 
 
 
 
Ojciec aktora Czesław Bacciarelli wraz ze swoim kuzynem Franciszkiem Szabłowskim stu-

diował w utworzonej w 1866 r. królewskiej Akademii Rolniczej w Tabor, w Czechach. Uczelnia ta 
specjalizowała się szczególnie w przekazywaniu wiedzy i praktyki odnośnie chowu koni. Cieszyła 
się dużą popularnością, wśród młodych Węgrów, Czechów i Polaków spod zaboru austriackiego, 
ale co robili na niej poddani cara, jakimi byli przecież cioteczni bracia Franciszek i Czesław nie 
wiadomo. Być może chronili się przed pójściem do wojska.  

 
Majątki Bacciarellich kilkadziesiąt lat później – wg spisu ogólnopolskiego w roku 1930: 
1. Błonie – Parzniew: Bacciarelli Natalia  
2. Ciechanów – Nużewo, Rydzewo: Bacciarelli Adam. 
3. Ciechanów – Bronisławów: Bacciarelli Jan. 
4. Mława – Bońkowo Kościelne: Bacciarelli Karol. 
5. Nieszawa – Waganiec: Bacciarelli Bogusław. 
6. Włocławek – Miechowice: Bacciarelli Cezary. 
7. Włocławek – Jędrowice: Bacciarelli Kazimierz. 
 
Prześledzenie dziejów życia słynnego malarza, jego żony, miniaturzystki i jego dzieci to 

była dla nas autorek wspaniała lekcja historii. Zasługi Bacciarellich dla Polski, zarówno w szerszym 
jak i lokalnym wymiarze warte są przypomnienia. Mamy nadzieję, że ich przypomnienie spotka się 
z przychylnością i zainteresowaniem. 
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Tablica potomków: Marceli Bacciarelli 

 
Tablicę wykonała: Elżbieta Słabik  
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Tablica potomków: Franciszek Bacciarelli 
 

 

 
 
 

Tablicę wykonała: Elżbieta Słabik  
 



Nasze gene-historie – część druga 

151 

Tablica potomków: Józef Bacciarelli 
 
 

 
 
 

Tablicę wykonała: Elżbieta Słabik  
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Urszula Weber-Król 
Elżbieta Słabik 

Nieznane dzieje potomków Marcello Bacciarelliego 
na ziemi świętokrzyskiej i Mazowszu w XIX wieku 

 Sięgnięcie do archiwów państwowych, dotyczących potomków Marcello Bacciarelliego, 
przyniosło kilka odkryć nieznanych więzów rodzinnych słynnego malarza. Nieznanych nawet ro-
dzinie. Wplecione są one w poniższe opowieści. 

Ród Bacciarellich w Kielcach  

Z ziemią kielecką związany był wnuk słynnego malarza Teodor Bacciarelli i Karolina 
z Dańkowskich a także ich córki: Bronisława i Wanda oraz syn Zdzisław. Małżonkowie Teodor 
i Karolina mieszkali tu w na przełomie lat 50/60 XIX wieku. O ich dzieciach autorki znalazły infor-
macje w Wielkiej Genealogii Minakowskiego,  uzyskały cenne materiały od p. Kornelii Major, któ-
ra przeprowadziła dodatkową kwerendę w archiwach kieleckich i zebrała akta metrykalne potom-
ków Bacciarellich.  Przydały się też archiwalne czasopisma, autorki przeanalizowały ówczesną 
prasę. 

Panna Bronisława Bacciarelli, córka majora byłych wojsk polskich zmarła w wieku osiem-
nastu lat dnia 4 czerwca 1851 roku w Kielcach, gdzie mieszkali jej rodzice. Zawiadomiło o tym 
dwóch kanoników: ksiądz Ćwikliński, wikariusz Kolegiaty Kieleckiej (lat 44) oraz ksiądz Paweł 
Oputkiewicz,  proboszcz z Piekoszowa, lat 60 liczący.  

Druga córka Wanda Florentyna Kasylda,  rok młodsza, urodziła się w 1834 roku w Rado-
miu. W tym czasie jej ojciec był burmistrzem Szydłowca, potem Bodzentyna. Kilka lat dzieciństwa 
spędziła na ziemi kieleckiej. Dwudziestego stycznia 1855 roku wzięła ślub w Daleszycach (święto-
krzyskie) z Apolinarym Karolem d’Aystetten, synem Karola Romana i Salomei Babskiej, urodzo-
nym w folwarku rządowym Pełek Dyrekcji Augustowskiej, kasjera przy Administracji Zakładów 
Owiec Rządowych w Górnem, w świętokrzyskim zamieszkałym. Ojciec panny młodej był wówczas 
radcą honorowym we wspomnianej miejscowości. Świadek Józef Foltyński (lat 53) przybył na 
uroczystość ze wsi Gdów z Galicji Austriackiej.  

Czternaście lat później Wanda, już wdowa, wyszła za mąż ponownie. Drugim mężem został 
Alfons Pajewski (lat 29), syn Józefa i Aleksandry Janiszewskiej,  wojskowy lekarz pułku w Czer-
nihowie. Działo się to 23 stycznia 1869 w Katedrze Kieleckiej w obecności krewnych małżonków: 
Bolesława Bacciarelliego, funkcjonariusza Powiatowego Urzędu w mieście Kielcach oraz Bole-
sława Pajewskiego,  wychowanka warszawskiej Szkoły Głównej (lat 23).  

  

 

Gazeta Lekarska Nr 22 z dnia 28 maja 1892 roku. Foto: Patrycja Król 

 
Dr Alfons Pajewski to piękna postać. Wieloletni lekarz zdrojowy w Ciechocinku, współza-

łożyciel Stowarzyszenia Lekarzy Zdrojowych. Poświęćmy mu kilka słów. Urodził się w 1840 roku, 
uczęszczał do gimnazjum w Nieżynie (guberni czernihowskiej). Szkołę ukończył już w Kijowie, 
gdzie też studiował medycynę. W 1862 uzyskał stopień lekarza. Trzy lata później objął stanowisko 
lekarza miasta Staszowa. W grudniu 1866 roku wyjechał do Warszawy na wezwanie matki, do 
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„niebezpiecznie” chorego brata. Najprawdopodobniej podczas praktykowania w Warszawie ożenił 
się z Wandą z Bacciarellich,  potem przeniósł się do Nieszawy.  

W Ciechocinku przyjmował w dworku Orion, który był jego własnością. W latach 80-tych 
XIX wieku był starszym lekarzem Wojennej Stacji Sanitarnej. W okresie 1882/3 był odpowie-
dzialny za obserwacje w stacji meteorologicznej w Ciechocinku. Dzięki takim obserwacjom został 
opracowany klimat uzdrowiskowy tego miasta. Należał tam do Rady Straży Pożarnej, która działała 
bardzo prężnie. Współpracował z redakcją Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej, reda-
gując liczne artykuły z balneologii. W Ciechocinku przebywał w sezonie kuracyjnym od maja do 
września, na stałe osiadł tam na rok przed śmiercią. W 1894 roku, gdy w pobliskiej Nieszawie wy-
buchła cholera, dla bezpieczeństwa w Starym Ciechocinku powstał prowizoryczny szpitalik, w któ-
rym Pajewski leczył pojedyncze przypadki cholery. Jego starania docenili mieszkańcy uzdrowiska, 
w ciechocińskim kościele został uczczony nagrobną epitafią z informacją, że był kawalerem licz-
nych orderów. Lekarz zmarł tam 20 grudnia 1897 roku. 

W 1884 Wanda mieszkała w Kielcach, gdyż u niej zmarł jej ojciec Teodor. Wanda przeżyła 
męża o ponad dwadzieścia lat, zmarła 10 stycznia 1918, pochowana jest w grobie Pajewskich na 
Powązkach w Warszawie. Miała dwie córki: Karolinę Wandę d’Aystetten i Aleksandrę Pajewską. 
Pierwszym mężem jej córki Karoliny Wandy był Leopold von Stempel (1840), drugim Bolesław 
Józef Pajewski (1846-1906), młodszy brat męża matki. 

W Piekoszowie, gminie powiatu kieleckiego w 1859 roku brał ślub syn Teodora i Karoliny 
z Dańkowskich – Zdzisław Bacciarelli,  w Szydłowcu urodzony. Jego żoną została trzy lata starsza 
Olimpia Józefa Kisielewska,  córka zmarłego Piotra i Agnieszki z Olszowskich. Młoda para za-
mieszkała w Masłowie, blisko Kielc i Bodzentyna. Dwa lata później we wsi Leszczyny w gminie 
Górno dnia 13 grudnia 1861 roku parze urodził się syn trojga imion Józef Marcelli Maurycy.  Jego 
chrzest odbył się w Parafii Masłów o godzinie jedenastej w południe w obecności ojca Zdzisława 
Bacciarelliego, rządcy lat 25 i chrzestnych dziecka: Józefa Kisielewskiego i Albertyny Urbańskiej.  
Na uroczystości obecni byli także: Józef Jelski (lat 56) i Ignacy Giedymin (lat 40), dzierżawcy 
tamże zamieszkali. Małżeństwo miało też córkę Kamillę (ur. 1865), która w Mieronicach w 1885 
roku poślubiła Benedykta Krukowskiego w obecności dwóch wujków – dzierżawcy Szczakowa 
oraz dzierżawcy dóbr w Jaworznie – a także syna Kazimierza Teodora urodzonego w 1869 roku w 
Olszówce, parafii Mieronice. 

W 1920 roku w kieleckiej katedrze wystawiono akt zgonu Kamilli Korwin Krukowskiej 
z domu Bacciarelli.  

Ród Bacciarellich w Kutnie  
Miasto Kutno sławne jest jako centrum baseballu, miasto róż i niesamowitego rozwoju róż-

nych firm polskich i zagranicznych. Ma wiele ciekawych zabytków. Tutaj przy Placu Piłsudskiego 
znajduje się jedyny zachowany w Polsce Pałac Saski, znajdujący się na trasie polskich wojaży króla 
Augusta III Wettina. Budową pałacu pocztowego w Kutnie król August III interesował się osobi-
ście. Ingerował w ostateczny jego kształt, rozmieszczenie oraz funkcje pomieszczeń. Budowę 
ukończono w kwietniu 1750 roku. 
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Remont dawnego Pałacu Saskiego w Kutnie. 20 lipiec 2018 r. Foto: Urszula Weber-Król 

 
W tym czasie sława pędzla Marcello Bacciarellego sprawiła, ze w 1753 roku na prośbę 

Augusta III, króla Polski i elektora saskiego przybył z Rzymu do Drezna. Z Augustem III bywał w 
Polsce, zatrzymując się przejazdem w Kutnie. Pierwszy raz prawdopodobnie w 1754 r., gdyż król 
nie ruszał w podróże bez swojego nadwornego malarza. 

Rok później Marcello ożenił się z Fryderyką Richter, w której zakochał się bywając w gale-
rii drezdeńskiej. Następnego roku towarzyszyli już oboje królowi w podróży do Polski, z pewnością 
nocując w kutnowskim Pałacu. Miłego przyjęcia jakiego doznawali tam cudzoziemcy zachowali we 
wdzięcznej pamięci.1 Działo się to z 26/27 października 1756 roku, w tym czasie potwierdzony jest 
historycznie pobyt króla Augusta III w Kutnie.2  

Trzy lata później małżonkowie udali się na dwór cesarski do Wiednia, tutaj zastała ich wia-
domość o śmierci Augusta III. Na próżno austriacki książę Kaunitz namawiał ich do pozostania w 
Wiedniu. Marcello Bacciarelli zdecydował się na Warszawę, korzystając z serdecznego zaproszenia 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego znał z wcześniejszych pobytów w Polsce. Mar-
cello i Joanna Fryderyka zamieszkali w Warszawie. 

Kutno stało się bardzo bliskie jego rodzinie wiele lat później. W drugiej połowie XIX wieku 
zamieszkali tutaj potomkowie Tadeusza Bacciarelliego i Teresy Wróbel vel Wróblewskiej, dzier-
żawców w Błoniu. W Kutnie rodziły się ich dzieci. 

Córka Marianna Bacciarelli (ur. 1832) wyszła za mąż za Wincentego Niwińskiego, szlach-
cica i gorzelanego w Dylewie. Ślub odbył się w Osuchowie (Błonie) o godzinie szóstej przed wie-
czorem dnia 18 maja 1847 roku w obecności świadków Wincentego Smolińskiego, zastępcy wójta 
gminy Osuchów (l.25) i Antoniego Karwowskiego, organisty miejscowego kościoła (l.40), w Osu-
chowie zamieszkałych. Pan młody, pięć lat starszy od żony, był synem Józefa i Józefy Drobickiej, 
już wówczas nieżyjącej. Jego rodzice posiadali gospodarstwo w Gonikach Wielkich. Tadeusz Bac-
ciarelli nie dożył ich małżeństwa, matka utrzymywała się z propinacji w Osuchowie. 

                                                 
1 Kółko Domowe, Wspomnienia rodzinne, „Marcelli Bacciarelli”, Wrzesień 1861, s. 201-206. 
2 Kutnowski Słownik Biograficzny, Tom I, strona http://www.rp.pl/Sztuka/180109667-Bacciarelli-mistrz-portretu.html 
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Małżonkowie Niwińscy dochowali się kilkorga dzieci: Stefana Lucjana, Mieczysława Sabi-
na urodzonego w 1877 w Warce oraz trzech córek urodzonych we wsi Dylew (Goszczyn): Emilia 
Marianna (ur. 1856), Julia Marianna (ur. 1855) i Emilia Katarzyna (ur. 1852).  

Mieli też czwartą córkę. Dnia 20 czerwca 1867 roku we wsi Lutkówce (parafia Bronisła-
wów) stawił się Wincenty Niwiński, „piwowar w Bronisławowie zamieszkały lat czterdzieści” w 
asyście świadków: Antoniego Więckiewicza, dzierżawcy Bronisławowa (lat 48) i Bartłomieja Ja-
sińskiego (lat 50) i okazał dziecię płci żeńskiej urodzone 12 czerwca o godzinie dziewiątej wieczo-
rem. Ksiądz Michał Januszewski, administrator parafii, zgodnie z wolą ojca nadał jej imiona: Anto-
nina Ludwika Maryanna. Chrzestnymi byli: Antoni Więckiewicz i Ludwika Garczyńska w asysten-
cji Konstantego Garczyńskiego i Maryanny Wiśniewskiej. 

AP – Akt urodzenia Stefana Lucjana Niwińskiego (syna) w Kutnie. Foto: Elżbieta Słabik 

 

Stefan Lucjan Niwiński, praprawnuk Marcelego Bacciarelli ożeniony w 1883 roku w So-
chaczewie z Teofilą Bronisławą Sąchocką, córką Aleksandra i Leokadii Zawadzkiej – rok później 
przeniósł się z rodziną do Kutna. Miał wtedy 24 lata. Był nauczycielem nauczania początkowego w 
kutnowskiej szkole. Żona Stefana Lucjana Niwińskiego była także związana z rodziną Bacciarel-
lich. Teofila była córką Aleksandra Sąchockiego i Leokadii z Zawadzkich, przyrodniej siostry Ksa-
werego Franciszka Zawadzkiego, mieszkańca Sannik, męża Agnieszki Bacciarelli, prawnuczki 
słynnego malarza (o nich opowieść osobna). 

W Kutnie urodziły się dzieci małżeństwa: Urszula Lucyna (ur. 1884), Stefan Lucjan (ur. 
1886), Jadwiga Maria (ur. 1888). W Kutnie zmarł brat Stefana dwudziestosześcioletni Ignacy Ni-
wiński. 

Z Kutna Stefan przeniósł się do Jeziornej pod Warszawą, gdzie był nauczycielem w szkole 
przy fabryce. W 1908 roku jego córka, Jadwiga Niwińska wyszła za mąż za Stanisława Józefa Elża-
nowskiego, urzędnika lat 31, mieszkającego przy ulicy Chopina 4 w Warszawie. 
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Ród Bacciarellich w Żychlinie  
Z ziemią żychlińską łączą się dzieje wnuczki malarza Rozalii Bacciarelli z męża Zieske.  Ta-

blica potomków Rozalii obejmuje dzieci i wnuki jej pasierba (syna przysposobionego). 
 Ale zacznijmy opowieść od początku. Pewnego słonecznego popołudnia dziadkowie Urszuli 
Weber-Król (autorka) wskazali pradawny dom jej przodków w Żychlinie ze słowami: – Za daw-
nych czasów w tym mieście stała oberża – dom zajezdny z prawem propinacji i stajniami. Kiedyś 
należał do Twoich przodków, rodziny Michalewskich. Tam spotykali się i obradowali powstańcy 
styczniowi. W tym właśnie domu restaurację i cukiernię prowadził długie lata Bacciarelli, ze słyn-
nej malarskiej rodziny. 

Żychlin. W tym miejscu mieściła się dawna cukiernia Bacciarelliego. 
Foto: ze zbiorów rodzinnych Urszuli Weber-Król. 

 
Znane nazwisko dawało asumpt do dalszych poszukiwań! Okazało się, że w niepisanej hi-

storii rodzinnej a i szkolnych mitach zachowało się wspomnienie z czasów, gdy u Bacciarellego 
często zatrzymywały się „przejezdne” teatry i rozweselały przedstawieniami mieszkańców Żychlina 
i okolic. Życie kulturalne toczyło się w cukierni Bacciarelliego, gdyż nie istniały wówczas żadne 
inne centra życia towarzyskiego (może oprócz kościoła).  

Kilkanaście lat później rodzinne opowieści potwierdziły znalezione akty metrykalne, 
z których wynikało, że w domu zajezdnym dzierżawił pomieszczenia Rudolf Bacciarelli, wykształ-
cony cukiernik, który przybył do Żychlina z żoną i córką Marią – z Oporowa. Rodzina osiedliła się 
w Żychlinie w 1866 roku.  

Cukiernia Bacciarelliego mieściła się już w murowanym budynku, powstałym w 1860 roku 
na fundamentach dawnego – drewnianego – dzięki właścicielce miasta Sewerynie Pruszak, później-
szej Duchińskiej. Rudolf oprócz wyrobów cukierniczych oferował słynną herbatę fuczańską, spro-
wadzaną w ołowianych puszkach prosto z Chin, za pośrednictwem domu handlowego braci Popo-
wych. Herbata z gatunku „białych”, aromatyczna, „srebrzysta”, osobliwej dobroci – urzekała nie 
tylko smakiem ale i egzotyczną nazwą Bukieta Lazana. 
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Archiwa państwowe przyniosły autorkom artykułu zaskakujące informacje o samym właści-
cielu i jego przodkach. Rudolf Zieske Bacciarelli był naturalnym synem Augusta (Augustyna) Zie-
ske i Małgorzaty Szwalskiej . Urodził się 26 marca 1834 roku w Długołęce, parafia Strzelce. Jego 
wówczas 33 letni ojciec był tam ekonomem, matka miała 20 lat. Rodzice nie byli małżeństwem. 
Małgorzata Szwalska wyszła później za Antoniego Grzegorzewskiego. Augustyn Zieske usynowił 
syna a trzy lata później ożenił się w Kocierzewie Południowym, gminie Osiek z Rozalią Anną 

Bacciarelli, córką Franciszka i Gertrudy Asłanowicz, wnuczką słynnego malarza. Ślub pary odbył 
się dnia 16 lipca 1837 roku, o godzinie siódmej wieczorem w przytomności świadków: Józefa Bac-
ciarelliego „dzierżawcy wsi Koszayca”, rodzonego brata panny młodej lat 39, w Kocierzewie 
zamieszkałego oraz Serafina Szymańskiego, Burmistrza Miasta Iłowa. Z akt metrykalnych wynika, 
że ojciec Augustyn Zieske urodzony w Krotoszynie w Księstwie Poznańskim, był synem lekarza 
Jana Krystiana Zieske i Rozalii z Weischoppelów, tamże zmarłych. Gdy został mężem panny 
Bacciarelli miał już 36 lat i był Rządcą Dóbr Iłowieckich. Mieszkał w mieście Iłów. Rozalia liczyła 
28 wiosen, jej ojciec Franciszek – posesor wsi Osiek już nie żył, matka z rodziną mieszkała we 
wspomnianym majątku. Tym niezwykłym sposobem nasz Rudolf trafił do słynnej rodziny Baccia-
rellich. 

Prawdopodobnie od 3 roku życia Rudolfa wychowywała Rozalia, ich relacje układały się 
szczególnie dobrze. Dopiero po śmierci jego rodziców Rozalia przysposobiła Rudolfa za syna, ma-
jącego wówczas 27 lat, dając mu rodowe nazwisko. Akt przysposobienia stanowi: 

„Wieś Jeziorko. Działo się we wsi Kocierzewie dnia dwudziestego trzeciego września tysiąc 
osiemset sześćdziesiąt pierwszego roku o godzinie dwunastej w południe. Przed nami Proboszczem 
(…) stawiła się osobiście Rozalia Anna dwóch imion z Bacciarellich Zieske, wdowa we wsi Jeziorko 

Informacja o cukierni Bacciarelliego 
Foto: ze zbiorów autorek. 
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zamieszkała, z własnych funduszów utrzymująca się, lat sześćdziesiąt mająca, w obecności Ludwika 
Słupeckiego dzierżawcy folwarku Jeziorko tamże zamieszkałego lat 38 i Jędrzeja Szymańskiego 
organisty w Kocierzewie zamieszkałego lat 69 mającego – i okazawszy nam w głównym wyciągu 
Wyrok Sądu Apellacyjnego Królestwa Polskiego z dnia 10 /22 sierpnia roku bieżącego, żądała, aby 
przysposobienie osobiście stawającego Rudolfa Augustyna dwóch imion Zieske, lat 27 i miesięcy 
pięć obecnie liczącego, naturalnego syna niegdy Augustyna Zieske, ekonoma i Małgorzaty Szwal-
skiej, następnie małżonki Antoniego Grzegorzewskiego, także już nieżyjącej, we wsi Jeziorko za-
mieszkałego. Aktem dn.10 /22 lutego roku bieżącego przed Sądem Pokoju Okręgu Łowickiego 
zdziałanym dopełnione, do Ksiąg Stanu Cywilnego Parafii Kocierzewskiej wpisane zostało. My 
przeto przekonawszy się, iż rzeczone przysposobienie Wyrokami Trybunału Cywilnego Gubernii 
Warszawskiej w Warszawie w dniu 24 czerwca/6 lipca(…) zatwierdzonym zostało (…) Niniejszy Akt 
spisaliśmy, którym w imieniu Prawa ogłaszamy, iż stawająca Rozalia Anna dwóch imion z Baccia-
rellich Zieske, wdowa, naturalnego swego pasierba Rudolfa Augustyna dwóch imion Zieske za syna 
przysposabia, który odtąd oprócz własnego nosić będzie nazwisko Bacciarelli.”  

 
Akt przysposobienia Rudolfa Zieske-Bacciarellego   Foto: Elżbieta Słabik 

Księga meldunkowa z Żychlina. Foto: Elżbieta Słabik 
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Rudolf przybywając na ziemię kutnowską nosił już dwuczłonowe nazwisko: Zieske Baccia-
relli,  tak stoi w księgach meldunkowych Zychlina. Przysposobienie łączyło się prawdopodobnie 
z dziedziczeniem po macosze-matce. Nie dziwi więc założenie własnego biznesu w Żychlinie. 

Żoną Rudolfa była szlachcianka Florentyna Tekla Zembrzuska, córka Stanisława i Ag-
nieszki Karasińskiej, właścicieli domu w Gostyninie. Ich ślub odbył się właśnie tam. Jak wiadomo 
z aktu przysposobienia pan młody trafił do Gostynina ze wsi Jeziorko, parafii kocierzewskiej. Nie-
długo po ślubie młodzi małżonkowie zamieszkali w Oporowie, gdzie dnia 13 stycznia 1865 roku 
urodziła się ich pierwsza córka Marianna Weronika Bacciarelli. Rudolf był wtedy pisarzem pro-
wentowym w Oporowie.  

Do Żychlina przeprowadzili się w 1866 roku. Rudolf z zawodu cukiernik, założył tutaj cu-
kiernię i restaurację. Małżeństwo Bacciarellich mieszkało w Żychlinie wiele lat, z pewnością w 
okresie 1866-1883. Drugie, sławne nazwisko stało się dla Rudolfa bliższe sercu, a więc swoim dzie-
ciom przekazał tylko takie. Powyższe być może uczyniło trochę zamieszania w genealogii rodu 
Bacciarellich. 

Państwo Bacciarellowie mieszkali w Żychlinie w domu numer 77, następnie nr 66. Wszyst-
kie dzieci pary urodziły się w Żychlinie. Pierwszy Aleksander urodził się dnia 17 maja 1867. 
Świadkami tegoż wydarzenia w Parafii Piotra i Pawła był Tomasz Zawadzki lat 40 i Mateusz 
Franciszek Głogowski lat 54, właściciel kilku domów, obydwaj ławnicy w Żychlinie. Chrzestnymi 
dziecka zostali: Józef Opolski – porucznik Pułku Tomskiego i Konstancja Tańska, lat 22, mło-
dziutka żona statecznego burmistrza Żychlina Stanisława Tańskiego. Aleksander nie żył długo, 
zmarł rok później. Świadek Tomasz Zawadzki występujący jeszcze w kilku innych aktach związa-
nych z Bacciarellimi był rodzonym bratem Marianny, żony Michała Cichalewskiego, słynnego 
odnowiciela-budowniczego miejscowego kościoła, a ponadto szwagrem Mateusza Głogowskiego 
(protoplasty drugiej z autorek), który jak i wspomniany Michał Cichalewski występuje w aktach 
metrykalnych rodu Bacciarellich. 

O pozostałych dzieciach pary nie wiemy za wiele, umierały wcześnie. Wszystkie nosiły na-
zwisko Bacciarelli. Rozalia z Bacciarellich odwiedzała adoptowanego syna w Żychlinie, była nawet 
matką chrzestną jednego z jego synów. Chrzty odbywały się w miejscowej Parafii: 

Akt urodzenia Aleksandra Bacciarelliego.   Foto: Elżbieta Słabik 
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 Helena (1869-1869) – świadkowie był Mateusz Głogowski, chrzestnymi Tomasz Zawadzki 
i Marianna Lewandowska. 
 Bolesław Julian urodzony w 1870 – świadkowie: Tomasz Zawadzki i Mateusz Głogowski; 
chrzestnymi: Józef Żychliński, właściciel Buszkowa i Rozalia Zieske z domu Bacciarelli. 
 Stanisława (1871-1871) – o jej urodzeniu świadczyli: Adam Banachowicz, wójt gminy 
i Władysław Kruszyński, pisarz. Chrzestni to: Stanisław Zembrzuski i Anna Opolska. O jej śmierci 
informował ojciec Rudolf z Leonardem Dańkowskim lat 48, synem Tomasza i Marianny z Luboty-
nia pod Koninem. 
 Olimpia Teodora (1872-1873) – świadkami byli: Adam Banachowicz, wójt gminy lat 40 
i Tomasz Roliński, organista lat 54. Chrzestnymi zostali: Walenty Kleniewski i Agnieszka Zem-
brzuska. 
 Lucyna Emilia (1874-1875) świadkowie urodzin to: Michał Cichalewski i Tomasz Gadziń-
ski. Chrzestnymi byli: Michał Kelman i Kasylda Zembrzuska. O jej śmierci informowali Tomasz 
Roliński i Władysław Kruszyński lat 35, pisarz gminny Żychlina. 
 Stanisław Edmund urodzony 1875 – w towarzystwie ojca lat 41 stawili się: Adam Bana-
chowicz, wójt gminy Żychlin lat 43 i Władysław Kruszyński pisarz gminny. Chrzestnymi dziecka 
zostali: Stanisław Zawadzki i Eufrozyna Pracka. 
 Leokadia Waleria urodzona w 1877 – świadkiem Adam Banachowicz i Tomasz Roliński 
a chrzestnymi: Władysław Kruszyński i Helena Bardzińska. 
 Rudolf urodzony i zmarły w 1880 – świadkiem: Stanisław Wojdecki. Chrzestni: Adam Ba-
nachowicz i Michalina Łapińska, siostra matki. 

Florentyna Tekla Zembrzuska zmarła 4.12.1906 roku. Aktu zgonu Rudolfa nie ma w archi-
wach. 

Prawdopodobnie po Bacciarellich w zajeździe prowadził restaurację Andrzej Teofil Strzem-
żalski. Dwudziestoczteroletni Andrzej Teofil Strzemżalski ożenił się w Żychlinie z Franciszką Za-
wadzką córką Tomasza Zawadzkiego (ławnika) i Marianny Głogowskiej, siostry Mateusza Gło-
gowskiego. Ojciec Teofila, Wiktor Strzemżalski, był cukiernikiem w Poddębicach. Mógł więc syn 
kontynuować zawód ojca. 

Rodzina Strzemżalskich wywodzi się z Kujaw, z okolic Kowala i Lubrańca. 
Wśród chrzestnych dzieci i świadków we wszystkich prawie aktach przewijają się przodko-

wie i rodziny obydwu autorek; być może więc obecną publikacją kierowało przeznaczenie... 

Ród Bacciarellich w Oporowie  

Rudolf i jego małżonka Florentyna Tekla na krótko osiedli w Oporowie. Znacznie dłużej 
związały się z tą miejscowością losy ich najstarszej córki Marianny. 
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Zamek w Oporowie 2018 r. Foto. Urszula Weber-Król  
 

Marianna Bacciarelli córka Rudolfa i Tekli Zembrzyckiej,  lat 18, urodzona w Oporowie, 
w 1883 roku w Żychlinie wzięła ślub z Teofilem Budziszewskim. Pan młody był synem Szymona 
i Marianny Kelmen lat 21, urodzonym we wsi Młynów, buchalterem przy cukrowni w Oporowie, 
tam żyjącym. Świadkami byli Józef Roliński i Władysław Kruszyński, pisarz Gminy Żychlin lat 36. 

Po ślubie Marianna przeniosła się z Żychlina do Oporowa, tam rodziły się dzieci pary. 
W aktach urodzenia dzieci widnieje informacja, że Teofil Budziszowski był wtedy telegrafistą. 

Małżeństwo Budziszewskich dochowało się gromadki dzieci urodzonych w latach: 1883 
Stefania Bronisława, 1884 Czesław Rudolf, 1889 Celestyna Walentyna, 1892 Aleksander Teofil, 

1898 Joanna Eleonora. 
 Wśród nazwisk świadków i chrzestnych dzieci Marianny Bacciarelli i Teofila Budziszew-
skiego widnieją ich bliskie rodziny z Żychlina: Wanda Gąsiorowska, Emil Gąsiorowski, Bronisław 
Łapiński, Stanisław Gumiński, Wincenty Cichalewski, Leonia Schmidt.  

Czesław Rudolf Budziszewski ożenił się w 1908 roku z Marią Anną Grudniewicz urodzoną 
w Kielcach radomianką. Jej ojciec był w Radomiu felczerem. 

Ojcem Teofila był Szymon Budziszewski, dozorca cukrowni, urzędnik Tomczyna, który 
ożenił się po śmierci matki Teofila z Joanną Bloch, rodzoną siostrą Wandy Bloch z męża Gąsiorow-
skiej. Szymon z drugą żoną dochowali się syna – Józefa Budziszewskiego. 

Dzieci sióstr: córka Wandy i syn Joanny pobrali się – Zofia Gąsiorowska została żoną Jó-
zefa Budziszewskiego, chemika, dyrektora Cukrowni w Gosławicach nad Wartą. Cała rodzina Gą-
siorowskich była uzdolniona muzycznie. Zofia grała na pianinie, miała też zdolności literackie, Jej 
ojciec Emil i brat Henryk wykazywali talent malarski. Zachowało się kilka malowanych kartek 
Henryka Gąsiorowskiego do rodziny. 

Zofia z Gąsiorowskich i Józef Budziszewski mieli dwoje dzieci: Wandę i Bogdana. 
Wanda (1925-1995), urodzona w Gosławicach była docentem Katedry Filologii Słowiań-

skiej Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała trzy ksiązki i ponad 70 artykułów naukowych. 
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Bogdan urodzony 13 kwietnia 1909 w Leśmierzu był aktorem występującym po drugiej wo-
jnie światowej w teatrach Poznania, Kalisza, Radomia, a potem w Kielcach. Bogdan Budziszewski 
mieszkał w Kielcach wiele lat, występował w Teatrze im. Stefana Żeromskiego. 

Bogdan Budziszewski (1909-1990) urodził się 13 kwietnia w Leśmierzu. Debiutował w Po-
znaniu w Teatrze Polskim w roku 1933 i tam w różnych teatrach występował do roku 1948, następ-
nie przeszedł do Teatru Miejskiego w Kaliszu. 

Nad stawem w Oporowie, gdzie bawiły się dzieci Budziszewskich.  2018 r. Foto: Urszula Weber-Król

Grób Joanny Budziszewskiej z domu Bloch 
 – babci Bogdana Budziszowskiego, aktora. 

Zofia Budziszewska z d. Gąsiorowska 
 – matka Bogdana Budziszowskiego, aktora. 

Foto: ze zbiorów rodzinnych Ewy Teresy Godlewskiej ze Zgromadzenia Sióstr Wizytek.  
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W roku 1955 przybył do Kielc, gdzie pozostał do śmierci. Był bardzo cenionym w Kielcach 
aktorem, mieszkał tutaj wiele lat grając w Teatrze im. Stefana Żeromskiego. „Zawsze pierwszy znał 
na pamięć swoją rolę”.1 W 1959 roku występował w „Weselu Figara” (Pierre A.Beaunarchais), rok 
później w „Słomkowym kapeluszu” (Eugene Labiche). Nigdy nie zagrał łotra czy łajdaka. Nigdy 
nikomu niczego nie zazdrościł, nie wdawał się w intrygi czy awantury. „On się do tego po prostu 
nie nadawał”.2  

– Nie pasowało to do jego amplua – dopowiada dziś jego kuzynka Ewa Godlewska.  – To 
był człowiek pełen dobroci, pozbawiony uczuć niskich – mówili aktorzy kieleccy po jego pogrzebie  

Wiele lat temu urządzono panu Bogdanowi jubileusz półwiecza aktorstwa. Bronił się dziel-
nie przed fetą, zgodził się na rozmowę ze mną. I dziwił się, dziwił, dlaczego my wszyscy tak go lu-
bimy i tak chcemy fetować. Nie uchodzi – mówił do nas słowami fredrowskiego kapelana. A później 
z całą skromnością przyjmował dowody uznania, szacunku, sympatii i miłości – zachwycał się Sta-
nisław Mijas w czasopiśmie „Słowo Ludu”.3  

Gdy grał w sztuce „Kordian i cham” redaktor „Przemian” Stanisław Żak z wielkim podzi-
wem o nim pisał: 

„W przedstawieniu bierze udział p. Bogdan Budziszewski, który obchodzi rzadki jubileusz: 
pięćdziesięciolecie pracy aktorskiej. Po spektaklu miała miejsce nader miła uroczystość odznacze-
nia Jubilata i życzenia wielu lat pracy dla Teatru. Obok oficjalnych gratulacji nadesłali prywatne 
listy przyjaciele: Kazimierz Wichniarz,  Edmund Fetting i …Irena i Tadeusz Byrscy.  Ich list był 
swoistą perłą w tym wieczorze. Myślę, ze panu Bogdanowi Budziszewskiemu też sprawił najwyższą 
radość i satysfakcję. 

Ze swej strony życzę Jubilatowi aby spełniły się wszystkie życzenia, jakie skierowano do 
niego; życzę Mu również, aby Go nie opuszczała życzliwość ludzka. Sam dał ludziom tyle przeżyć, 
tyle wzruszeń. Całe życie oddał dla ludzi. Niech Mu odpłacą stałą życzliwością.” 

Współcześni pamiętają go ze spektaklu „Kościuszko pod Racławicami” Władysława Ludwi-
ka Anczyca,  legendzie o Naczelniku w chłopskiej sukmanie i jego kosynierach. Wiadomo, że w 
Teatrze im. Stefana Żeromskiego występował w sztukach: „Mąż i żona” Aleksandra Fredry (1977-
8) – w roli Godlewskiego, „Nasza Patetyczna” – rola Spychały, „Och jaki piękny jest świat” (1976). 
Był legendarnym Pastorem w „Ojcu” Strinberga.  

(…) Miał delikatny dystans wobec przyziemnych spraw i interesów, miał szacunek dla sztuki, 
której poświęcił życie. Był człowiekiem i artystą czującym ducha nowych czasów i wiernym trady-
cji.4 Gdy p. Jerzy Kreczmar inscenizował w Kielcach „Zemstę” w krzykliwej scenografii i panu 
Bogdanowi podano zieloną perukę aktor zapytał z godnością: – Czy my gramy „Zemstę” czy może 
„Anię z Zielonego Wzgórza”? Gdy słynny reżyser przewrócił się na oblodzonym podwórku i przy-
szedł do teatru z uszkodzonym czołem, aktorzy dopytywali się co się stało. Pan Bogdan miał go-
tową odpowiedź: „Nic takiego, pan reżyser otarł się o sukces”. Dlatego też zimową porą na spektakl 
„Kościuszko pod Racławicami” Budziszewski dojeżdżał z domu taksówką, gdyż „nie chciał się po-
ślizgnąć”. 

Jego ostatnią rolą był prawdopodobnie Lirnik Jan; premiera odbyła się w czerwcu 1989. 
Bogdan Budziszewski zmarł 31 grudnia 1990 roku, pochowany w Kielcach. 

                                                 
1 Art.  „Artysta, który nie zagrał łotra” Stanisław Mijas,  Słowo Ludu 3 stycznia 1991, nr 2, wyd. Kielce-Radom. 
2 Tamże. 
3 Tamże. 
4 Tamże. 
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Dziś jego kuzynka siostra zakonna Ewa Godlewska z nostalgią w głosie wspomina wspólne 
wakacje na koniach w Gosławicach, gdzie jego ojciec zarządzał fabryką cukru, oraz kajaki i piękne 
jezioro. Pamięta go dobrze i mówi o nim ciepło aktor Ryszard Bacciarelli.  

Matka aktora Zofia Budziszewska z domu Gąsiorowska była rodzoną siostrą Elżbiety Fa-
bian, żony Karola Fabiana – żychlińskiego budowniczego, komendanta straży, działacza gospo-
darczego i społecznego w powiecie kutnowskim. Dlatego też dnia 2 marca 2019 roku współautorka 
Urszula Weber-Król zainicjowała uroczyste obchody 150-lecia urodzin zasłużonego żychlinianina 
Karola Fabiana. Odbył się spektakl teatralno-muzyczny traktujący o życiu i działalności tej wybit-
nej dla Żychlina postaci, którego dzieci łączyła serdeczna więź z Bogdanem Budziszewskim.  Dzi-
siaj Ewa Godlewska opowiada jak wdowa po himalaiście A. Zawadzie, aktorka Anna Milewska 
opowiadając jej o wspólnej pracy z Bogdanem Budziszowskim podkreślała: „Przemiły człowiek, 
wielkiej kultury”. 

Ród Bacciarellich w Sannikach  

Sanniki – miasto w powiecie gostynińskim, województwie mazowieckim. W sławnym pa-
łacu mieści się Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina. Melomani dobrze znają 
ten przepiękny neoklasycystyczny pałac, pierwszą na ziemiach polskich budowlę stylizowaną na 
włoską willę. To ośrodek pamięci i kultu wielkiego kompozytora, który spędził tutaj wakacje roku 
1828 u szkolnego kolegi Konstantego Pruszaka. To tutaj 1 maja 1743 roku urodziła się babcia sław-
nego pianisty, tutaj dzierżawili folwark jego pradziadkowie. Dziś w zespole pałacowo-parkowym 
odbywają się koncerty chopinowskie, organizowane są wystawy malarskie i fotograficzne. 

Elżbieta Fabian, 
siostra Zofii Budziszewskiej, 

ciocia Bogdana 

Bogdan Budziszewski, przyszły aktor, z siostrą Wandą.  
Foto: ze zbiorów rodzinnych Ewy Teresy Godlewskiej ze gromadzenia Sióstr Wizytek.. 
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Pewnego majowego dnia 1825 roku we wsi Sanniki odbył się ślub Józefa Zawadzkiego 
urodzonego w Brochowie,  powiecie sochaczewskim, związanego z cukrownictwem lat 22, syna 
Szczepana i Marianny Kuźnickiej.  Sławetny, gorzelany – napisano w aktach. Na ślubie obecni byli 
jego rodzice zamieszkali w Młodzieszynie na gospodarce. Panną młodą była Honorata Cichocka 
(1809-1836),  córka Mateusza i Marianny, „gorzelanych we wsi Sanniki zamieszkałych”. Małżeń-
stwo zawarto w obecności „szlachetnych”: Jana Jędrzejewskiego lat 28, ekonoma folwarku sannic-
kiego oraz Piotra Wilkońskiego lat 30 i Tomasza Wilkorzewskiego lat 24, obydwóch pisarzy Pro-
wentu Sannickiego. Czwarty świadek to Onufry Byszewski lat 32, wachmistrz ekonomii sannickiej. 
Pan młody mieszkał w Młodzieszynie, wsi w powiecie sochaczewskim i znał się doskonale na pro-
dukcji spirytusu z melasy lub buraków cukrowych. Młoda para zamieszkała w Sannikach, gdzie 
rodzice panny prowadzili gorzelnię. Prawdopodobnie więc młody małżonek dołączył do biznesu 
teściów. Później kupił majątek w powiecie płockim, gdyż Józef Zawadzki występuje jako dziedzic 
Ciućkowa, położonego między Nowym Reczynem a Wyszogrodem (informacja u Elżbiety Sęczys 
„Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861”).  

Nazwisko Zawadzkich pochodzi od staropolskiego słowa: zawada, przeszkoda w terenie. 
Zawadzcy to ród szlachecki, który szczyci się wieloma herbami (Ostoja, Leliwa i inni), w zależno-
ści od położenia geograficznego w Polsce i miejsc zamieszkania. Obecnie w Polsce to bardzo po-
pularne nazwisko. Cichoccy – to nazwisko, liczne w księgach archiwum płockiego.  Dużo Cichoc-
kich jest w Parafii Białotarsk kolo Gostynina, około 50-60 aktów przed 1850 rokiem.  

Po ślubie młode małżeństwo Józef i Honorata zamieszkali w Sannikach. Tam w 1826 roku 
urodził się syn pary Ksawery Franciszek Zawadzki. W 1831 r. będąc gościnnie w Nieborowie 
Honorata urodziła syna Piotra Pawła. Rodzina Zawadzkich i Cichockich mieszkając niedaleko pa-
łacu Pruszaków mogła spotkać w 1828 roku młodziutkiego Fryderyka Chopina obserwującego ży-
cie wieśniaków na wsi, słuchającego ludowych piosenek, czy powtarzającego melodyjne akordy 
wędrownych kataryniarzy. 

Około roku 1831 rodzina przeniosła się z Sannik do Żychlina (Budzyń) wówczas powiatu 
orłowskiego z trójką dzieci: Piotrem Pawłem, Walentyną i Ksawerym. Już w Żychlinie 11 marca 
1835 roku urodziły się bliźnięta: Marianna Józefa i Józef Gabriel.  Niestety rok później (25 kwietnia 
1836) matka Ksawerego zmarła, mieszkali już wtedy w Skrzanach, powiecie gostynińskim. Miała 

Sanniki 2018. Córka współautorki przed dawnym pałacem 
rodziny Pruszaków, Sapiehów, Natansonów i Dziewulskich. 

Obecnie Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka 
Chopina. Stąd pochodziła babcia Fryderyka Chopina. 

Fot. U. Weber-Król. 
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tylko 27 lat. Wdowiec Józef został z pięciorgiem dzieci, dwoje ukończyło zaledwie rok życia. Dość 
szybko zawarł następne małżeństwo z Marianną Hortensją Plucińską z Gąbina. W Skrzanach przy-
szły na świat z kolei ich dzieci: Edward urodzony 13 października 1837 roku i Leokadia Bibianna 
urodzona 2 grudnia 1839. Już we wsi Narty, przyszła na świat dnia 21 kwietnia 1842 roku Saturnina 
Antonina Adelajda.  

Józef Zawadzki działał w Towarzystwie Rolniczym Królestwa Polskiego do 1861 roku, 
mieszkał wtedy w Strykowicach Górnych., powiecie radomskim. W latach 60-tych występuje też w 
Orszymowie (mazowieckie). 

Ksawery Zawadzki miał więc trójkę przyrodniego rodzeństwa. Rodzone siostry wyszły za 
mąż za braci. Walentyna w 1850 roku poślubiła Jana Józefa Preiss,  którego brat Aleksander,  praw-
nik, pisarz hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Warszawie był spiskowcem 1848 i zesłańcem. 
Natomiast Marianna Józefa 2 lutego 1864 roku w Nowym Dworze Mazowieckim wyszła za Jana.  
Przyrodnia siostra Leokadia Bibianna wzięła ślub z Aleksandrem Szymonem Grzegorzem Sąchoc-
kim (1861),  ich zięciem został potomek Bacciarellich, a wnuki rodziły się w Kutnie. Być może 
kontakt ze sławnym rodem umożliwiły więzy rodzinne żony Ksawerego Zawadzkiego. 

Ksawery Franciszek Zawadzki w 1849 roku w Pilichowie brał ślub z Agnieszką Baccia-

relli (1830-1891), w obecności Tomasza Pazdyńskiego,  nauczyciela Szkoły Rządowej, we wsi Ko-
cierze zamieszkałego (lat 34) oraz Franciszka Żochowskiego,  obywatela ziemskiego. Małżeństwo 
stało się właścicielami majątku Woźniki. 

Agnieszka Bacciarelli była córką Józefa,  wnuczką Franciszka i prawnuczką malarza Marce-
lego.  Rodzice Agnieszki dzierżawili Pilichowo. Jej rodzeństwo było liczne i zamieszkiwało we 
własnych majątkach: Józef, Aleksander (Osiek),  Konstancja,  Jan (Rydzewo),  Kazimierz (Jądro-
wice i Miechowice),  Scholastyka,  Stanisław (Reczyn),  Władysław (Kaski),  Maria (Młock).  

Ksawery i Agnieszka dochowali się dziesięciorga dzieci urodzonych w Woźnikach: 
1. Zofia – wyszła za Feliksa Tarnowskiego,  syna Pawła,  w 1872 roku. 
2. Kazimiera – mąż Paweł Józef Hilary Czachowski,  syn Stanisława i Balbiny Zglenickiej 

(ślub 1882 r.). 
3. Jadwiga – żona Zygmunta Józefa Kujawskiego od 1899 roku. 
4. Józef – ożenił się z Marią Gliszczyńską,  córką Witolda z Gliszcz herbu własnego, ślub 1885 

r. w Pomiechowie. 
5. Eugeniusz – właściciel Postrój. 
6. Stefania – mąż Bronisław Onufry Puszyński,  syn Stanisława i Teofili Zawiszy 

(ślub 1890 r.). 
7. Ksawera – w 1884 roku za Bolesława Lucjana Młyńskiego,  syna Wojciecha.  
8. Gustaw Teodor.  
9. Bronisław.  
10. Wanda – ślub w 1880 r. z Aleksandrem Władysławem Redych,  synem Sędziego Pokoju 

w Gąbinie. Jego brat Józef Redych pracował jako kancelista w Sądzie Pokoju w Warszawie, 
a następnie został mianowany adwokatem. W 1886 r. złożył egzamin na notariusza; stano-
wisko notariusza objął od 1888 r. Był uhonorowany odznaczeniami państwowymi. Był ka-
walerem orderów: św. Włodzimierza IV klasy, św. Stanisława III klasy 42 i św. Anny II kla-
sy. Jego córka Zofia była żoną Karola Buncha (1898-1987) pisarza historycznego, tłumacza, 
dr praw, pracownika kancelarii notarialnej w Skalbmierzu (ślub 1925r.) 
 

Agnieszka z Bacciarellich zmarła w Woźnikach. Grób Ksawerego Zawadzkiego i Agnieszki 
z Bacciarellich znajduje się na cmentarzu parafialnym w Radzyminie, dekanat płocki. W 2019 roku 
minęło 170 lat od ich ślubu. 
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Grób Agnieszki i Ksawerego Zawadzkich 
Foto: Krzysztof Sobociński 
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Akt ślubu Ksawerego Zawadzkiego i Agnieszki Bacciarelli  
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Grób Zofii z Redychów Bunschowej  Foto: Domena publiczna 

Karol Bunsch, pisarz i legionista. 
Foto: Domena publiczna 
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Pokłosie – XXI wiek 
W marcu 2018 roku, dwieście lat po śmierci mistrza Marcelego,  na marcowym spotkaniu 

Dyskusyjnego Klubu Książki w sannickim Pałacu Urszula Weber-Król spotkała potomków nadwor-
nego malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego: aktora Ryszarda Bacciarellego oraz wnuki 
Bogusława Bacciarellego,  burmistrza Nieszawy (1926 r), ostatniego właściciela Wagańca. Któż 
mógł przypuszczać, że żychlinianka odkryje im nieznany wątek historii ich rodziny! Po usłyszeniu 
informacji o powiązaniach rodu z dwoma miastami: Żychlinem i Sannikami uroczy gentelman pan 
Ryszard Bacciarelli wykrzyknął: – Sensacja!  

Następstwem tego była niezwykła wycieczka po Warszawie. Z okazji 200. rocznicy śmierci 
malarza 7 czerwca 2018 na Zamku Królewskim otwarto wystawę najpiękniejszych portretów jego 
pędzla, którą obejrzały autorki artykułu. Miesiąc później w towarzystwie seniora rodu Pana Ry-
szarda Bacciarelliego odkrywały cenne pamiątki rodzinne po jego niezwykłych przodkach: zdjęcia, 
portrety, pamiętniki, wspomnienia, wiersze… 

Dowiedziałyśmy się, ze Feliks Szawłowski był ojcem Zofii Cecylii Szawłowskiej, która wy-
szła za mąż za Włodzimierza Zapałę.  Ci z kolei mieli córkę również Zofię,  która wyszła za mąż za 
Czesława Bacciarellego – byli to rodzice znanego, urodzonego w 1927 r., aktora filmowego i te-
atralnego Ryszarda Bacciarelliego. 

 
 
 

2018 rok w Pałacu Sannickim 
Od lewej: Aleksandra Głowacka, Urszula Weber-Król, Ryszard Bacciarelli, Krzysztof Sobociński.     

Foto: pan Mickiewicz z Sannik 
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20 lipiec 2018. Elżbieta Słabik z Ryszardem Bacciarellim czytają poezje jego babci. 

Foto: Urszula Weber-Król 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiersze z Pamiętnika Zofii Szawłowskiej  

Foto: Elżbieta Słabik 
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Czerwcowa ekspozycja na Zamku Królewskim: „Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze por-
trety” zachwyciła rozmachem, artyzmem, historycznym przekazem.  

Wśród 44 obiektów znalazł się portret Onufrego Kickiego, szambelana i bliskiego przyja-
ciela króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ze zbiorów Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkow-
skiego w Krośniewicach. Dzieło to powstało w latach 1795-98. W elitarnym gronie znalazły się 
również portrety pochodzące z kolekcji zagranicznych w Paryżu, Szkocji, a nawet ze słynnej Gale-
rii Uffizi. 

 
 
Na wystawie pokazano nieznany dotąd portret, wystawiony wcześniej na aukcji we Francji: 

„Walenty Maciej Gagatkiewicz (1750-1805) – wykształcony we Francji wybitny lekarz, wrażliwy 
działacz społeczny i patriotyczny, fundator i założyciel pierwszej w Warszawie Szkoły Chirurgicz-
nej przy Szpitalu Św. Łazarza. Należał do grona założycieli i wiodących reprezentantów Warszaw-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Uważany jest za najwybitniejszego lekarza XVIII-wiecznej 
Warszawy. Zmarł 10 stycznia 1805 r. Jego prochy spoczęły na Cmentarzu Powązkowskim. Mar-
cello Bacciarelli, portret Walentego Gagatkiewicza,  olej na płótnie, 65 x 49,5 cm. Fot. Daguerre.”  

 
Odkrycie przez nas, autorki, nieznanych dotąd dziejów potomków Marcello Bacciarellego 

na ziemi świętokrzyskiej i kutnowskiej, nieznanych nawet przez rodzinę przyniosło wiele satysfak-
cji osobistej i nowych kontaktów, zainteresowanych aktami metrykalnymi. Nasz artykuł pokazuje 
jak bardzo ważne są badania genealogiczne, ujawniające naszą tożsamość. Jak niezmiernie ważne 
są działania prowadzone przez Towarzystwa Genealogiczne, w tym Świętokrzyskie, dzięki którym 
mamy dostęp do wszelkich akt metrykalnych.  

Cieszymy się, że zaskoczyliśmy rodzinę. Mamy nadzieję, że dzięki temu pamięć o wspa-
niałym malarzu i jego równie utalentowanej żonie będzie trwała wiecznie.  
  

Album z wystawy Marcello Bacciarelli 
Foto: Urszula Weber-Król 
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Tablica potomków: Marceli Bacciarelli 

 

 
Tablice wykonała: Elżbieta Słabik 



Nasze gene-historie – część druga 

175 

Tablica potomków: Teodor Bacciarelli 

 

 

 
Tablice wykonała: Elżbieta Słabik  
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Tablica potomków: Tadeusz Bacciarelli 
 

 
 
 
 
 

Tablice wykonała: Elżbieta Słabik 
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Tablica potomków: Alfons Bacciarelli 

 

 
Tablice wykonała: Elżbieta Słabik  
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Tablica potomków: Rozalia Bacciarelli 
 

 
Tablice wykonała: Elżbieta Słabik  
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Urszula Weber-Król  

Urodzona w 1953 roku w powiecie kutnowskim. Mgr ekonomii 
(Uniwersytet Łódzki), studia podyplomowe w Wyższej Szkole 
Handlu i Finansów Międzynarodowych oraz Międzynarodowej 
Szkole Menedżerów w Warszawie. Wieloletni kierownik Działu 
Ekonomiczno-Finansowego w Miflex SA Kutno, obecnie na emery-
turze. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Bli-
sko dziecka” w Żychlinie. Założyciel i działacz Polskiego Komitetu 
Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN. Regionalistka, 
popularyzator przedwojennej historii (wystawy, wykłady, współ-
praca ze szkołami). Autorka artykułów w „Kutnowskich Zeszytach 
Regionalnych” oraz biogramów w „Kutnowskim Słowniku Biogra-

ficznym”. W swoich publikacjach ukazuje nieznane historie działaczy gospodarczych, ludzi kultury 
i nauki oraz bohaterów wojennych związanych z regionem kutnowskim i kieleckim. Przybliża prze-
szłość 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 pły-
wający zaborcy austro-wgierskiego. 
Badacz dziejów niemieckich i żydowskich mniejszości narodowych oraz cukrownictwa w Króle-
stwie Polskim. Animator kultury. Wielbicielka muzyki Fryderyka Chopina, znawca jego życia i ta-
lentu. 
Mama dorosłej córki, piszącej wiersze, miłośniczki kotów, uwielbiającej kuchnię. 
Nagrodzona za działalność społeczną, w tym od: Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta 
Łodzi, Ministra Edukacji i Zdrowia oraz Fundacji Polcul. W 2018 roku otrzymała medal „Zasłużo-
ny dla Powiatu Kutnowskiego”. 
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Elżbieta Słabik  

Warszawianka z urodzenia, związana rodzinnie z Żychlinem. Ukoń-
czyła studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warsza-
wie na Wydziale Handlu Zagranicznego. Jej ścieżka zawodowa roz-
poczęła się w centralach handlu zagranicznego, w kolejnych latach 
pełniła rolę Dyrektora sprzedaży u producenta mebli użyteczności 
publicznej. 
Prowadziła również galerię, w której dzieliła się swoim wyjątko-
wym poczuciem estetyki i piękna. Regionalistka. 
Pasjonuje się genealogią, rozpoznała dzieje genealogiczne wielu 
osobowości życia kulturalnego i społecznego sprzed II wojny świa-
towej. W 2019 roku rozpoczęła współpracę z „Kutnowskimi Zeszy-

tami Regionalnymi”. Swoje genealogiczne odkrycia prezentuje społecznie na spotkaniach obywa-
telskich, imprezach okolicznościowych, przekazuje je również mediom regionalnym (powiat kut-
nowski, gostyniński). 
Jej pasją jest dziewiętnastowieczny Żychlin, ciekawi ją również historia Warszawy. „Kolekjonuje” 
żołnierzy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. 
Związana ze środowiskiem powstańców ze Zgrupowania AK Kryska, które w czasie Powstania 
Warszawskiego walczyło na Górnym Czerniakowie. Członkiem Zgrupowania był jej wujek, który 
zginął przy ulicy Okrąg 2. 
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Michał Kazimierz Gajzler  
Warszawa, październik 2020 

Tajemnica listu Stefana Żeromskiego i inne zagadki 
w genealogii Gajzlerów   

Taka zagadka 
Taka zagadka to czas zabiera, 
Zapomnieć świata nietrudno. 
A niezgadnięta duszę uwiera, 
Przy innej pracy jest nudno. 

 

Usiedzieć chciałbym, ale nie mogę. 
Tak mnie szalenie pochłania! 
Przebieram zaraz z nogi na nogę, 
By podjąć nowe starania. 
 

Kiedyś olśnienie wreszcie mnie najdzie. 
Może by teraz poczekać? 
Niby przypadkiem pomysł się znajdzie, 
Dlatego można pozwlekać. 

 

Lecz się nie poddam – O nie! Przenigdy! 
Wciąż mam nadzieję i wiarę. 
Skronie wezbrane krwią nie wystygły, 
Toteż odpocznę dni parę. 
 

A tu znienacka… Ta niebanalna! 
– owoc wydany przez męstwo – 
Ta przeoczona. Jedna. Genialna! 
Myśl się pojawia – Zwycięstwo! 

Wiersz autora artykułu 

Przodkowie ze Studzieńca 

 Dzięki licznym towarzystwom genealogicznym skanującym księgi z metrykami parafia po 
parafii, archiwum po archiwum i dzięki mrówczej pracy indeksujących w Genetece, badania gene-
alogiczne odmieniły swoje oblicze. Prowadzenie ich 20 lat temu – a nawet 10 lat temu – to coś zu-
pełnie innego niż teraz. Genealogia była wówczas znacznie trudniejsza i kosztowniejsza, wymagała 
licznych podróży, a satysfakcjonujące efekty przychodziły po bardzo długim czasie. Natomiast dziś, 
przy odrobinie szczęścia, nawet laik może ustalić pochodzenie swoich przodków do początku XIX 
wieku w zaledwie jeden wieczór, siedząc przed komputerem w domu. Niech tylko zasięgnie pod-
stawowych informacji o swoich dziadkach i pradziadkach. Sam miałem takie powodzenie opraco-
wując genealogię Gajzlerów1. 
 Szybko ustaliłem przodków z początku XIX w., Jana Gajzlera (~1784-1841) i Józefę 
z Kuzdaków (1795-1854). Pobrali się 13 września 1813 roku w miejscowości Studzieniec w parafii 

                                                 
1 Istnieją rozmaite oboczności nazwiska Gajzler występujące w dawnych dokumentach, np. Geisler, Geissler, Gaysler, Gayzler, Gajzdler. Konse-
kwentnie będę używał współczesnej formy Gajzler. 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

182 

Fałków2. Frapujące jest to, że w księdze za 1813 rok w ogóle nie zapisano treści aktu małżeństwa. 
Ślub odnotowano w Liber Copulatorum, gdzie w formie tabelarycznej są zapisane tylko podsta-
wowe dane o zawierających związek. Dlatego nie wiadomo gdzie i kiedy urodził się Jan Gajzler, 
ani kim byli jego rodzice. O jego żonie wiadomo więcej, bo urodziła się w Studzieńcu. Była córką 
Stanisława Kuzdaka (~1761-1811)  i Katarzyny ze Skibińskich (?-1824). Natomiast poszukiwania 
informacji o przodkach noszących moje nazwisko, zakończyły się na Janie. 
 Prowadząc badania genealogiczne, przeglądając zdigitalizowaną prasę z XIX i XX w. w 
bibliotekach cyfrowych oraz inne ogólnodostępne zasoby Internetu, dowiedziałem się o dwóch 
Gajzlerach, o których do dziś pielęgnowana jest pamięć w regionach, w których działali. Jednym 
z nich był poeta Jan Gajzler (1891-1940)  urodzony i zmarły w Suchedniowie. Do głównych tema-
tów jego twórczości należy zachwyt nad świętokrzyską przyrodą i miłość do żony. W Suchednio-
wie co roku organizowany jest młodzieżowy konkurs recytacji poezji im. Jana Gajzlera. Jego na-
zwiskiem nazwano też jedną z ulic. Drugą interesującą postacią był inż. Czesław Gajzler (1884-
1955).  Na początku poszukiwań wiedziałem o nim tylko tyle, że był łowickim starostą. Jestem 
związany rodzinnie z Łowiczem, toteż trafiłem na jego nazwisko przeglądając przedwojenną gazetę 
„Łowiczanin”. Inż. Czesław Gajzler zainicjował wydawanie „Gazety Samorządowej” oraz był 
współinicjatorem Towarzystwa „Księżackie Ognisko Kultury, Sztuki i Przemysłu Ludowego”. Na 
stanowisku starosty łowickiego pracował przez ok. dwa lata (1927-1928). Do dziś jest pamiętany 
przede wszystkim przez regionalistów włocławskich, bo był prezydentem Włocławka (1924-1926), 
a później starostą włocławskim (1928-1931)3. 
 Byłem ciekawy czy jestem spokrewniony z tymi Gajzlerami i postanowiłem to sprawdzić. 
Poszukiwanie danych o przodkach poety Jana Gajzlera przebiegało dość łatwo. Kolejno ustalane 
miejscowości związane z jego starszymi braćmi, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem, oddalały się od 
Suchedniowa i zbliżały do Studzieńca k. Fałkowa. Starsi bracia poety, Feliks Jan i Edmund, urodzili 
się w Mroczkowie, ojciec, Bronisław Ludwik, w miejscowości Ruda w parafii Lipa. Dziadek, fel-
czer Antoni Gajzler, urodził się w tej parafii w miejscowości Lipa4. Pradziadkowie poety to Ludwik 
Gajzler (~1782-1829) i Apolonia z Baranów I v. Gajzler II v. Jurek (1798-1882). Pobrali się 23 sty-
cznia 1815 roku w miejscowości Ucisko w parafii Lipa. Mieli siedmioro dzieci. Ludwik Gajzler był 
wdowcem. Nic nie wiadomo o jego pierwszej żonie ani o dzieciach z pierwszego małżeństwa. Akt 
ślubu, spisany po łacinie, nie zawiera żadnych bliższych szczegółów o małżonkach, ani o ich rodzi-
cach, ani o miejscach urodzenia. Wg zapisu o zgonie Ludwika Gajzlera, był on szynkarzem. 
 Miejscowość Lipa leży bardzo blisko Studzieńca k. Fałkowa. Czy mój przodek w prostej 
linii, Jan Gajzler i pradziadek poety, Ludwik Gajzler, byli spokrewnieni? Może byli braćmi? Wobec 
braku informacji o ich rodzicach, nie sposób tego rozstrzygnąć. Nieznane są akty urodzenia Lu-
dwika i Jana, a zapisy o ślubach są ubogie w dane. Istnieją natomiast przesłanki co do tego, że się 
znali i mogły łączyć ich więzi pokrewieństwa. Najstarsza znana wzmianka5 o Ludwiku Gajzlerze 
pochodzi z 1811 roku z aktu urodzenia Tomasza Kuzdaka (syna Bernarda i Marianny z Kęsickich, 
a bratanka Józefy, żony Jana Gajzlera), gdzie Ludwik Gajzler jest wymieniony jako świadek i maj-
ster kunsztu kurzackiego6 na Studzieńcu zamieszkały. Ponadto, Ludwik Gajzler jest wymieniony ja-
ko świadek w dwóch metrykach urodzenia dzieci Jana: w 1820 roku jako kurzacz z Lipy oraz w 

                                                 
2 Fałków znajduje się na terenie powiatu koneckiego w woj. świętokrzyskim, blisko granicy z woj. łódzkim. 
3 M. Gruszczyńska, Gajzler Czesław, [w:] Włocławski Słownik Biograficzny, red. S. Kunikowski,  t. 2, Włocławek 2005, s. 50-52; Składam uprzejme 
podziękowanie za ciekawe informacje o inż. Czesławie Gajzlerze, pani Jolancie Sudomir oraz panu Robertowi Feterowi, moderatorowi grupy na 
Facebooku „Włocławek jaki pamiętamy”. 
4 Wg M. Adamczyka, Antoni Gajzler w 1841 roku został odnotowany jako cyrulik w Cieklińsku, natomiast w latach 1850-1862 jako felczer medy-
cyny w Rudzie Malenieckiej. Zob. M. Adamczyk, Lipa i Ruda Maleniecka, Końskie 2019, s. 84, 159. 
5 Za jej wskazanie, składam uprzejme podziękowanie panu Marianowi Adamczykowi, autorowi kilku monografii poświęconych miejscowościom 
ziemi koneckiej. Por. M. Adamczyk, Mieszkańcy Ziemi Czermińskiej i Fałkowskiej od XVI do XX w., Końskie 2015, s. 142. 
6 Kurzacz – węglarz, „majster węgle palący”. Zob. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 2, Warszawa 1808, s. 1192; Słownik języka pol-
skiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 2, Warszawa 1902, s. 646. 



Nasze gene-historie – część druga 

183 

1827 roku jako propinator7 w Lipie zamieszkały. Natomiast matką chrzestną córki Ludwika Gajzle-
ra, Marianny, urodzonej w 1820 roku, była Józefa Gajzlerowa. Prawdopodobnie to Józefa z Kuzda-
ków, czyli żona Jana. Dane o dzieciach obu małżeństw Gajzlerów, przedstawiają tabele nr 1 i 2, 
gdzie zakreśliłem szarym kolorem te lata gdzie pojawiają się przesłanki co do znajomości między 
obiema rodzinami Gajzlerów. Należy też zwrócić uwagę na to, że najstarszy syn Jana Gajzlera miał 
na imię Ludwik8. 
 

lp akt imię rok urodzenia miejscowość parafia zawód ojca 

1 6 Marianna  1814 Studzieniec Fałków Rolnik 
2 - Ludwik  1815 Studzieniec Fałków - 
3 11 Alexander  1817 Czermno Czermno Austerialny9 
4 15 Wilhelm  1818 Czermno Czermno Wyrobnik 
5 87 Tomasz Dawid  1820 Lipa Lipa Wyrobnik 
6 9 Xawera  1823 Lipa Lipa Karczmarz 
7 19 Helena  1825 Lipa Lipa Kurzacz 
8 35 Józef  1827 Lipa Lipa Kurzacz 
9 24 Karolina  1829 Lipa Lipa Gospodarz 

10 65 Anna  1833 Lipa Lipa Karczmarz? 
11 37 Rozalia  1836 Machory Żarnów Kurzacz węgli 

Tabela nr 1: Dzieci Jana Gajzlera i Józefy z Kuzdaków 

 
lp akt imię rok urodzenia miejscowość Parafia zawód ojca 

1 45 Franciszek  1815 Ucisko Lipa Kurzacz 
2 19 Antoni  1818 Ucisko Lipa Kurzacz 
3 11 Marianna  1820 Ucisko Lipa Kurzacz 
4 76 Katarzyna  1821 Ucisko Lipa Kurzacz 
5 5 Agnieszka Józefa  1824 Lipa Lipa Karczmarz 
6 46 Joanna Antonina 1825 Lipa Lipa Karczmarz 
7 32 Leona Konstancja  1828 Lipa Lipa Propinator 

Tabela nr 2: Dzieci Ludwika Gajzlera i Apolonii z Baranów 

  
 Jak widać w tabelach, Jana i Ludwika łączyło także to, że wykonywali zawody kurzacza 
i karczmarza. Wg ustaleń M. Adamczyka, Jan Gajzler w latach 1817-1819 był karczmarzem w 
Czermnie10, a w latach 1825-1829 kurzaczem w Lipie11, natomiast Ludwik Gajzler w latach 1818-
1821 był kurzaczem w Hucisku12, a w latach 1822-1831, wraz z żoną Apolonią z Baranów, prowa-
dził karczmę w Lipie13. 
 Czy istnieje wspólny przodek Jana i Ludwika? Skąd przybyli obaj Gajzlerowie zanim poja-
wili się w Studzieńcu? Może dalszy rozwój bibliotek cyfrowych i przyrost indeksów w Genetece 
pozwoli kiedyś rozwiązać te zagadki. Np. można liczyć na to, że zostanie odnaleziony akt pierw-
szego małżeństwa Ludwika Gajzlera i wniesie nowe informacje. A być może trzeba się pogodzić 
z obecnym stanem rzeczy, bo nie zachowały się do dziś żadne materiały dzięki którym można by 
było rozstrzygnąć te nurtujące kwestie14. 

                                                 
7 Propinator – „dzierżawiący propinację i trudniący się osobiście wyszynkiem trunków”. Propinacja – „prawo wyłącznego wyszynku trunków” lub 
„wyszynk trunków (szczególnie wódki); szynk, karczma utrzymywana przez propinatora”. Zob. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 2, cz. 2, 
Warszawa 1811, s. 1043; Słownik języka polskiego, red. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 4, Warszawa 1908, s. 1017; Wyszynk – „sprzedaż napojów 
alkoholowych wypijanych na miejscu”. Zob. SJP.PWN.PL, dostęp 10.10.2020r. 
8 Jest to dość osobliwe, że zapis o urodzeniu Ludwika – podobnie jak zapis o ślubie jego rodziców – znalazł się tylko w formie skróconej w Liber 
Natorum. Natomiast księga urodzeń, małżeństw i zgonów za 1815 rok, zawiera 50 aktów urodzeń, a przy numerze 51 zanotowano jedynie: „Ludwik 
Gajzler”. 
9 Austeria – dawna nazwa karczmy (definicja wg: Encyklopedia.PWN.pl). Zatem austerialny to prawdopodobnie pracownik austerii lub jej zarządca. 
10 M. Adamczyk, Czermno i okolice. Historia miejscowości, Końskie 2012, s. 48. 
11 M. Adamczyk, Lipa i Ruda Maleniecka, Końskie 2019, s. 65. 
12 Tamże, s. 161. 
13 Tamże, s. 66. 
14 W artykule: M. K. Gajzler, Petelewicz – relacja z badań genealogicznych rodu ćmielowskich garncarzy, [w:] Nasze gene-historie, Świętokrzyskie 
Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” w Kielcach, Kielce 2017, s. 131-149, napisałem, że jednym z celów moich badań jest połączenie dwóch 
drzew Petelewiczów. Udało się tego dokonać. Zatem może kiedyś uda się połączyć także drzewa Gajzlerów. Kilka miesięcy po publikacji „naszych 
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 Badając genealogię Gajzlerów, przekonałem się, że to nazwisko jest dość popularne w 
Czechach. Przegląd Map Google’a pozwolił spostrzec, że istnieją czeskie miejscowości o nazwach 
bardzo podobnych do miejscowości z rejonu gdzie mieszkali Gajzlerowie: Studenec (Studzieniec), 
Falknov (Fałków), Lípa (Lipa), Čermná (Czermno), Radostice (Radoszyce), Radvanov (Radwa-
nów), Opočno (Opoczno), Malenice (Maleniec), Skořenice (Skórnice), Kolinec (Kołoniec), Rudice 
(Rudzisko), Raduň (Radom), a w Słowacji także: Konské (Końskie). Te skojarzenia pewnie nie są 
przypadkowe, skoro także badacze regionu i języka czeskiego dostrzegają podobieństwa między 
nazwą samej stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielcami – a nazwami czeskich miejscowo-
ści15. Być może poszukiwanie bliższych informacji o migracjach z Czech do Polski, to jest słuszny 
kierunek dalszych badań nad genealogią Gajzlerów. 

Kuzyni poety 

 Badanie genealogii inż. Czesława Gajzlera okazało się znacznie trudniejsze. Przez dłuższy 
czas nie mogłem ustalić żadnych przodków poza jego rodzicami, Władysławem Ignacym Gajzle-
rem (1850-1906) i Józefą ze Sroczkowskich (~1855-1893)16.  Okazało się, że wśród rodzeństwa 
miał starszego brata, ks. Wacława Michała Gajzlera (1877-1941), proboszcza w Przedczu17, który w 
początkach swojej kariery duchownej pracował m.in. jako wikary w Zdunach k. Łowicza. Jak po-
daje autor jego biogramu18: 

Ks. Wacław Gajzler miał duszę poety, ale i zacięcie historyczne, choć nie miał spe-
cjalistycznego wykształcenia w tym kierunku. Pisał wiersze, nowelki, recenzje książek 
(…), a także artykuły historyczne o parafiach, w których pracował (…). 

Zatem znalazłem w genealogii Gajzlerów kolejną osobę z ciekawą biografią. 
 Czy inż. Czesław Gajzler i ks. Wacław Gajzler byli spokrewnieni z poetą Janem Gajzle-
rem? Okazało się, że tak! Rozstrzygnął to akt ślubu Władysława Ignacego Gajzlera z Józefą ze 
Sroczkowskich. Pobrali się 29 października 1874 r. w Jedlińsku. Pan młody był kontrolerem stacji 
pocztowej w Solcu. W akcie podano, że był synem Antoniego Gajzlera i Karoliny z Woźniakow-
skich19. Zatem inż. Czesław Gajzler, ks. Wacław Gajzler i poeta Jan Gajzler byli blisko spokrew-
nionymi kuzynami, bo mieli tych samych dziadków. Ustalenie tego poprzez odnalezienie aktu ślubu 
w Jedlińsku wcale nie było proste. Z aktów urodzenia dzieci Władysława Ignacego Gajzlera było 
wiadomo, że był on pocztowcem. Należało więc znać język rosyjski, zajrzeć do „Pamjatnaja Knižka 
Radomskoj Guberni na 1874 rok”20, by znaleźć informacje o pracownikach poczty, przekonać się, 
że W. I. Gajzler został odnotowany w Jedlińsku, a potem odszukać akt ślubu z tej miejscowości. 
Dokonała tego wspierająca mnie w badaniach Monika Maruszak, której jestem bardzo wdzięczny 
za to osiągnięcie i składam za nie uprzejme podziękowanie. 

                                                                                                                                                                  
gene-historii”, dowiedziałem się, że Łukasz Petelewicz urodził się 14 października 1834 r. w Ćmielowie i był synem Antoniego i Maryanny ze Ści-
słowiczów, a nie – jak wynikało z aktu zgonu Łukasza (i jak napisałem w artykule) – synem Stanisława. Ta informacja pozwoliła osiągnąć cel i 
połączyć obydwa drzewa. Została dodatkowo potwierdzona aktem ślubu Łukasza Petelewicza i Anny z Ruszkowskich. Za dotarcie do tych informacji 
i podzielenie się nimi, składam uprzejme podziękowania panom Władysławowi Edwardowi Kostkowskiemu i Dariuszowi Pronobisowi. Przy okazji, 
chcę sprostować, że w ww. artykule w drzewie genealogicznym Petelewiczów podawałem przeważnie daty urodzenia i daty zgonów, ale często 
zamiast nich podałem daty chrztów i daty pogrzebów opierając się na publikacjach Jerzego Moniewskiego.  Toteż daty urodzeń i zgonów Petelewi-
czów sprzed XX w., w ww. artykule, nie zawsze są ścisłe. 
15 L. Hosák, R. Šrámek, Czeskie echa nazwy Kielce, tłum. W. Urban, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, t. 8, 1973, s. 375-383. 
16 Składam uprzejme podziękowanie pani Agnieszce Platé – spokrewnionej z Józefą ze Sroczkowskich – za współpracę w badaniach genealogicz-
nych, udzielenie informacji z przekazu rodzinnego oraz wzajemne dzielenie się nowymi ustaleniami. 
17 Składam uprzejme podziękowanie regionalistce Przedcza, pani Halinie Zięcik, za wymianę informacji, oraz pani Bożenie Ciupalskiej za wsparcie i 
dzielenie się informacjami o Gajzlerach. 
18 K. R[ulka], Ks. Wacław Michał Gajzler, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, t. 72, 1989, dodatek do nr. 10-11, s. 17-18. 
19 M. Adamczyk odnotowuje Karolinę Woźniakowską jako pannę we dworze w Fałkowie w 1849 r. Zob. M. Adamczyk, Mieszkańcy Ziemi Czermiń-
skiej i Fałkowskiej…, op. cit., s. 26, poz. 132. 
20 „Памятная книжка Радомской губерни” („Pamjatnaja Knižka Radomskoj Guberni”), Radom 1874, s. 70; Patrz też: „Памятная книжка 
Петроковской губерни” („Pamiatnaja Kniżka Guberni Pietrokowskoj”), 1904, s. 59. Wiadomo stąd m.in., że wykształcił się w koneckiej szkole 
powiatowej, w 1904 r. był wdowcem z czwórką dzieci, posiadał srebrny medal na pamiątkę panowania cara Aleksandra III i brązowy medal za udział 
w spisie ludności w 1894 r. Wyszczególniono też przysługujące mu świadczenia. 
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 Braćmi Władysława Ignacego Gajzlera byli: zmarły jako dziecko Bolesław Gajzler (1860-
1861), Jan Roman Gajzler (1858-1918) – naczelnik oddziału poczty w Sulmierzycach21, nie założył 
rodziny, zmarł w Suchedniowie; Józef Antoni Gajzler (1855-1880) – urzędnik kopalń okręgu 
wschodniego, ożeniony w 1880 r. z Julią Ludwiką Ewą z Geilów (1850-1931)22, zmarł kilka mie-
sięcy po ślubie.  Ich bratem był także Bronisław Ludwik Gajzler (1852-1930),  ojciec poety. W „Ga-
zecie Kieleckiej” napisano o nim wspomnienie pośmiertne23 24: 

Dnia 30 VI r. b. zmarł w Suchedniowie emeryt, były długoletni Urzędnik byłego Za-
rządu Górniczego w Królestwie Polskim; radca dworu, śp. Bronisław Gajzler,  prze-
żywszy lat 78. / Ze śp. Bronisławem Gajzlerem schodzi do grobu znawca bogactw 
naturalnych Ziemi Kieleckiej i prawie ostatni przedstawiciel dawnego górnictwa, któ-
remu – z tytułu zajmowanego stanowiska i jako były właściciel kopalń rudy – poświę-
cił wszystkie siły męskich lat. / Śp. Bronisław Gajzler kochał głęboko tradycje staszi-
cowskie swego zawodu i przyrodę we wszystkich przejawach jej piękna, toteż ta pięk-
na i bogata ziemia kielecka niechaj mu lekką będzie. 

 
 Poetę dzieliła z kuzynami istotna różnica wieku. Toteż uzasadnione jest pytanie: czy ci 
wszyscy Gajzlerowie się znali? W zbiorach rodzinnych zachowało się spisane przez Jana Gajzlera 
w 1922 r. wspomnienie wakacji z dzieciństwa25. Oto fragmenty. 

Tak się jakoś złożyło, a z roku na rok tradycją utrwalało, że z początkiem każdego 
lata zjeżdżała w dom nasz rozbawiona czereda młodzieży płci obojga. Byli to bliscy 
krewni, którzy rodziców moich tytułowali już to „wujostwem” już „stryjostwem”. 
Męską grupę tych letnich gości stanowili wraz z moimi starszymi braćmi różnolicie 
zaawansowani gimnaziści i studenci, w skład których wchodził i pewien młody kle-
ryk; płeć piękną reprezentowały mniej lub więcej podlotkowate, a zawsze kochane, 
urocze – o ile pamiętam – szalenie sentymentalne kuzyneczki, – z siostrą moją na 
czele (…). Gdy patrzę dziś na te rzeczy przez błękitną mgiełkę dalekich wspomnień 
(miałem w one czasy pięć, sześć czy siedem lat), tamte wszystkie letnie historie mają 
dla mnie uśmiech prostej, słonecznej sielanki (…). 

Poeta bardzo dobrze zapamiętał inż. Czesława Gajzlera: 
Złym duchem całej gromadki był gimnazista Czesiek, który płatał wszystkim iście 
psie figle, chadzał luzem i „gwizdał” na panny. / Młodzieniaszek ten był postrachem 
zakochanych, jako jednostka nieobliczalna, która w każdej chwili mogła się z czymś 
„wyrwać”, a wszelkie zwierzenia bezlitośnie wyszydzała. / Mnie za to on najbardziej 
imponował z całego zgromadzenia. – Kieszenie jego kryły dla mnie fantastyczne 
skarby jakichś figielków, niedosięgłych scyzoryków, gum, ołówków. On też najwięcej 

                                                 
21 Wcześniej był kontrolerem pocztowym w Sulejowie. Zob. ”Справочная книжка петроковской губерни” („Sprawocznaja Knižka Guberni 
Pietrokowskoj”), 1884, s. 39; „Памятная книжка Петроковской губерни” („Pamiatnaja Kniżka Pietrokowskoj Guberni”), 1903, s. 201; 1913, s. 83. 
22 Badania genealogiczne wykazały, że Julia Gajzler z Gajlów była rodzoną siostrą Marii Gajl, założycielki Żeńskich Zakładów Naukowych w Rado-
miu. Por. H. Gromadzki, Złoty Krzyż Zasługi. Zakłady Naukowe Żeńskie Marji Gajl w Radomiu, „Piłsudczycy”, 1937, nr 11, s. 36; „Słowo Radom-
skie”, 1922, nr 25, s. 4. 
23 Ś. p. Bronisław Gajzler Wspomnienie pośmiertne, „Gazeta Kielecka”, 1930, nr 53, s. 2, szp. 2; Wzmianki o B. Gajzlerze można znaleźć także w: 
„Pamjatnaja Knižka Radomskoj Guberni”, 1898, s. 119-120; 1899, s. 136-137; 1903, s. 140-142; „Pamjatnaja Knižka Keleckoj Guberni”, 1902, 
s. 140; 1903, s. 292; 1904, s. 397; 1907 s. 371; Wg najnowszej monografii Suchedniowa, Bronisław mógł być sekretarzem założonego w 1906 r. 
suchedniowskiego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej, zaś Jan należeć do Komitetu Obywatelskiego działającego tuż po wybuchu I wojny świato-
wej. Zob. M. Medyński, Od III rozbioru Polski do końca pierwszej wojny światowej, [w:] Suchedniów. Monografia historyczna miasta i gminy, 
red. M. Medyński, K. Zemeła, Suchedniów 2019, s. 117, 201. 
24 O Bronisławie Gajzlerze i Mariannie z Bąbińskich, jako o poległych w powstaniu styczniowym, napisał w swojej autobiografii „Jak szybko upływa 
życie” (Kraków 2014, s. 22-23) wnuk Edmunda, dr Andrzej Maria Gajzler. Jak wyraził się prof. dr hab. Ludwik Mroczka, autor jednej z przedmów, 
ta książka to autorefleksje z dystansu ponad 80 lat życia, które „nie poprzedzone zostały odpowiednio rozległymi poszukiwaniami źródłowymi”. 
Bazując wyłącznie na pamięci i przekazie rodzinnym, bardzo łatwo o błąd. Jest wykluczone, aby pradziadkowie autora byli uczestnikami powstania 
styczniowego i w nim polegli, ponieważ mieli wtedy po ok. 11 lat. Tym samym, nie mogą spoczywać w opisywanej mogile powstańców. Również 
prapradziadkowie nie mogli zginąć w tym powstaniu, bo akty zgonów dowodzą, że zmarli wiele lat później. Jeśli wierzyć w autentyczność opowieści 
o chłopcu, który uderzył Kozaka drewnianą pałką, gdy ten chciał ukraść krowę, po czym Kozak uciekł i krowa została ocalona, to tym chłopcem 
mógł ew. być Bronisław Gajzler, a nie Edmund. 
25 Korzystałem z kopii dostarczonej przez Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. 
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się mną zajmował, dopuszczał łaskawie do różnych przedsięwzięć, istotnie w mych 
oczach męskich, a już zachwycał po prostu specjalnym sposobem przekręcania mnie 
w powietrzu za pomocą jakichś chwytów, przy której to operacji matka truchlała o 
całość moich kości. 

Jan Gajzler pamiętał i kuzyna kleryka: 
Kleryk Wacek, który pisał wiersze, zaszywał się godzinami w tak niedostępne ustro-
nia ogrodu, że wyszukanie go stanowiło prawdziwy sport, połączony ze złośliwym 
zakłócaniem samotności. 

Szczególnie twórczo zapisał poeta niniejsze wspomnienie: 
Jaśniejąca pełń sunęła po niebie, siejąc coraz tkliwszy, czarodziejski blask na wodę, 
dom i rojny ogród. / Gdzieś z dali spod uroczystych na brzegu stawu wierzb, gdzie słał 
się cień, nieprzenikniony światłem, poniósł się śpiewny, drżący głos okaryny. / To 
kleryk – poeta sobie i tej cudnej nocy grał „Gdyby z rannym słonkiem”… Zaledwie 
ostatni akord okarynowy wypiły gdzieś w dali modre mgły, już z łodzi płynął po rosie 
zmieszany chór „Staś mi z jarmarku” – i „Po nocnej rosie”… – Tak to gwarzyły z so-
bą toń stawu i brzeg..., a gdy milkli ludzie, grał nieustający rechot żab i dalekim po-
mrukiem kłóciły się stare upusty… 

 
 Okaryna to gliniany (lub porcelanowy) instrument dęty, niedużego rozmiaru, z ośmioma 
otworami26. Kompozycje, które ks. Wacław Gajzler miał na niej grać, udało się ustalić, choć poeta 
podał nieco zmienione tytuły. „Gdyby rannym słonkiem” to jedna z pieśni w operze „Halk” Stani-
sława Moniuszki27.„Staś mi pierścionek przywiózł z jarmarku” to słowa piosenki odnotowanej w 
Śpiewniku Warszawskim z 1883 r., na ludową melodię, w aranżacji Władysława Krogulskiego28. 
Natomiast słowami „Po nocnej rosie” zaczyna się „Pieśń wieczorna” Ludwika Kondratowicza 
(Władysława Syrokomli),  do której muzykę skomponował – już wspomniany – Stanisław Mo-
niuszko29. 
 Pomimo pasji do poezji „kleryka Wacka”, o której napisał Jan Gajzler i o której napisano 
w biogramie, udało się ustalić tylko jeden wiersz religijny ks. Wacława Gajzlera pt. ”Gorzkie ża-
le”30, oraz to, że przetłumaczył z łaciny dwa hymny na cześć św. Pawła,  pierwszego pustelnika31. 
Nie udało się znaleźć żadnej innej twórczości poetyckiej autorstwa księdza. Gdzie ona jest? To 
jedna z nierozwiązanych zagadek. Wg autora biogramu, ks. W. Gajzler używał kryptonimu X.W.G. 
Czy jego twórczość mogła zainspirować młodszego kuzyna do pisania poezji? A jeśli tak, to jak 
znaczny był to wpływ? Dziś, nie znając poezji księdza, ani nie mając przesłanek, aby kuzyni utrzy-
mywali kontakt będąc dorosłymi, niewiele można na ten temat powiedzieć. 
 Badając genealogię Gajzlerów szczególnie skoncentrowałem się na innej zagadce, która 
skłoniła mnie do zajmujących poszukiwań. Chodziło o rozwikłanie tajemnicy związanej z listem od 
Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera.  

                                                 
26 ENCYKLOPEDIA.PWN.PL, SJP.PWN.PL, dostęp 22.10.2020r.; Okaryna to „rodzaj flecika glinianego, zamkniętego na końcu” wg: Słownik 
języka polskiego, red. J. Karłowicz,  A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 3, Warszawa 1904, s. 730. 
27 S. Moniuszko, Halka „Gdyby rannym słonkiem”, oprac. M. Skolimowski, Warszawa [~1920]. Skany druku muzycznego opublikowano w 
Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania” (ZBC), sygn. Mus37211. 
28 Śpiewnik Warszawski, oprac. J. Cybulski, Warszawa 1883, s. 111; „Staś mi z jarmarku przywiózł pierścionek” melodya ludowa, w aranżacji 
W. Krogulskiego, Warszawa [1912-1914]. Skany druku muzycznego opublikowano w ZBC, sygn. Mus10653. Informację o aranżacji Władysława 
Krogulskiego podano w metadanych ZBC. Na druku widnieje: L. Krogulski. 
29 W. Syrokomla, „Pieśń wieczorna”, [w:] Pieśni narodowe, Kijów 1917, s. 41; Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, druk 
muzyczny Pieśń wieczorna o sygn. M-16768 [5] cim., zdigitalizowany i opublikowany w bibliotece cyfrowej CRISPA.UW.EDU.PL.  
30 W. Gajzler, Gorzkie żale, Dod. do nr 30 „Nowin Raciborskich”, s. 1, [w:] „Nowiny Raciborskie”, 1907, nr 30. 
31 Hymny I i II w: Kajetan-Paulin, Święty Paweł, pierwszy pustelnik, Leśna Podlaska 1930, s. 118-128. 
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Pokolenie rodziców i kuzynów poety Jana Gajzlera  
 

1. Antoni Gajzler (1818-1900) Lipa – Suchedniów 

ślub [Fałków 1849] Karolina Gajzler [Woźniakowska] (~1821-1906) ? – Częstochowa 

1.1. Władysław Ignacy Gajzler (1850-1906) Ruda (parafia Lipa) – Łódź 

ślub [Jedlińsk 1874] Józefa Gajzler [Sroczkowska] (~1855-1893) Warszawa – Łódź  

1.1.1. Helena Gajzler (1876-?) Paradyż – ?  

1.1.2. Wacław Michał Gajzler (1877-1941) Ostrowiec Świętokrzyski – Przedecz 

1.1.3. Kazimiera Maria Bombińska [Gajzler] (1880-?) Paradyż – ?  

ślub [? ?] Zygmunt Bombiński (1880-1914) Drozdów – Warszawa 

1.1.4. Stanisław Gajzler (1882-1884) Paradyż – Paradyż 

1.1.5. Czesław Gajzler (1884-1955) Paradyż – Warszawa 

ślub Emilia Gajzler [Wielebicka] (1891-1980) Warszawa – ?  

1.2. Bronisław Ludwik Gajzler (1852-1930) Ruda (parafia Lipa) – Suchedniów 

ślub [Bąkowa Góra 1873] Marianna Ludwika Gajzler [Bąbińska] (1852-1939) Sielniczka – Suchedniów 

1.2.1. Feliks Jan Gajzler (1874-1939) Mroczków (parafia Odrowąż) – Radom 

ślub [? ?] Stanisława Gajzler [Zębala] (1909-2004) Boczkowice (parafia Książ Mały) – Miechów 

1.2.2. Edmund Gajzler (1876-1934)32
 Mroczków (parafia Odrowąż) – Otwock 

ślub [Lublin 1901] Stefania Gajzler [Grzybowska] (1879-?) ? – ?  

1.2.3. Wacław Kornelli Gajzler (1878-1883)33
 Suchedniów – Suchedniów 

1.2.4. Maria Ewa Halicka [Gajzler] (1883-?) Suchedniów – ?  

ślub [Suchedniów 1907] Stanisław Halicki (~1880-1914) ? – Suchedniów 

1.2.5. Jan Gajzler (1891-1940) Suchedniów – Suchedniów 

ślub [Suchedniów 1918] Maria Józefa Władysława Gajzler [Marusieńska] (1891-1939) Skalbmierz – Radom 

1.3. Józef Antoni Gajzler (1855-1880) Ruda (parafia Lipa) – Parszów (Wąchock)  
ślub [Wąchock 1880] Julia Ludwika Ewa Gajzler [Geil] (1850-1931) Radom – Radom 
1.4. Jan Roman Gajzler (1858-1918) Ruda (parafia Lipa) – Suchedniów 
1.5. Bolesław Gajzler (1860-1861) Ruda (parafia Lipa) – Ruda (parafia Lipa)  

 
 Przy datach urodzenia, ślubu i zgonu podano nazwy miejscowości. Np. Antoni Gajzler 
urodził się w Lipie w 1818 r., ożenił się w Fałkowie w 1849 r., zmarł w Suchedniowie w 1900 r. 
W miejscu informacji nieznanych znajduje się znak zapytania „?”. 

 

                                                 
32 Edmund Gajzler był właścicielem Zakładów Wapiennych w Jaworzni. Do dziś w tej miejscowości jest staw nazwany „Gajzlerką”. Odbywały się 
tam niedawno zawody wędkarskie. „Gajzlera” jest widoczna na mapach Google’a. Zob. Wreszcie wakacje!, „Głos Piekoszowa”, 2013, nr 7 (85), s. 3, 
szp. 2; Pani Irena Szymańska, radna i sołtys Jaworzni, nadmienia w wywiadzie o „Gajzlerze”. Zob. Jest radną i… prababcią, „Głos Piekoszowa”, 
2013, nr 4 (82), s. 9. Ww. numery „Głosu Piekoszowa” znam z wydań elektronicznych dostępnych na issuu.com dnia 18.10.2020r.; Nekrolog 
E. Gajzlera jest w: „Kurjer Warszawski” (wydanie wieczorne), 1934, nr 100, s. 10; O upadłości Zakładów Wapiennych w Jaworzni: Wpisy do rejestru 
handlowego, „Obwieszczenia Publiczne”, [Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości], 1934, nr 79, s. 59, poz. 4143; „Gazeta 
Kielecka”, 1936, nr 72, s. 4; Okoliczności upadku Zakładów Wapiennych w Jaworzni opisał wnuk E. Gajzlera w swojej autobiografii: A. M. Gajzler, 
Jak szybko upływa życie. Autobiografia, Kraków 2014, s. 37-39. 
33 Warto zauważyć, że rodzony brat poety, Wacław Kornelli Gajzler (1878-1883) urodził się w Suchedniowie i w tym mieście zmarł w wieku kilku 
lat, zanim jeszcze urodził się Jan. 
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Tajemnica listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera 

 W rozmaitych tekstach o Janie Gajzlerze, autorzy często nawiązują do listu jaki otrzymał 
on od Stefana Żeromskiego. Treść jest krótka: 

Szanowny Panie! 
 Otrzymawszy od Szanownego Pana nową serię Jego 
pięknych utworów opisujących nasze kochane góry, nie 
mogłem za ten najmilszy dar zaraz podziękować, gdyż by-
łem bardziej niż obecnie chory. Czynię to w tej chwili, 
dziękując Panu z głębi serca. 
 Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i pozdrowienia. 

Stefan Żeromski 
Warszawa 
w Zamku 
 d. 12 XI 1925. 

 
 Ten list to wyjątkowo cenna pamiątka rodzinna Gajzlerów. Podkreśla to biograf poety, 
Jerzy Daniel1: 

List stał się największą świętością domową, a gdy pisarz zmarł – wręcz relikwią, którą 
otaczano czcią i trzymano na honorowym miejscu w biureczku. Gospodarz z dumą 
okazywał ów klejnot gościom stającym w progach jego mieszkania, niczym certyfikat 
jakości jego prób lirycznych poświadczony przez najwyższą instancję stemplem pięk-
nych utworów. 

 
 Przekonałem się, że losy tej pamiątki są dość zagadkowe. Badając dzieje Gajzlerów, na-
wiązując kontakty z ich krewnymi, z regionalistami i z każdym kto mógłby udzielić mi nowych 
informacji, poznałem panią Mariolę Pasek, autorkę pracy magisterskiej o Janie Gajzlerze, nauczy-
cielkę języka polskiego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchednio-
wie. W 2019 roku miałem prawdziwą przyjemność być gościem na XVII Konkursie Recytatorskim 
im. Jana Gajzlera i przy tej okazji, autorka udostępniła mi swoją pracę magisterską. Przeczytałem 
tekst jednym tchem. I to właśnie podczas tej lektury, zwróciłem uwagę na pewien zastanawiający 
szczegół, który zainspirował mnie do pogłębionych badań: kopie pamiątek po poecie – utworów 
i fotografii ze zbiorów rodzinnych – znajdują się w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w 
Kielcach, natomiast list od Stefana Żeromskiego jest w Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczo-
wie. Dlaczego ta najcenniejsza pamiątka rodzinna znajduje się osobno, w innym muzeum? Posta-
nowiłem to wyjaśnić. M.in. sięgnąłem do literatury poświęconej Janowi Gajzlerowi posługując się 
dostępną bibliografią2. Okazało się, że list od Stefana Żeromskiego przez wiele lat był uważany za 
zaginiony. Przedstawię chronologicznie wszystkie ustalenia dotyczące tego listu. 
 W przekazaniu wierszy Gajzlera Stefanowi Żeromskiemu pośredniczył Aleksander Pat-
kowski3. W swoim dzienniku4 – dotyczącym 1925 roku – gdzie zapisywał listę kolejnych wydarzeń 
z danego dnia, od rana do wieczora, jedno po drugim, znaleźć można następującą notatkę dotyczącą 
Suchedniowa, z datą 5 stycznia (poniedziałek): 

                                                 
1 J. Daniel,  Poeta tej ziemi…, [w:] J. Gajzler, Ta ziemia uroczna, oprac. J. Daniel, Kielce 2000, s. VIII. 
2 M. Madej, Jan Gajzler (1891-1940). Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa, Kielce 1996; Bibliografia ta jest dostępna w Świętokrzyskiej Biblio-
tece Cyfrowej. 
3 Aleksander Patkowski (1890-1942) – działacz społeczny, bibliotekarz, nazywany „ojcem regionalizmu polskiego”. Zob. S. Wojciechowski, Patkow-
ski Aleksander Kazimierz, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, red. I. Treichel, Warszawa – Łódź 1972, s. 662; A. Piskozub, W stronę kult-
turystyki, [w:] „Ekonomiczne problemy turystyki”, nr 1 (29), red. B. Meyer, Szczecin 2015, s. 12-13. 
4 Dziennik Aleksandra Patkowskiego w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. 
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Z ważn. inicjatywa naucz. o tworzeniu Kółek Naukowych w Suchedniowie, w Starej 
Słupi, w Kotarszynie (w Radomiu – Borek.) Możliwości: Małogoszcz, Raciąż Płocki, 
Piaski Luterskie, Stanisławów, Złoczew Kaliski, Miechów.  

 Być może właśnie zorganizowanie kółka naukowego w Suchedniowie i kontakt z tym 
miastem, sprawiły, że Aleksander Patkowski poznał Jana Gajzlera i jego twórczość. Tego nie wia-
domo, ale w dzienniku można wyłuskać trzy notatki dotyczące poety, datowane na drugą połowę 
lutego, czyli ponad miesiąc później. Rozczytuję je w następujący sposób: 

19 luty (czwartek): Rozmowa z Romualdem Minkiewiczem [i] ze Stefanem Żeromskim: poeta Świętokrzyski. 
20 luty (piątek): O 5-ej u Żeromskiego: o poecie świętokrzyskim Gajzlerze – zachwyt nad piewcą własnych stron. 
21 luty (sobota): Wizyta brata poety Gajzlera. 

W oryginale, te notatki zapisane są za pomocą skrótów: 

19 luty (czwartek): Rozm z Rom. Mink. ze Stef. Żeromskim: poeta S’tokrzyski. 
20 luty (piątek): O 5ej u Żeromsk.: o poecie stokrz. Gajzlerze – zachwyt nad piewc. własn stron 
21 luty (sobota): Wizyta brata poety Gajzlera. 

 Romuald Kazimierz Minkiewicz (1878-1944) był biologiem, działaczem Polskiej Partii 
Socjalistycznej (PPS), a także publicystą piszącym recenzje, dramaty i wiersze5. Prawdopodobnie 
z tego powodu mógł uczestniczyć w rozmowie o twórczości Jana Gajzlera, wraz z Aleksandrem 
Patkowskim i ze Stefanem Żeromskim6. Nie są znane żadne bliższe okoliczności tego spotkania. To 
wszystko co udało się ustalić na podstawie dziennika. 
 Wiadomo, że Jan Gajzler napisał osobiście do Stefana Żeromskiego, 25 października 1925 
r. z Zagórza7: 
  Czcigodny Panie! 

 Ośmielony przez p. prof. Al. Patkowskiego, który zakomunikował mi o przy-
chylnym zainteresowaniu się Sz. Pana moją „Pieśnią o Łysogórach”, składam 
niniejszym Czcigodnemu Panu wyrazy najserdeczniejszych podziękowań za ła-
skawe przekazanie moich utworów panu Patkowskiemu, oraz – za tyle dla mnie 
radosną i ważką – ocenę moich wierszy. 
 Jednocześnie pozwalam sobie przesłać Szanownemu i Łaskawemu Panu 
nowe wiersze „Łysogórskie”, poczytując sobie za najwyższy zaszczyt i szczę-
ście to, że znajdą się one w rękach Wielkiego Syna Ziemi świętokrzyskiej, która 
jest i moją ukochaną ojczyzną dzieciństwa. 
 Zasyłając Czcigodnemu Panu wyrazy najszczerszego hołdu i czci – kreślę 
się z głębokim szacunkiem i poważaniem.  

 Stefan Żeromski odpisał 12 listopada 1925 r. – wyżej cytowane już – podziękowanie z po-
chwałą dostarczonych wierszy. Z dziennika A. Patkowskiego wynika, że pisarz poznał twórczość 
Jana Gajzlera wiele miesięcy wcześniej. Skąd tak odległy odstęp czasu? Nie sposób tego wyjaśnić. 
 Źródłem z czasów życia poety, zawierającym wzmiankę o pamiątce, jest list8 z dnia 23 
listopada 1936 roku, w którym sam Jan Gajzler, w post scriptum, napisał te oto słowa, do Jana Paz-
dura, redaktora czasopisma „Radostowa” (gdzie ukazywały się wiersze i artykuły poety): 

                                                 
5 Z. Kosiek, Minkiewicz Romuald Kazimierz, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” (PSB), t. 21, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, 
s. 295-297. 
6 Co do notatki z 19 lutego, to trudno rozstrzygnąć jednoznacznie czy A. Patkowski najpierw rozmawiał z Romualdem Minkkiewiczem, a potem ze 
Stefanem Żeromskim, czy może rozmawiali we trzech. Skłaniam się do tej drugiej możliwości, ponieważ A. Patkowski przeważnie zaczynał notatkę 
na nowy temat od dużej litery, a „ze” przed „Stefanem Żeromskim” napisał z małej litery. 
7 Biblioteka Narodowa, Archiwum Stefana Żeromskiego, sygn. Rps akc. 17218, t. 9, „[Korespondencja Stefana Żeromskiego]. [Tom 9], [E-Gaj].”. 
Jednostka ta zawiera m.in. list Jana Gajzlera i kilka kart jego utworów. W 2002 roku została ona – wraz z archiwum pisarza – podarowana Bibliotece 
Narodowej przez Fundację na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim (informacja z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej). 
8 Archiwum Państwowe w Kielcach, „Radostowa” – Świętokrzyski Miesięcznik Ilustrowany, sygn. 21/481/0/-/8, „Korespondencja przychodząca do 
redakcji »Radostowa«„, k. 36. 
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Może dałoby się zmieścić w numerze odbitkę listu Żeromskiego do mnie – z od-
powiednią wzmianką od redakcji. Jest to, przypuszczam, ostatni, a w każdym 
razie jeden z ostatnich9, listów Żeromskiego, pisany w tydzień przed śmiercią. 

 Nieznana jest dalsza korespondencja na ten temat. Natomiast można przypuszczać, że fo-
tokopie listu S. Żeromskiego powstały w nieodległym czasie. Być może właśnie do wiadomości do 
Jana Pazdura była dołączona jedna z nich. 
 Utwory Jana Gajzlera i rodzinne pamiątki przechowywała córka poety, Maria Jakubowska. 
W powojennym artykule „Śpiewak zapomniany”, z 1964 r., można znaleźć informację o tym, że pa-
miątkowy list przepadł, a w zbiorach rodzinnych przetrwała tylko fotokopia koperty, bez fotokopii 
listu10. Napisał o tym także przyjaciel poety, Witold Wigura, w biogramie złożonym do Wydawnic-
twa Lubelskiego wraz z ponad setką utworów Gajzlera (tego zbioru poezji nigdy nie wydano)11. 
Wśród maszynopisów umieścił również fotokopię koperty. 
 W tamtych czasach można było przypuszczać, że list zaginął z powodu zawieruchy wojen-
nej. Wg relacji rodzinnej, w czasie II wojny światowej, Maria Jakubowska „Cały czas przewoziła 
z meliny do meliny, ze skrytki do skrytki wiersze ojca, ich żelazny zestaw, po jednym egzemplarzu 
każdego.”12. Lecz nie taka była przyczyna. List znalazł się w 1975 roku, o czym napisano w prasie 
rok później13. List Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera, wraz z kopertą, zakupiło Muzeum Ste-
fana Żeromskiego w Nałęczowie od Stanisławy Gajzler. Zakup zaprotokołowano 29 stycznia 
1975 r., zaś obiekt wpisano do inwentarza dnia 10 sierpnia 1975 r. z numerem MSŻ/965/ML. Oto 
opis wg prof. Zdzisława Jerzego Adamczyka,  autora wielotomowej serii opracowań listów Stefana 
Żeromskiego14: 

Autograf: Muz. SŻ, rkps 2497. Kartka różowego papieru; 26,8x15,8 cm; tekst na s. 1; 
list zniszczony, z trwałymi śladami złożenia, jednak czytelny. Zachowana część ko-
perty (także różowej) z adresem: Wielmożny Pan / Jan Gajzler / Poczta Kłobucko / 
przez Częstochowę / w Zagórzu. 

 Informacja o zniszczeniu wydaje się przesadzona. Wzdłuż linii złożeń, list ma niewielkie 
rozdarcia przy krawędziach. Różowy kolor papieru jest wyblakły. Na kopercie widoczne są pewne 
zagniecenia czy uszkodzenia, których nie widać na fotokopii. Ponadto, koperta nie zachowała się w 
całości. Brakuje – widocznej na fotokopii – części ze znaczkami i śladami stempli15. Nieznana jest 
fotokopia samego listu, toteż nie można porównać jej z oryginałem. Natomiast z literatury wiado-
mo, że taka fotokopia istniała. 
 Z utworów poety i ze zdjęć rodzinnych, ze zbioru Marii Jakubowskiej, zostały wykonane 
kopie dla Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach16. Pozyskała je Kazimiera Za-
pałowa w 1980 roku. Wykonano także kopie utworów Jana Gajzlera ze zbiorów córek Stefana Że-

                                                 
9 Podkreślenie występuje w rękopisie. 
10 T. Łęcka, Śpiewak zapomniany, „Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny”, 1964, nr 259, s. 4. 
11 Archiwum Państwowe w Lublinie, Wydawnictwo Lubelskie w Lublinie, Prace niepublikowane, sygn. 35/1420/0/2/1685, Gajzler J., Sonety święto-
krzyskie, k. 1-2; Por. K. Zapałowa, Jan Gajzler, [w:] Pisarze regionu świętokrzyskiego, red. J. Pacławski, Kielce 1983, s. 63, przypis nr 8; J. Daniel, 
op. cit., s. 295. 
12 K. Kąkolewski, Rok białych kwiatów, [w:] K. Kąkolewski, Dziennik tematów, Warszawa 1984, s. 327; Autor był siostrzeńcem Marii Gajzler 
z Marusieńskich, żony poety. 
13 S. Butryn, List Stefana Żeromskiego, Przemiany, 1976, nr 3/66, s. 26-27; Podano tam błędnie, że Stanisława Gajzler była siostrą poety, a była to 
jego bratowa. 
14 S. Żeromski, Listy 1919-1925, oprac. Z. J. Adamczyk, Warszawa 2010, s. 513-514; Jak poinformowano mnie z Muzeum Stefana Żeromskiego w 
Nałęczowie, 2497 to numer księgi wpływu, zaś numer inwentarzowy to MSŻ/965/ML. 
15 Do kompletności opisu historii listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera, należy dodać, że ten obiekt był wypożyczony w latach 1994-1995 na 
wystawę Stefan Żeromski 1864-1925. Życie i twórczość do Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz na wystawę w 2002 r. do Biblioteki Pu-
blicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Za szczegółowe informacje o liście, składam uprzejme podziękowanie pani 
Jolancie Ścibior z Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. 
16 Składam uprzejme podziękowanie pani Magdalenie Del z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach za pomoc, udzielone informa-
cje i materiały do badań. 
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romskiego. W publikacji z 1983 r. Kazimiera Zapałowa poinformowała o fotokopii listu17 posiada-
nej przez Czesława Erbera18, lecz nie wiadomo, ani gdzie się obecnie znajduje, ani czy została 
wykonana już po 1975 r., gdy list pozyskało Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, czy 
dawniej, może jeszcze za życia poety. Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach 
dysponuje mało czytelną kopią, na której brakuje dolnej części listu, z adresem nadawcy i z datą. 
W reprodukcjach w opublikowanych zbiorach wierszy, także widoczny jest ten brak. Jest to prze-
słanką do tego, aby sądzić, że przy ich sporządzaniu korzystano z niepełnej fotokopii, a nie z orygi-
nału19. Pozostaje ona nieznana. 
 Jak to się stało, że najcenniejsza pamiątka była w rękach bratowej poety? Wg Kazimiery 
Zapałowej, list pozostawiono w mieszkaniu Stanisławy Gajzler przy przeprowadzce do Radomia20. 
Odpowiedź ta nie przekonuje mnie, bo nie wydaje się prawdopodobne, aby tak po prostu pozosta-
wiono najcenniejszą pamiątkę przed opuszczeniem Zagórza i potem o niej zapomniano. Przepro-
wadzka nastąpiła najpóźniej w kwietniu 1936 r., bo wówczas Jan Gajzler podjął pracę w Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu21. Zaś w listopadzie napisał – wiadomość cytowaną powyżej – do 
Jana Pazdura, z sugestią publikacji listu Żeromskiego w „Radostowem”. Czy składałby taką propo-
zycję nie dysponując oryginałem? Nie sposób tego rozstrzygnąć bez wątpliwości. 
 Stanisława Gajzler z domu Zębala to żona najstarszego z braci poety, inż. Feliksa Gajzlera. 
Skoro list był uważany za zaginiony aż do 1975 r. to wygląda na to, że więzi między Stanisławą 
a córką Jana, nie były silne, a być może wcale nie miały okazji dobrze się poznać. Jednak istnieją 
przesłanki co do tego, że Stanisława miała kontakt z rodziną poety. Była ona świadkiem zgłaszają-
cym w Kancelarii Parafialnej Św. Jana w Radomiu zgon Marii Gajzler z Marusieńskich. Maria 
zmarła 8 maja 1939 r. w Szpitalu Świętego Kazimierza w Radomiu22. Pod treścią aktu widnieje 
podpis Stanisławy Gajzlerowej. 
 Losy listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera nie są jasne i na wiele pytań nie ma 
odpowiedzi. Usiłowałem je znaleźć i stwierdziłem, że koniecznie należy poszukiwać bliższych in-
formacji o Stanisławie Gajzlerowej i jej mężu, Feliksie. Badania genealogiczne wykazały, co nastę-
puje. Stanisława Gajzler z domu Zębala, córka Floriana, włościanina, i Teofilii z Sychów, urodziła 
się 26 września 1909 r. w Boczkowicach, w parafii Książ Mały, zmarła 28 marca 2004 r. w Mie-
chowie i jest pochowana w Miechowie. W grobie spoczywa także jej szwagier, Wincenty Świrek, 
zegarmistrz. Nieznane są miejsce i data ślubu Stanisławy z Feliksem Gajzlerem. Z metryk wynika, 
że była młodsza od męża o 35 lat. Wg wiedzy rodzinnej, byli bezdzietni. Nawiązałem kontakt z nie-
którymi krewnymi Stanisławy, lecz nie wiadomo, aby pozostały po niej jakiekolwiek pamiątki. Nie 
został zapamiętany żaden istotny przekaz od niej lub jej dotyczący. Stanisławę Gajzlerową wspo-

                                                 
17 K. Zapałowa, op. cit., s. 74, przypis nr 27. 
18 Czesław Erber (1929-2016) – prof. dr hab., bibliotekarz, nauczyciel akademicki, kolekcjoner, bibliolog. Zob. J. Kępa, Erberowie, Echo dnia 
(Kielce), 1992, nr 110, s. 5; nr 115, s. 5; Z. Judycki, J. Siwek, Kto jest kim w Kielcach, t. 1, Toruń 2002, s. 49-50; Nekrologi w serwisie nekro-
logi.wyborcza.pl, dostęp 12.10.2020r. 
19 Faksymile opublikowane w 1980 r. w skromnym zbiorze wierszy Gajzlera Cudne świętokrzyskie wydanym wysiłkiem K. Zapałowej, nie zawiera 
adresu ani daty. Podobnie jest z reprodukcją w zbiorze Ta ziemia uroczna (op. cit., s. XLVIII). Adresu i daty nie podaje też K. Zapałowa (op. cit., 
s. 74.) cytując treść listu. Podaje ją Stefan Butryn (op. cit.), kustosz Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, który zapewne znał list z autopsji. 
Trzeba zauważyć, że na kopii z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, część słów jest mało czytelna, podczas gdy są one czytel-
niejsze na reprodukcjach. Wyjątkiem jest wyraz gdyż, który jest zdecydowanie czytelniejszy na kopii niż na reprodukcjach. Jest on też czytelny w 
oryginalnym liście. Być może wada w wyrazie gdyż powstała przy tworzeniu reprodukcji, a może miała ją zaginiona fotokopia ze zbioru 
prof. Czesława Erbera. Nawiązałem kontakt z jego rodziną oraz z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, lecz 
takiej fotokopii nie znaleziono. Niniejsze spostrzeżenia nie pozwalają rozstrzygnąć z czego korzystano sporządzając reprodukcje w publikacjach, ale 
wygląda na to, że nie był to oryginał z Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. 
20 K. Zapałowa, op. cit., s. 74; Rozmawiałem z panią Kazimierą Zapałową dnia 13 października 2020 r. Nie znała ona osobiście Stanisławy Gajzlero-
wej. Źródłem informacji o pozostawieniu listu w jej mieszkaniu, najprawdopodobniej była Maria Jakubowska, nieżyjąca już, córka poety. 
21 J. Daniel, op. cit., s. LIX-LX. 
22 Wg aktu zgonu Marii (nr 203), urodziła się ona 20 stycznia 1891 r. w Skalbmierzu w powiecie sandomierskim. Wg serwisu SzukajwArchi-
wach.gov.pl, w Archiwum Państwowym w Kielcach gdzie jest zespół nr 2266 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skalbmierzu, brak 
ksiąg za 1891 rok, więc nie można potwierdzić daty urodzenia. W akcie ślubu (1918 rok, nr 24) podano, że Maria była urzędniczką i miała 29 lat, a 
Jan był agronomem i miał 27 lat. Wygląda na to, że różnica wieku między małżonkami to niekoniecznie aż dwa lata, ale zaledwie kilka miesięcy. 
(Świadkami na ślubie byli: inżynier Witold Wigura i student politechniki Przemysław Kąkolewski).  
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mina w swojej autobiografii23 dr Andrzej Maria Gajzler (wnuk Edmunda, czyli drugiego z braci 
poety). Dotychczas nie udało się precyzyjnie ustalić gdzie i kiedy mieszkała Stanisława Gajzlerowa, 
aby potwierdzić wersję autora. Znany jest tylko jeden jej wizerunek, zawarty w ww. autobiografii. 
 Jak wynika z dziennika A. Patkowskiego, złożył mu wizytę brat poety. Było to dzień po 
tym jak Żeromski wyraził swój zachwyt nad poezją Jana. Który z braci mógł złożyć wizytę 
A. Patkowskiemu? Może właśnie Feliks? Między braćmi była znaczna różnica wieku, bo Jan był 
młodszy aż o 17 lat. O liście od Stefana Żeromskiego nie ustaliłem nic ponad to, co przedstawiłem 
powyżej. Natomiast poszukiwania doprowadziły do innego odkrycia. Inż. Feliks Gajzler okazał się 
postacią o zaskakująco interesującej biografii. 
 

 
Zachowana część koperty listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera, 

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, sygn. MSŻ/965/ML 
 

 

                                                 
23 Zob. przypis nr 24; A. M. Gajzler, Jak szybko upływa życie, Kraków 2014, s. 65, 72-73, 75-76. (Na s. 73. jest wizerunek S. Gajzlerowej). 
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List Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera, 
Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, sygn. MSŻ/965/ML 
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Kopia listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera 
z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, 

oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. 
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Fotokopia koperty listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera w: 
Archiwum Państwowe w Lublinie, Wydawnictwo Lubelskie w Lublinie, 

Prace niepublikowane, sygn. 35/1420/0/2/1685, „Gajzler J., Sonety świętokrzyskie.” 
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List Jana Gajzlera do Stefana Żeromskiego (karta 1) w: 
Biblioteka Narodowa, Archiwum Stefana Żeromskiego, sygn. Rps akc. 17218, t. 9, 

„[Korespondencja Stefana Żeromskiego]. [Tom 9], [E-Gaj].” 
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List Jana Gajzlera do Stefana Żeromskiego (karta 2) w: 
Biblioteka Narodowa, Archiwum Stefana Żeromskiego, sygn. Rps akc. 17218, t. 9, 

„[Korespondencja Stefana Żeromskiego]. [Tom 9], [E-Gaj].” 
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Inż. Feliks Gajzler24 

 Inż. Feliks Jan Gajzler, syn Bronisława Ludwika,  sztygara, urzędnika Zarządu Górniczego 
w Królestwie Polskim, i Marianny Ludwiki z Bąbińskich, urodził się 20 października 1874 r. w 
Mroczkowie w parafii Odrowąż, zmarł 21 października 1939 r. w Radomiu. Uczył się w Kielcach, 
w 4-klasowej Szkole Prywatnej Wincentego Płoszyńskiego25, potem w Szkole Realnej Karola Wil-
koszewskiego26, a następnie w Szkole Realnej w Łowiczu, w której w 1893 r. ukończył VI klasę. 
W 1900 r. ukończył szkołę techniczną Wawelberga i Rotwanda w Warszawie27. W 1902 r. w War-
szawie, w akcie urodzenia jego bratanka, Witolda Piotra Gajzlera,  którego został ojcem chrzest-
nym, podano, że był z Dąbrowy Górniczej28. 
 Inż. Feliks Gajzler przebywał w Częstochowie co najmniej od 1905 do 1916 r. Prawdo-
podobnie mieszkał z krewnymi. W 1906 r. w Częstochowie zmarła jego babcia, Karolina z Woź-
niakowskich. W akcie zgonu podano, że mieszkała przy rodzinie. Pod treścią aktu podpisali się inż. 
Feliks Gajzler i student Czesław Gajzler, jego kuzyn. W Częstochowie przebywał też brat Czesła-
wa, ks. Wacław Gajzler,  który w latach 1906-1907 był wikariuszem w parafii św. Barbary29. 
 Od 1903 r., z inicjatywy dr. Józefa Pietrasiewicza, prezesa Towarzystwa Pożyczkowo-
Oszczędnościowego, były organizowane w mieście bezpłatne kursy wieczorowe dla dorosłych, aby 
przeciwdziałać analfabetyzmowi. Inż. Feliks Gajzler był jednym z „wykładających z prawdziwym 
poświęceniem” – jak napisano w 1905 r. w łódzkiej gazecie Rozwój. W 1914 r. odnotowano, że 
wygłosił „popularny wykład chemii poprzedzony zapoznaniem słuchaczów ze skorupą ziemi” pod-
czas bezpłatnych jednodniowych kursów rolniczych. Inż. Feliks Gajzler w 1905 r. został odnoto-
wany w prasie jako sekretarz w Zarządzie Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”. W 1907 r. brał 
udział w wyborach do Dumy jako jeden z kandydatów Zjednoczenia Postępowego. Należał do To-
warzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan miasta Częstochowy oraz do częstochowskiego oddzia-
łu Stowarzyszenia Kupców Polskich: w 1910 r. został wybrany do komisji balotującej30, a w 1912 r. 
stał się jednym z zastępców we władzach oddziału. Poza tym, że gazety odnotowywały inż. F. 
Gajzlera jako członka „Lutni” i darczyńcę przekazującego datki na różne cele, to wymieniały go – 
co najmniej od 1907 r. – także jako przedstawiciela Towarzystwa Akcyjnego Handlowo-Przemysło-
wego „Ł. J. Borkowski”31. W reklamie podano adres reprezentanta w Częstochowie, Feliksa Gajzle-
ra: ul. Teatralna, dom Gradsteina nr 24. Firma „Ł. J. Borkowski” zajmowała się handlem materia-
łami budowlanymi, narzędziami kowalskimi, ślusarskimi, stolarskimi i ciesielskimi, a także budową 
kolei wąskotorowej32. W 1913 r. odbyła się w Częstochowie wystawa sztuk pięknych. Inż. Feliks 
Gajzler jest wymieniany jako jeden ze wspierających jej organizację, a od Towarzystwa „Ł. J. Bor-
kowski” otrzymał „podziękowanie za staranne i gustowne urządzenie pawilonu firmy”. 

                                                 
24 Źródła informacji biograficznych zostały ujęte w bibliografii inż. Feliksa Gajzlera, natomiast przypisy wskazują źródła informacji uzupełniających. 
25 Tydzień, 1886/7 [1887], nr 1, s. 1, szp. 1; [Nekrolog Wincentego Płoszyńskiego], Gazeta Kielecka, 1888, nr 23, s. 4, szp. 1; Inż. F. Gajzler ukoń-
czył I klasę w 1886 r.  
26 K. Wilkoszewski, Szkoła prywatna w Kielcach Karola Wilkoszewskiego, Gazeta Kielecka, 1888, nr 54, s. 4, szp. 1-2; Gazeta Kielecka, 1889, nr 52, 
s. 1, szp. 3; 1894, nr 49, s. 1, szp. 2-3; Inż. F. Gajzler ukończył V klasę w 1890 r. 
27 W tym samym roku ukończył tę szkołę Władysław Kazimierz Tarczyński (1878-1916), syn Władysława Paulina, założyciela Muzeum Starożytno-
ści i Pamiątek Historycznych w Łowiczu. 
28 Inż. F. Gajzler prawdopodobnie już wówczas był pracownikiem Towarzystwa Akcyjnego Handlowo-Przemysłowego Ł. J. Borkowski, ponieważ to 
w Dąbrowie Górniczej – w 1879 r. lub w 1880 r. – założono biuro firmy. Zob. Ś. p. Jan Łukasz Borkowski, Przegląd techniczny, 1917, nr 43 i 44, 
s. 360; J. Lutostański, Borkowski Jan Łukasz, [w:] PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 331-332. 
29 K. R[ulka], op. cit., s. 17; W Gońcu Częstochowskim odnotowano, że ofiarował 2 ruble na uczniów gimnazjum polskiego: Zamiast powinszowań 
noworocznych. Na wpisy dla uczniów gimnazjum polskiego, Goniec Częstochowski, 1907, nr 1, s. 4, szp. 3. 
30 Balotowanie – głosowanie za pomocą gałek albo kartek; balotować nowych członków = wybierać przez balotowanie. Słownik języka polskiego, 
red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1, Warszawa 1900, s. 88; Na podstawie lektury statutów różnych organizacji z początku XX w., 
mogę wyciągnąć wniosek, że komisje balotujące miały kompetencje do zbierania informacji o członkach i kandydatach na członków oraz do decy-
dowania o przyjęciu do stowarzyszenia lub wykluczeniu z niego. 
31 Patrz: przypis nr 28. 
32 Przegląd Techniczny, 1918, nr 9-12, s. 67. 
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 Inż. Feliks Gajzler opuścił Częstochowę w marcu lub w kwietniu 1916 r. Opublikowano 
jego list pożegnalny w Gońcu Częstochowskim (nr 76, s. 3) z dnia 2 kwietnia 1916 r.: 

Szanowny Redaktorze! 
Nie mając dość czasu na składanie wizyt pożegnalnych, a opuszczając Często-
chowę, proszę pozwól, że na łamach Twego poczytnego pisma złożę serdeczne 
podziękowanie tym wszystkim, którzy okazali mi życzliwość, a także prześlę wy-
razy pożegnania przyjaciołom i znajomym, a w pierwszym rzędzie towarzyszom 
pracy. 
Przy okazji, załączając rb. 15 (piętnaście) na rzecz Sekcji Przeciwżebraczej, 
proszę o przyjęcie wyrazów szacunku i poważania. 

F. Gajzler 
Częstochowa, 31 marca 1916 

 
W sąsiedniej szpalcie napisano o pożegnaniu inż. Feliksa Gajzlera:  

Grono osób, złożone z przedstawicieli wszystkich kół inteligencji naszego miasta po-
żegnało zarządzającego od lat 13-tu miejscowym oddziałem Towarzystwa Akcyjnego 
Ł. J. Borkowski, p. Feliksa Gajzlera, opuszczającego to stanowisko wskutek warun-
ków wytworzonych dzisiejszym stanem wyjątkowym. / Osobistość to była w społe-
czeństwie naszym niepowszednia, tak na stanowisku swym w szerokich sferach han-
dlowych i przemysłowych, jak i w prywatnych stosunkach towarzyskich, ciesząca się 
ogólną sympatią i szacunkiem, posiadająca niemało zasług w intelektualnym i arty-
stycznym rozwoju naszego miasta, pomijając stronę filantropijną, gdzie nikt z praw-
dziwie potrzebujących, czy to instytucja, czy jednostka bez pomocy odpowiedniej do 
stanowiska jakie zajmował od drzwi jego nie odszedł. / Toteż i w sprawie pożegnania 
p. F. Gajzlera, zamiast skromnej wieczerzy pożegnalnej, ulegając jego woli, postano-
wiono złożyć w granicach dzisiejszej możliwości drobną kwotę rb. 156 na cel dobro-
czynny, mianowicie na nowo-założoną Sekcję Przeciwżebraczą przy T. O. n. B. D.33, 
którą to sumę wpłacono do zarządu. / W ten sposób wszyscy niżej wymienieni skła-
dają Ci p. Feliksie wyrazy serdecznego pożegnania i życzeń na nową drogę, jaką sobie 
obierzesz i wyrażają żal, że Cię dalej w gronie swym liczyć nie będą. / (podpisy) pp. 
J. Langner rb. 5,  St. Chrzanowski 3, K. Napartowicz 3, J. Dobrzyński 5,  Fr. J. Galińs-
ki 1, W. Malikowski 3, S. Szadurski 5, F. Ebert 5, S. Jełowicki 5, Z. Rylski 3, A. Kan-
czewski 3, Bałabanow 3,  dr. J. Marczewski 3, Ad. Kistelski 1, inż. C. Apanowicz 5, 
inż. J. Hertz 3, Wacł. Nassalski 3, W. Nassalski 5, F. D. Wilkoszewski 5, F. Foltań-
ski 4, A. W. Mittelstaedt 5, Zandberg 5, Ant. Jankowski 3, Wacł. Grossman 3, inż. B. 
Hłasko 3, dr. St. Nowak 3, inż. W. Kukliński 5, A. Stegman 5, dr. St. Sarna 5, inż. Le-
on Mońkowski 3, Jerzy Cholewicki 3, Kaz. Krakowiecki 3, J. Banasz 3, H. Buchacz 3, 
inż. Dawidowicz 3, J. Starke 5, R. Pruszkowski 5, Jan Janowski 3, Kaz. Deloff 3, 
Ign. Tomczyk 3, inż. Tugendreich 3. 

Wśród wymienionych osób jest dr Stanisław Nowak. W swoich wspomnieniach, opublikowanych 
w 1933 r., poświęcił fragment inż. Feliksowi Gajzlerowi. 

Bardzo ciekawym typem był przyjaciel Oppmana z ławy szkolnej w Łowiczu, Feliks 
Gajzler. Gajzler przyjechał prawie jednocześnie ze mną do Częstochowy; mieliśmy 
wspólnych znajomych, gdzieśmy się często spotykali; Gajzler był przedstawicielem 
firmy Elibor w Częstochowie i obracał się przeważnie w świecie handlowo-przemy-
słowym; nie w handlu jednak leżał umiłowany świat Gajzlera; malarstwo, rzeźba, gra-
fika, antyki, kolekcjonerstwo były umiłowanymi dziedzinami, którymi się rozkoszo-
wał; miał wrodzony smak artystyczny i wyczucie piękna, a że był człowiekiem zdol-

                                                 
33 T. O. n. B. D. – Towarzystwo Opieki nad Bezdomnymi Dziećmi. Por. Goniec Częstochowski, 1916, nr 76, s. 3, szp. 2. 
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nym i wykształconym, rozmowy z nim i dyskusje miały pewien swoisty posmak; 
Gajzler był człowiekiem dowcipnym i żartobliwym i przemiłym w towarzystwie. Spo-
tykaliśmy się często w sklepie Włodzimierza Wróblewskiego, brata ks. Bolesława 
Wróblewskiego, na rogu Alei34 i ul. Teatralnej, gdzie pod patronatem ciotki Wróblew-
skiego, p. Konarzewskiej, bardzo miłej osoby, matki kolegi Gajzlera, gawędziliśmy 
nieraz bardzo długo; chwile, spędzone w towarzystwie tzw. poufale Felusia Gajzlera, 
pozostawiły w mojej pamięci sympatyczne wspomnienie. Gajzler dziwnie nie pasował 
do Częstochowy; jego artystyczna dusza zżymała się na samo wspomnienie podjasno-
górskich bohomazów. Gajzler nie brał czynnego udziału w życiu różnych stowarzy-
szeń społecznych, systematyczna praca nie przypadała mu do gustu; był trochę lekko-
duchem; podobnie jak i Oppman należał do młodego pokolenia, które przyszło do gło-
su w r. 1905. 

 
 Trzeba tu zaznaczyć kilka elementów, które nie w pełni są zgodne z poznanymi źródłami. 
Np. inż. F. Gajzler był wymieniany w prasie jako przedstawiciel firmy Ł. J. Borkowski, a Elibor to 
ma być późniejsza nazwa tego przedsiębiorstwa, po przekształceniu35. Autor, w paru wzmiankach 
(tutaj niecytowanych), wiąże inż. Feliksa Gajzlera z PPS, podczas gdy można jedynie potwierdzić 
jego związek ze – wspomnianym już – Zjednoczeniem Postępowym. Dziwi stwierdzenie Gajzler 
nie brał czynnego udziału w życiu różnych stowarzyszeń społecznych wobec tego, co napisano na 
pożegnanie w Gońcu Częstochowskim w 1916 r. i wobec licznych wzmianek o F. Gajzlerze w pra-
sie na przestrzeni lat 1905-1916. Wspomnienia, pisane zapewne z perspektywy czasu, należy w 
tych aspektach uznać za mniej wiarygodne. Natomiast faktycznie inż. F. Gajzler mógł przyjaźnić 
się z Feliksem Oppmanem, który skończył 6. klasę Szkoły Realnej w Łowiczu w 1894 r. czyli rok 
później niż F. Gajzler36. Feliks Maksymilian Oppman (1878-1954)37 był inżynierem kolejowym, 
przedsiębiorcą budowlanym i działaczem społecznym. Urodził się w Łowiczu. Jego ojcem był Jan 
Adolf Oppman, pastor ewangelicki, a rodzoną siostrą Teodora Maria Męczkowska (1870-1954), 
jedna z pionierek ruchu kobiecego w czasie zaborów i w Polsce międzywojennej38. Co do kolegi 
inż. F. Gajzlera, syna wspomnianej pani Konarzewskiej, to, pomimo poszukiwań, nie udało się 
ustalić kim był. (Wymieniony ks. Bolesław Wróblewski to postać znana i związana z Często-
chową)39. Wg dr. S. Nowaka, inż. Feliks Gajzler przyjaźnił się też z Kazimierzem Reklewskim, 
organizatorem wspomnianej wystawy sztuk pięknych w Częstochowie w 1913 r. Mieli podzielać 
zainteresowania artystyczne i kolekcjonerskie. 
 O dalszych losach inż. Feliksa Gajzlera, po opuszczeniu Częstochowy w 1916 r., wiadomo 
już znacznie mniej. Znane są tylko urywki z odnalezionych źródeł. W 1920 r. prowadził Biuro Han-
dlowo-Techniczne „Ognisko” w Warszawie (ul. Nowy Świat 46 m. 17), ale zaraz je sprzedał Igna-
cemu Szperlowi. W 1922 r. prowadził Biuro handlowo-techniczne „Żelaziwo” z siedzibą w Rado-
miu, przy ul. Lubelskiej 51, a sam mieszkał przy ul. Skaryszewskiej 12. Właścicielem „Żelaziwa” 
też nie był długo, bo w 1923 r. przekazał je Karolowi Napartowiczowi40. Następny ślad jest dopiero 
z 1934 r.; z „Obwieszczenia Publicznego” wiadomo, że w związku ze sprawą Zakładów Wapien-
                                                 
34 Chodzi o ul. Panny Maryi (Aleję Najświętszej Maryi Panny) popularnie zwaną Aleją, dzielącą się na części I, II i III. Z ul. Teatralną (dziś: 
al. Wolności i al. T. Kościuszki) przecinała się Aleja II. Por. Przewodnik po Częstochowie i okolicy, Warszawa 1909, s. 139. 
35 J. Lutostański, op. cit.; Wg biogramu J. Ł. Borkowskiego w PSB, firma została przekształcona w 1901 r. i przyjęła nazwę Elibor. Prawdopodobnie 
to pomyłka w dacie. Biogram jest pozbawiony bibliografii (!), toteż źródła wiedzy autora są nieznane. Firma Ł. J. Borkowski pod tą nazwą występuje 
w prasie – we wzmiankach i w reklamach – na wiele lat po 1901 r. Np. w ogłoszeniu na pierwszej stronie Przeglądu technicznego z dnia 26 marca 
1918 r. (zob. przypis nr 32). 
36 Kurjer Warszawski, 1894, nr 182, s. 5, szp. 2. 
37 J. Sętowski, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Częstochowie, Częstochowa 2006, s. 25-26. 
38 H. Więckowska, Męczkowska z Oppmanów Teodora Maria, [w:] PSB, t. 20, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975, s. 503-504; W tej 
rodzinie były też inne osoby odnotowane w Polskim Słowniku Biograficznym: J. Kapuścik, P. Stawecki, Oppman Artur Franciszek Michał, [w:] 
PSB, t. 24, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979, s. 145-147; M. Manteufflowa, Oppman Edmund, [w:] PSB, op. cit., s. 147-148; 
S. Ajzner, Oppman Tadeusz, [w:] PSB, op. cit., s. 148-149. 
39 J. Związek, Życie i działalność ks. Bolesława Wróblewskiego (1867-1951), Częstochowa 2001. 
40 K. Napartowicz jest wymieniony wśród osób żegnających inż. F. Gajzlera gdy opuszczał Częstochowę w 1916 r. 
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nych „Jaworznia”, których właścicielem był Edmund Gajzler, brat Feliksa, zostały cofnięte: prokura 
udzielona Witoldowi Gajzlerowi (synowi Edmunda) i pełnomocnictwo dla Feliksa41. W latach 1936 
i 1938 został odnotowany jako dyrektor lub prokurent Stowarzyszenia Kupców Polskich w Często-
chowie. W 1939 r. w książce telefonicznej jest odnotowany w Radomiu: „28 44 Gajzler Feliks, Mo-
niuszki 6a”. Dnia 13 stycznia w Suchedniowie zmarła jego matka, Maria z Bąbińskich. Pod treścią 
aktu zgonu złożył podpis on i jego młodszy brat, poeta Jan Gajzler. Inż. Feliks Gajzler zmarł w 
Radomiu dnia 21 października 1939 r. Pozostawił wdowę, młodszą od niego o 35 lat, Stanisławę 
z Zębalów (1909-2004). Data i miejsce ich ślubu są nieznane. 
 Do przedstawionych ustaleń biograficznych, należy jeszcze dodać dwa fakty z 1910 r., 
czyli z czasu gdy inż. F. Gajzler mieszkał w Częstochowie. W „Gońcu Częstochowskim” z 6 grud-
nia 1910 r. w dziale depesze niedoręczone napisano: „Feliks Gajzler z Sosnowca”. Nie wiadomo jak 
należy interpretować tę informację. Żadne potwierdzone dane nie wskazują na powiązanie inż. 
F. Gajzlera z Sosnowcem. Drugi interesujący fakt jest zawarty na liście przyjezdnych, którzy za-
trzymali się dnia 4 lipca 1910 r. w Krakowie w Hotelu Krakowskim – jak podaje krakowski „Czas” 
– „w najpiękniejszej dzielnicy, przy samych plantach”. W spisie figuruje inż. Feliks Gajzler z Czę-
stochowy. Jak wynika z informacji od Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego udzielonej Jerzemu 
Danielowi, biografowi Jana Gajzlera, poeta miał się uczyć na tym uniwersytecie w semestrze zimo-
wym 1911/1912 r.42 Danych jest zbyt mało, aby cokolwiek przesądzić, ale wizyta inż. Feliksa 
Gajzlera w Krakowie na kilkanaście miesięcy zanim jego młodszy brat zaczął tam naukę, mogła 
mieć z nią związek. 
 To wszystko, jeśli chodzi o ustalenia biograficzne na podstawie źródeł z czasów dotyczą-
cych omawianych wydarzeń. Istnieją jeszcze relacje późniejsze – podobnie jak cytowane już 
wspomnienie dr. S. Nowaka – i są one szczególnie interesujące i zagadkowe. Dotyczą działalności 
niepodległościowej inż. Feliksa Gajzlera. Wspomina o nich tajemniczy autor podpisujący się jako 
„Jakób Szary”, ew. „Szary”, którego tożsamość pozostaje nieustalona. Oto co napisał w czasopi-
śmie „Piłsudczycy” z 1937 r. w nr 7/8: 

Gdy po ucieczce z słynnego „Fortu Aleksieja” – znany bojowiec „Kostek” Biernacki 
(ostatnio wojewoda) znalazł się w Częstochowie, w mieszkaniu Feliksa Gajzlera, 
przemęczony i ranny, trzeba go było wyprawić za granicę za cudzym paszportem. Za-
jęła się tym żona Kadena Bandrowskiego – i misję swą spełniła po mistrzowsku. 

Autor prawdopodobnie myli „Fort Aleksieja” z Zamkiem Lubelskim, bo to z niego w 1907 r. 
zbiegł43 Wacław Biernacki44, który zresztą napisał wspomnienie z ucieczki45. Informacja o tym, że 
inż. F. Gajzler dał mu schronienie, znana jest tylko z relacji Szarego. Nie udało się jej potwierdzić 
w innym źródle. 
 Jest jeszcze druga ciekawa wzmianka „Szarego”, z jednodniówki „Ochotnik” z 1938 r., 
z artykułu, w którym opisał trudności w drodze do odzyskania niepodległości: 

Gdy potem emisariusze „Obywatela Mieczysława” – Wacław Sieroszewski i Feliks 
Gajzler – zwrócili się do Paulinów Częstochowskich z prośbą o pomoc materialną dla 
tworzących się legionów – ojcowie odpowiedzieli, że pomocą służyć nie mogą, gdyż 
klasztor jest biedny. 

 

                                                 
41 Patrz: przypis nr 32. 
42 J. Daniel, op. cit., s. XXVII-XXVIII. 
43 Relacje dot. ucieczki z więzienia: Ziemia Lubelska, 1907, nr 139, s. 1; Kurjer Warszawski, 1907, nr 145, s. 8; Robotnik, 1907, nr 219, s. 3-4; Wg 
Robotnika Nikogo nie ujęto i wszyscy są już poza granicami kraju.. Por. B. Pawłowski, Ucieczka więźniów z Zamku Lubelskiego w 1907 roku, Rocz-
nik Lubelski, t. 18, 1975, s. 83-96, 
44 O Wacławie Biernackim, zob.: M. Kurkiewicz, Na kłopoty Biernacki, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2008, nr 5-6 (88-89), s. 126-132. 
45 B. Kostecki,  Jak oni!, Kraków [1909], s. 69-79. 
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 „Obywatel Mieczysław” to pseudonim Józefa Piłsudskiego46. Wacław Sieroszewski był 
działaczem niepodległościowym, powieściopisarzem, etnografem i podróżnikiem47. Informacja 
o jego wspólnym działaniu z inż. Feliksem Gajzlerem również jest znana tylko z tekstu „Szarego” 
i nic nie wiadomo bliżej o szczegółach tej współpracy. 
 Autorem wspominającym o działalności konspiracyjnej jest także Adam Uziembło (1885-
1971)48, który spotkał się osobiście z inż. F. Gajzlerem w jego mieszkaniu przy ul. Teatralnej w 
Częstochowie. Z tych wspomnień wynika, że inż. F. Gajzler współpracował z prof. Mieczysławem 
Michałowiczem49, działaczem społecznym i politycznym (który był też pediatrą oraz profesorem 
i rektorem Uniwersytetu Warszawskiego). Te trzy wzmianki, to wszystko co wiadomo na temat 
działalności niepodległościowej inż. Feliksa Gajzlera. Jej szerszy kontekst i skala pozostają nie-
ustalone. 
 Kolejna zagadka dotyczy twórczości artystycznej inż. Feliksa Gajzlera. Oto co napisał 
wnuk jego brata – czyli dr Andrzej Maria Gajzler – w swojej autobiografii: 

(...) stryj ojca inż. Feliks Gajzler z Radomia, wspaniały artysta malarz. Jego twórczość 
artystyczna zawarta w albumie pt. „Drągale” składała się z obrazów drzew z okolic 
Gór Świętokrzyskich, które artysta malarz uczłowieczył, to jest nadał im cechy ludzkie. 
Dzieło stryja mego ojca znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

Niestety, nie znaleziono takiego albumu ani w Muzeum Narodowym w Warszawie, ani w żadnym 
kieleckim muzeum, do którego się zwracałem. W cytowanych wspomnieniach, dr S. Nowak napi-
sał, że inż. F. Gajzler „miał wrodzony smak artystyczny i wyczucie piękna” oraz „artystyczną du-
szę”. Jednak, pomimo tych wszystkich przesłanek, nie jest znany ani jeden utwór autorstwa inż. 
Feliksa Gajzlera. Wątki działalności niepodległościowej i twórczości artystycznej, podobnie jak 
pełen luk opis losów życiowych po opuszczeniu Częstochowy w 1916 r., pozostają do wyjaśnienia i 
uzupełnienia w toku dalszych badań. 

Bibliografia inż. Feliksa Gajzlera 

Bibliografia podmiotowa: 
F. Gajzler, Listy do Redakcji, „Goniec Częstochowski”, 1916, nr 76, s. 3, szp. 4. 
 

Bibliografia przedmiotowa: 
Księga urodzeń 1874 parafii Odrowąż, akt nr 294, Mroczków, Feliks Jan Gajzler; Wiadomości bieżące, „Ga-
zeta Kielecka”, 1886, nr 52, s. 1, sz. 4; Wiadomości bieżące, „Gazeta Kielecka”, 1890, nr 51, s. 1, szp. 3; Eg-
zaminy, „Kurjer Warszawski”, 1893, nr 184, s. 5, szp. 2; Kronika warszawska. Szkoły, „Gazeta Warszawska”, 
1893, nr 176, s. 3, szp. 2; Kronika warszawska. Szkołę techniczną, „Kuryer Codzienny”, 1900, nr 168, s. 2, 
szp. 2; Kronika bieżąca. Szkołę średnią techniczną, „Słowo”, 1900, nr 139, s. 2, szp. 3; Księga urodzeń 1902 
parafii św. Aleksandra w Warszawie, akt nr 389, Witold Piotr Gajzler, [z podpisem F. Gajzlera]; Z różnych 
stron. Częstochowa, Kuryer Codzienny, 1905, nr 2, s. 2, szp. 2; Z życia prowincyi. Częstochowa, „Gazeta Pol-
ska”, 1905, nr 9, s. 5, szp. 4; Kursy wieczorowe dla dorosłych w Częstochowie, „Rozwój”, 1905, nr 240, s. 4, 
szp. 2; Archiwum Państwowe w Częstochowie, zespół 8/56/0 „Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokato-
lickiej św. Zygmunta w Częstochowie”, sygn. 317, Księga zgonów 1906 parafii św. Zygmunta w Częstocho-
wie, akt nr 260, Karolina Gajzler z Woźniakowskich, [z podpisem F. Gajzlera]; Sprawozdanie VI za rok 1905 
Tow. Dobroczynności dla Chrześcian m. Częstochowy, „Wiadomości Częstochowskie”, 1906, nr 79, s. 3, 
szp. 2; Instytucje Publiczne. Towarzystwa Artystyczne, Muzyczne i Śpiewacze, „Rocznik Warszawski” na rok 
1906, Warszawa, s. 257; WYBORY, „Goniec Częstochowski”, 1907, nr 29, s. 2, szp. 1; WYBORY, „Goniec 
Częstochowski”, 1907, nr 33, s. 2, szp. 1 [Gajzler Feliks, syn Bronisława]; Z Częstochowy, [Odezwa Zjedno-

                                                 
46 T. Jacek-Rolicki,  Imieniny komendanta, Życie Nowogródzkie, 1931, nr 64, s. 2. 
47 A. Lam, Wacław Kajetan Sieroszewski (1858-1945) – biogram w serwisie: https://www.ipsb.nina.gov.pl, dostęp 26.10.2020r. 
48 G. Mazur,  Uziembło Adam, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski,  Warszawa 1994, s. 460; O jego synu: R. Duda, 
Generał i matematyk: Adam Olgierd Uziembło (1906-1990), [w:] Antiquitates Mathematicae, t. 8, red. K. Szajowski, Warszawa 2014, s. 141-149. 
49 L. Hass,  T. Ostrowska,  Michałowicz Mieczysław Jan, [w:] PSB, t. 20, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975, s. 638-643. 
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czenia Postępowego], „Ludzkość”, 1907, nr 59, s. 6, szp. 2; Na rzecz Tow. Szerzenia Wiedzy w Częstochowie, 
„Goniec Częstochowski”, 1907, nr 118, s. 3, szp. 2 [F. Gajzler i F. Oppman]; [Reklama firmy 
„Ł. J. Borkowski]”, „Goniec CzęStachowski”, 1907, nr 126, s. 4, szp. 1; Ofiary. Zamiast powinszowań nowo-
rocznych, „Goniec Częstochowski”, 1908, nr 1, s. 3, szp. 3; Korespondencje. Kupcy w Częstochowie, „Kurjer 
Warszawski”, 1910, nr 61, s. 7; Przyjechali do Krakowa. HOTEL KRAKOWSKI, „Czas”, 1910, nr 298, s. 2, 
szp. 4; Ruch przyjezdnych. HOTEL KRAKOWSKI, „Nowa Reforma”, 1910, nr 298, s. 2, szp. 5; Depesze nie-
doręczone, „Goniec Częstochowski”, 1910, nr 157, s. 3, szp. 4 [Feliks Gajzler z Sosnowca]; Korespondencje. 
Częstochowa, „Kurjer Warszawski”, 1912, nr 58, s. 5, szp. 2; H. Piątkowski, Wystawa sztuk pięknych w 
Częstochowie, „Tygodnik Ilustrowany”, 1913, nr 12, s. 229; H. Piątkowski, Wystawa sztuki w Częstochowie, 
„Kurjer Warszawski”, 1913, nr 86, s. 2, szp. 3; Wystawa w Częstochowie. Częstochowa, 8|9, „Kurjer Po-
ranny”, 1913, nr 250, s. 5, szp. 1 – 2; Wystawa w Częstochowie. (Sprawozdanie specjalnego koresp. „Kur. 
Warsz.”). Dział maszyn i narzędzi rolniczych, „Kurjer Warszawski”, 1913, nr 249, s. 12, szp. 2; 
T. Rzepczyński, Z Włoszczowej, „Goniec Częstochowski”, 1914, nr 6, s. 4, szp. 1; Ze sfer towarzyskich rubli 
156, „Goniec Częstochowski”, 1916, nr 76, s. 3, szp. 3 [O pożegnaniu F. Gajzlera opuszczającego Często-
chowę]; Rejestry handlowe, „Obwieszczenia PubliczNe”, [Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa 
Sprawiedliwości], 1921, nr 8A, poz. 415; Obwieszczenie, „Słowo Radomskie”, 1922, nr 25, s. 4, szp. 1, 
(nr 2018); Lista alfabetyczna byłych wychowańców Szkoły Realnej w Łowiczu, [w:] Kalendarzyk na rok 1923 
Byłych Wychowańców Szkoły Realnej w Łowiczu, oryginał nieznany z autopsji, kopia w: Archiwum Pań-
stwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu, Zbiory Tadeusza Gumińskiego z Legnicy, sygn. 732, „Kalenda-
rzyk na rok 1923 byłych wychowańców Szkoły Realnej w Łowiczu /kopia/”, 1923, k. 9 [Gajzler Jan Radom, 
firma „Żelaziwo”]; Akt przekazania przedsiębiorstwa „Biuro Handlowo-Techniczne ‘Żelaziwo’ – Feliks 
Gajzler” Karolowi Napartowiczowi, zeznany notariuszowi Burghardowi w Radomiu dnia 12.11.1923r., doku-
ment nieznany z autopsji; Dziennik Aleksandra Patkowskiego w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żerom-
skiego w Kielcach [21.02: Wizyta brata poety Gajzlera.]; Wpisy do rejestru handlowego, „Obwieszczenia Pu-
bliczne”, [Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości], 1925, nr 39A, poz. 3628; 
S. Nowak, Z moich wspomnień. Część II. Częstochowa (Lipiec 1902 – lipiec 1914), Częstochowa 1933, s. 45 
– 46, 72, 103, 133 – 134, 198 – 200; Akt o odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego Feliksowi Gajzlerowi, 
zeznany notariuszowi Włodzimierzowi Skalskiemu w Częstochowie, dnia 24.05.1934r., dokument nieznany z 
autopsji, „Nr. rep. 450”; Wpisy do rejestru handlowego, „Obwieszczenia PubliczNe”, [Dodatek do Dziennika 
Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości], 1934, nr 79, s. 59, poz. 4143; A. Uziembło, W Częstochowie i 
na Rakowie, [w:] Niepodłegłość, t. 14, red. L. Wasilewski, Warszawa 1936, s. 234 – 236; Rocznik Polskiego 
Przemysłu i Handlu 1936, red. J. Jakubowski, Warszawa, poz. 25 E; [Jakub?] Szary, Kobieta polska w walce 
o wolność, „Piłsudczycy”, 1937, nr 7/8 (sierpień-wrzesień), s. 8, szp. 2; Rocznik Polskiego Przemysłu i Han-
dlu 1938, red. J. Jakubowski, Warszawa, poz. 28 E; J. Szary, Ochotnik Pierwszej Brygady, [w:] „Ochotnik”, 
[Jednodniówka Związku b. Ochotników Armii Polskiej, Uczestników Walk o Niepodległość 1914-1921], 
Warszawa 1938, s. 7; Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wy-
jątkiem m. st. Warszawy) na 1939 r. Warszawa styczeń 1939, s. 549 [Radom: „28 44 Gajzler Feliks, Mo-
niuszki 6a”.]; Księga zgonów 1939 w Suchedniowie, akt nr 4, Maria Gajzler z Bąbińskich [z podpisem 
F. Gajzlera]; Księga zgonów 1939 parafii św. Jana w Radomiu, akt nr 598, Feliks Gajzler; Lista Byłych 
Wychowańców Szkoły Realnej w Łowiczu, oprac. H. Zasępa [w:] Z dziejów średnich szkół ogólnokształcących 
i Koła Wychowanków w Łowiczu, Łowicz 2000, s. 351, poz. 123 [123. Gajzler Jan, Radom]; Stulecie Wy-
stawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909, red. J. Kapsa, Muzeum Częstochowskie 2009, s. 29 [bio-
gram F. Gajzlera (tu: Geislera) powtarzający niepotwierdzone informacje o firmie „Elibor” i PPS]; 
A. M. Gajzler, Jak szybko upływa życie. Autobiografia, Kraków 2012 (i wyd. II: Kraków 2014); J. Główka, 
Gajzler Jan, strona internetowa Muzeum Historii Kielc,  
http://www.mhki.kielce.eu/zawartosc/dane-adresowe, dostęp 20.07.2019r.; Wg informacji od dr. J. Sętow-
skiego, w 2019 r. planowany był biogram F. Gajzlera do przygotowywanej Encyklopedii Częstochowy. Panu 
doktorowi Juliuszowi Sętowskiemu składam uprzejme podziękowanie za podzielenie się informacjami o inż. 
F. Gajzlerze. 
 

Informacje genealogiczne pochodzą ze skanów ksiąg wymienionych w ww. bibliografii, 
a skany te były umieszczone w serwisach takich jak FamilySearch, Genealodzy.pl, GenBaza lub 
SzukajwArchiwach. Z kolei inne informacje – szczególnie prasowe – zostały odnalezione w biblio-
tekach cyfrowych. Tylko niektóre dane udało się osiągnąć dzięki tradycyjnym kwerendom w biblio-
tece lub w archiwum. Pomimo poszukiwań, nie jest znany żaden wizerunek inż. Feliksa Gajzlera. 
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„Największym poetą Ziemi Kieleckiej i Puszczy Święto-
krzyskiej jest i pozostanie, Jan Gajzler z Suchedniowa 
(...) Czas gra na korzyść wierszy Gajzlera, kogóż dziś 
obchodzi, czy był epigonem Młodej Polski, czy nie? 
Wiersze są piękne, (...)”. 
 

Zdzisław Antolski, poeta50 
 

Na zakończenie 

Kilka ustaleń dotyczących twórczości Jana Gajzlera 
 Dzięki rozwojowi bibliotek cyfrowych, serwisów takich jak „Szukaj w Archiwach” i pro-
jektom digitalizacyjnym, możliwe jest znajdowanie zapomnianych i pominiętych informacji, które 
dla pracy badawczej mogą okazać się decydujące. Percepcja człowieka jest ograniczona. Niezależ-
nie od tego kto ma jaki tytuł naukowy, przegląd całej prasy XIX i początku XX wieku jest tak samo 
uciążliwy dla profesora jak i dla laika, dlatego dawniej wiele faktów zwyczajnie przeoczono, po-
mimo, że zostały odnotowane w prasie czy w literaturze. Badacz, świadomy dzisiejszych możliwo-
ści, może przeszukać ogrom prasy z XIX i XX wieku w ciągu kilku sekund, umiejętnie korzystając 
z wyszukiwarek. Pozwalają one dotrzeć do ważnych informacji tam, gdzie nikt by się ich nie spo-
dziewał i nie szukał prowadząc kwerendy w tradycyjny sposób. Jest to potężna przewaga nad po-
przednim pokoleniem badaczy, toteż wiele dotychczasowych ustaleń – nawet sprzed zaledwie 10 lat 
– nieuchronnie, prędzej czy później, zostanie skutecznie zweryfikowanych i/lub uzupełnionych 
dzięki rozwojowi bibliotek cyfrowych i realizacji projektów digitalizacyjnych. 
 Te nowoczesne rozwiązania służyły mi w trakcie badań nad genealogią Gajzlerów. Na 
zakończenie, zrelacjonuję jakie dzięki nim udało się ustalić nieznane szerzej fakty dotyczące twór-
czości Jana Gajzlera. Najbogatszy zbiór jego poezji, pt. ”Ta ziemia uroczna”, wydał i opracował 
Jerzy Daniel w 2000 roku w Kielcach. Wówczas, serwis „Szukaj w Archiwach” jeszcze nie istniał. 
Dzięki niemu, w Archiwum Państwowym w Kielcach, w materiałach redakcyjnych czasopisma 
„Radostowa”, można znaleźć i przeczytać dwa nieznane dotąd utwory o nazwie „Sonety dziadow-
skie”51, a także korespondencję między redaktorem Janem Pazdurem, a poetą52. Udało się także 
znaleźć bogaty zbiór poezji w maszynopisie53, który został przekazany przez Witolda Wigurę, 
przyjaciela Jana Gajzlera, do Wydawnictwa Lubelskiego. Tego zbioru nigdy nie wydano. Liczy 
ponad 100 utworów. Niestety, Archiwum Państwowe w Lublinie negatywnie rozpatrzyło mój wnio-
sek o opublikowanie ich w serwisie „Szukaj w Archiwach”54. 
 Kolejne dwa ustalenia osiągnąłem dzięki bibliotekom cyfrowym i możliwości przeszu-
kiwania tekstu w dawnych czasopismach. Wg „Kurjera Warszawskiego”, w 1923 roku, Jan Gajzler, 
posługując się godłem „Cis”, wziął udział w Konkursie Literackim im. Gabrieli Zapolskiej zorgani-
zowanym przez Instytut Literacki „Lektor”. Nieznane są losy archiwów tego instytutu, toteż nie 
sposób ustalić jakie wiersze wysłał tam poeta. Wiadomo, że nosiły tytuł „Poezje liryczne” i zostały 
wyróżnione55. 

                                                 
50 Wypowiedź z dnia 31 października 2015 r., na forum internetowym https://piszemy.pl/viewtopic.php?t=12577, dostęp 18.10.2020r. 
51 Archiwum Państwowe w Kielcach, Radostowa – Świętokrzyski Miesięcznik Ilustrowany, sygn. 21/481/0/-/13, Prace Stanisława Suchorowskiego, 
Józefa Zwierzchowskiego, Klemensa Chojana i innych (opowiadania, wiersze i piosenki ludowe), k. 5-6. Na k. 7-8 jest utwór O jednym parobku z 
Krajna…. 
52 Patrz: przypis nr 8 i okoliczne numery podanej tam karty. 
53 Patrz: przypis nr 11. 
54 Odpowiedź z Archiwum Państwowego w Lublinie otrzymałem w maju 2019 r. 
55 Konkurs literacki im. Gabrjeli Zapolskiej, Kurjer Warszawski, 1923, nr 81, s. 4-5; Por. [Reklama Instytutu Literackiego Lektor], Tygodnik Illustro-
wany, 1923, nr 8, s. 129. 
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 W Słowniku pseudonimów pisarzy polskich odnotowano, że Jan Gajzler podpisywał się 
jako: „g-r”, „G-r”, „G-r.”, „J.G.”, a podpisy: „J.” i „Jot” podano jako wątpliwe56. Nie odnotowano 
pseudonimu „Cis”. Można zatem postawić hipotezę, że mogły zostać opublikowane utwory Jana 
Gajzlera pod którymi tak się podpisał i jego autorstwo do nich nie zostało rozpoznane. Być może 
kiedyś zostaną znalezione np. utwory o przyrodzie świętokrzyskiej podpisane pseudonimem „Cis” 
i będzie można rozważyć czy ich autorem jest Jan Gajzler. 
 Drugie ustalenie dotyczy wierszy w częstochowskiej jednodniówce literackiej z 1934 r. 
W ”Słowie Częstochowskim” z dnia 22 kwietnia 1934 r. napisano57: 

Wczoraj w teatrze w imieniu Słowa „Częstochowskiego” prof. Wróbel wręczył W. 
Sieroszewskiemu specjalne numery naszego pisma, a p. Cz. Otrębski ozdobnie wyko-
nane, złocone z podobizną Sieroszewskiego numery częstochowskiej jednodniówki 
literackiej. 

Natomiast 10 maja 1934 r. napisano58: 
Z okazji wystawy książki i naszego przybycia poeci częstochowscy: Szadkowska,  
Gajzler, Wilner, Wojtecki, wydali wiosenną jednodniówkę, w której zebrali swoje naj-
lepsze utwory, świadczące o dużej kulturze poetyckiej jakże dalekiej od „rymów czę-
Stachowskich”, ale i od regionalizmu. (…) Regionalizm jest w ogóle zakwestiono-
wany. 

Dotychczas nie udało się znaleźć ani jednego egzemplarza omawianej jednodniówki. 
 Do zebranych tu ustaleń, trzeba też dodać, że w bazie, utworzonej w ramach projektu 
„Zintegrowana Baza Bibliograficzna IBL PAN” (bar.ibl.waw.pl), odnotowano kilkadziesiąt tytułów 
tekstów Jana Gajzlera.  
 Jak się wyraził Zdzisław Antolski, „Czas gra na korzyść wierszy Gajzlera”. Wciąż publi-
kowane są artykuły59 na temat poety. Artysta malarz, Jarosław Jędrzejski namalował obraz domu 
Gajzlerów, na podstawie zachowanej fotografii60. W 2009 r. nagrano płytę z muzyką Piotra „Kuby” 
Kubowicza do utworów Jana Gajzlera. Młodzież recytuje wiersze na corocznym konkursie w Su-
chedniowie. To sprawia, że pamięć o poecie jest żywa, a przed jego twórczością jest pomyślna per-
spektywa na przyszłość. Zaś co to do przeszłości, to warto śledzić dalszy rozwój bibliotek cyfro-
wych i digitalizacji materiałów archiwalnych, a być może, za pewien czas, będzie można poznać 
odpowiedzi choć na część przedstawionych tu nierozwikłanych zagadnień. 
 

Michał Kazimierz Gajzler 
(1986) – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego ze specjalizacją w Informatyce i Ekonometrii, ab-
solwent XCIX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta 
w Warszawie. 
Z zawodu analityk biznesowy, programista baz danych, ekspert ds. 
analiz w firmie ubezpieczeniowej. Z zamiłowania genealog, regio-
nalista i bibliograf zajmujący się rozwiązywaniem zagadek prze-
szłości oraz poszukiwaniem pamiątek o znaczeniu rodzinnym, 
regionalnym i historycznym. 
Urodził się w Łowiczu, mieszka w Warszawie. 

                                                 
56 Słownik pseudonimów pisarzy polskich, t. 4, red. E. Jankowski,  Wrocław Warszawa Kraków 1996, s. 172. 
57 Entuzjastyczne przyjęcie Wacława Sieroszewskiego i Karola Irzykowskiego w Częstochowie, Słowo Częstochowskie, 1934, nr 91, s. 4. 
58 K. Irzykowski, Z wycieczki Akademickiej do Częstochowy, Słowo Częstochowskie, 1934, nr 105, s. 5. 
59 B. Rej, Wiosna 2020 – śladami Jana Gajzlera, Przygodnik, 2020, nr 5, s. 1-3. 
60 Obraz jest ilustracją do tekstu: A. Pasek, Moja pieśń to szum lasów, [w:] Wydarzenia, miejsca, spotkania. 55 lat miasta Suchedniowa, 
red. K. Gałczyńska-Szymczyk, Suchedniów 2017, s. 114-115. 
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Maria Gajzler z Marusieńskich (1891-1939), żona i muza poety. 
Kopia fotografii z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. 
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Jan Gajzler 

Po powrocie… 
 

Pachniesz jeszcze podróżą, wagonem, nerwami – – 
oczy masz podkrążone, – goryczkę na ustach… 
pierwsza chwila, jak szampan, perlista i pusta 
jest radością, chaosem, mgłą i wspomnieniami… 
…Nazbyt jest dużo szczęścia, gdy wśród nocy sami 
tarzamy się na szału płomienistych chustach, 
leżąc pod krzyżem miłosnym w ciał drgających bieli, 
w strasznym rytmie rozkoszy, co zbliża i dzieli… 
………………………………………………………… 
…Jesień między nami 
zasiała gorycz szału floksami, astrami – – 
cicho, cichutko błądzę ręką oszalałą 
po drgającym bezwstydzie, co dał mi Cię całą – – 
…gdy oczy mam przymknięte, – jest kwiatów mgławica, 
Jest wir cudny dotyku, łaskotań i splotów – – 
gdy patrzę – – oczy bolą, tak wonnie i biało… 
– – kochanka, narzeczona, żona, miłośnica……. 
– dzień każdy jest nam pieśnią spotkań i odwrotów, 
Noc każda – szał, omdlenie, – dosyt – – i tęsknica… 
………………………………………………………… 
…Jest taka dziwna Miłość, – – życia kwiat i krasa, – 
gdy się rodzi – śmierć wieści, – – ze śmiercią wygasa!... 
 
Ukochanej Mojej Marysieńce – Żonie – Kochance, że wróciła 
Po tygodniach rozłąki cudna, kwietna, kochająca – 
      Jej Janek 
 
d. 6 grudnia 1927 – w dziewiątym roku Małżeństwa, 
w szesnastym roku Miłości! 
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 Andrzej Szlagowski 

Preferencje zawodowe w rodzinie Kowalskich z ulicy Zgoda 
i ich potomnych 

Wstęp 

Rozważając tendencje w wyborze zawodu, musimy przeanalizować w pierwszym rzędzie 
indywidualne zdolności i predyspozycje człowieka. Wiemy, że niebagatelne znaczenie dla powsta-
nia tych cech ludzkich ma genetyka. „O tym, czy odziedziczymy zdolności po przodkach, decyduje 
wiele genów, ale samo ich przekazanie to za mało w przypadku talentu. Aby mogły się rozwinąć – 
predyspozycje trzeba odkryć i wyćwiczyć. Nawet jeśli ktoś odziedziczy np. zdolności do malowa-
nia, to bez pracy, bez ćwiczenia ręki nie zostanie wielkim artystą. Bywa też, że odziedziczony talent 
może rozbłysnąć w zupełnie innej dziedzinie. Np. dzieci wybitnych matematyków często wykazują 
zdolności muzyczne”.(1) 

„Literatura przedmiotu nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki deter-
minują strukturę zdolności intelektualnych. Nawet gdy czynniki genetyczne mają przeważający 
wpływ na dziedziczenie inteligencji, to czynniki środowiskowe potrafią skutecznie zakłócić ich 
poprawne funkcjonowanie. Z analizy literaturowej wynika, że zarówno czynniki genetyczne, jak 
i środowiskowe wywierają ogromny wpływ na analizowane zdolności.”(2) 

Wiedząc o tych zależnościach, zdajemy obie sprawę z trudności w analizowaniu preferencji 
zawodowych w rodzinie na przestrzeni dwóch wieków. W tak długim okresie występuje duża 
zmienność cech, wpływających zarówno na zdolności indywidualne jak i podejmowane decyzje 
zawodowe. Oprócz zróżnicowania cech genetycznych, wynikających z zawieranych związków mał-
żeńskich, nie sposób nie zauważyć znaczenia cech środowiskowych. Ponadto dla pierwszych stu lat 
można nie uzyskać wielu niezbędnych informacji. Jeśli są w archiwaliach, to jednak dalece niewy-
starczające. 

Równocześnie decyzje zawodowe nie zawsze wynikają z posiadanych zdolności i umiejęt-
ności. Często decydujący wpływ wywiera otoczenie lub też moda, reklama oraz dogodności i za-
chęty w przypadku tzw. zawodów deficytowych w danym okresie czasu. Wiele różnych czynników 
ogranicza możliwości rzetelnej analizy statystycznej i prawidłowego wnioskowania oraz uzyskania 
wiarygodnych wyników. Dlatego też w niniejszym opracowaniu skupimy się na ogólnych tenden-
cjach w omawianym zakresie, ukształtowanych w latach: 1845-1925. 1926-2020.  
 
Zawody w rodzinie Kowalskich w latach 1845-1925  

Moi przodkowie ze strony matki od początku XIX wieku zajmowali się rolnictwem. Elż-
bieta i Andrzej Kowalscy posiadali w Kielcach nieruchomość, składającą się z budynków partero-
wych przy tzw. Krakowskiej Rogatce oraz dużego gospodarstwa rolnego. W miejscu gdzie obecnie 
znajduje się wysoki budynek NIDY, były najpierw drewniane, a później murowane budynki miesz-
kalne i gospodarcze, które przetrwały okres dwóch wojen światowych. 

Z dzieciństwa pamiętam, że kiedy szedłem w dół ulicy Lipowej (obecnie Wojska Polskie-
go), po prawej stronie, na rogu ulicy Wesołej, pokazywały się bielone wapnem tynki niskiego dłu-
giego budynku. Rozebrany został po wojnie w ramach regulacji tego odcinka ulic i planów inwe-
stycyjnych, związanych właśnie z zabudową mieszkalną i użytkową. 

Zastanawiałem się, dlaczego wszystkie transakcje przekazywania posiadanych nieruchomo-
ści następcom prawnym – dzieciom odbywały się na podstawie aktów prawnych – umów notarial-
nych. Wiadomo z różnych źródeł, iż wiele polskich rodzin miało problemy przy przekazywaniu nie-
ruchomości, które odbywało się na podstawie testamentów lub oświadczeń potwierdzanych przez 



Nasze gene-historie – część druga 

209 

świadków. Niejednokrotnie nie sporządzano żadnych dokumentów. W rezultacie dochodziło do 
licznych sporów i konfliktów rodzinnych, trwających latami. 

W przypadku mojej rodziny było inaczej. Umowa kupna-sprzedaży z 1848 roku,(3) na pod-
stawie której Andrzej i Elżbieta Kowalscy nabyli prawa do nieruchomości, sporządzona była precy-
zyjnie, z dokładnym opisem granic nieruchomości. Przedmiotem kupna-sprzedaży był: „Domek 
drewniany z placem długości łokci sześćdziesiąt, zaś szerokości łokci trzydzieści sześć mający, w 
mieście Powiatowem Kielcach Guberni Radomskiej przy ulicy Zatylnej pod Numerem policyjnym 
czternaście położony, a numerem hypotecznym drugim oznaczony – graniczący na wschód z Sto-
dołą Franciszka Malinowskiego,  na południe z Domem Mariusza Guzery,  na zachód z drogą do 
wsi Sukowa prowadzącą, a na północ z drogą Zatylną.” Wspomnieć trzeba, że w tym czasie ulicą 
Zatylną (położoną za tyłami miasta) nazywano obecną ulicę Wesołą. 

W dalszej części aktu wymieniono i opisano granice gruntów należących do sprzedawanej-
kupowanej nieruchomości. Szczegółowo określono także prawa i obowiązki stron. Opisałem tę 
transakcję w książce.(3) 
Podobnie było w 1865 r., gdy Andrzej i Elżbieta przekazywali nieruchomość w ręce swoich dzieci: 
syna Leopolda i jego żony Joanny.  Mimo, że była to umowa spisywana w rodzinie, to tak szczegó-
łowo określała prawa i obowiązki stron, że równie dobrze mogłaby dotyczyć transakcji osób nie-
spokrewnionych.(3) 

 

Fot. 1. A. Badzian: Leopold Kowalski 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

 

Fot.2. Joanna Kowalska 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

 

Właśnie ta dokładność i to podejście do tematu dokumentów prawnych zasługują na uzna-
nie. Równocześnie powstają pytania: Jakie były przyczyny tej dokładności? Czy wynikała ona 
z podpowiedzi lub rad osób wykształconych? W jakim zakresie własne doświadczenie i zaintereso-
wanie prawem wpływało na solidne podejście do zawieranych umów? 

Pytania te nie są pozbawione sensu, gdyż następca Leopolda Kowalskiego – Jan Kowalski 
otrzymał gruntowne wykształcenie i przygotowanie prawnicze. 25 lat pracował w Kancelarii Re-
jenta Halika i w końcowym okresie był jego zastępcą.  
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Fot.3. Jan Kowalski w 25-lecie pracy 
w Kancelarii Rejenta Halika 
Archiwum Piotra Wilczka 

Fot.4. A. Badzian:  
Józefa Kowalska w młodości 

Archiwum Adama Stanka 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot.5. Indeks Janiny Szlagowskiej 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 
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Tak więc wnioskować można, że dominującym kierunkiem zainteresowań w rodzinie 
oprócz rolnictwa było prawo. Tezę tą wydaje się potwierdzać fakt, że córka Józefy Kowalskiej z 
Podgórskich i Jana Kowalskiego,  a moja matka – Janina Kowalska,  po uzgodnieniu z rodziną, do-
stała się na studia wyższe, na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Za 
namową matki Józefy Kowalskiej,  Janina zrezygnowała z podjęcia tych studiów, decydując się na 
naukę w renomowanej Szkole Handlowej. Decyzja taka pozwoliła na uzyskanie wykształcenia bar-
dziej praktycznego, w krótszym czasie. Stąd już w 1923 roku Janina rozpoczęła pracę w Banku 
Handlowym i mogła pomóc matce Józefie w utrzymaniu domu oraz wychowaniu najmłodszej sio-
stry Jadwigi. 

Wspomnieć trzeba, że wszystko to działo się po nieszczęściach, jakie dotknęły rodzinę. 
W 1920 r, zmarł dziadek Leopold,  a później w 1921 r. – ojciec Jan Kowalski.  Następnie zginął tra-
gicznie brat Eugeniusz Kowalski,  który po rozpoczęciu studiów wyższych przyjechał z Genewy do 
Kielc i wybrał się z kolegami do Parku Miejskiego. Tam wypożyczyli łódkę i pływali po stawie. 
Łódka okazała się nieszczelna, szybko napełniła się wodą i przewróciła. Gienio z kolegami wpadli 
do wody. On jeden utonął, ponieważ nie umiał pływać.(3) 

Siostry Kowalskie otrzymały staranne wykształcenie. Wszystkie uczęszczały do Szkoły Pani 
Znamierowskiej,  a następnie Liceum im. Bł. Kingi. Siostry Helena,  Janina i Jadwiga pięknie grały 
na fortepianie. Znały dobrze język francuski i potrafiły się nim posługiwać. Helena Kowalska Fran-
kiewicz posiadała zdolności humanistyczne. W okresie nauki pisała wspaniałe wiersze i recytowała 
je na uroczystościach szkolnych. Wczesne zamążpójście za Stanisława Nałęcz-Frankiewicza – inży-
niera kolejnictwa po studiach w Odessie nie pozwoliło na kontynuację tych zainteresowań na stu-
diach wyższych.  
 
Zawody w rodzinie Kowalskich w latach 1926- 2020 

Helena Kowalska po wyjściu za mąż za Stanisława 
Nałęcz-Frankiewicza zajmowała się domem. Po urodzeniu 
trzech synów miała dużo pracy, pielęgnując ognisko domo-
we. Opieka nad nimi pochłaniała dużo czasu. Jej mąż Stani-
sław po ślubie wrócił do zawodu zgodnego z uzyskanym 
cenzusem na studiach. Został w odrodzonej Polsce Naczel-
nikiem Oddziału Drogowego PKP w Skarżysku-Kamiennej. 
Odpowiedzialna praca na kolei powodowała, że Stanisław 
niewiele mógł pomóc żonie w pracach domowych. Po II 
wojnie światowej był jednym z pierwszych specjalistów, 
odbudowujących zburzony tunel w miejscowości Tunel, na 
trasie kolejowej do Krakowa. 
 
 
Fot. 6 Przed domem stoją: 
Helena Frankiewicz z Marysią Szlagowską,  
Adam Szlagowski i Stanisław Frankiewicz 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 
 

 

Synowie Heleny i Stanisława Frankiewicza posiedli zdolności matematyczne. Najstarszy 
syn – Jerzy Frankiewicz w okresie okupacji hitlerowskiej przygotowywał się, a później rozpoczął 
studia na Politechnice Warszawskiej. Jak stwierdził profesor Warchałowski,  przyszły Rektor Poli-
techniki Warszawskiej, Jurek miał wielkie predyspozycje i zdolności matematyczno-fizyczne. 
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 Fot. 7. Na ławeczce przed domem rodzinnym siedzą: 
Janina Szlagowska, Maria Szlagowska,  Jerzy Frankiewicz i Andrzej Szlagowski 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

 
Młodszy Tadeusz Frankiewicz także wykazywał zdolności matema-

tyczne oraz organizacyjno-ekonomiczne. Podobnie jak Jurek rozpoczął studia 
w Szczecinie, ale po ukończeniu I roku zrezygnował. Przez wiele lat pracował 
w różnych jednostkach organizacyjnych kinematografii w Kielcach. Tadeusz 
był zapalonym amatorem motoryzacji oraz szachistą. W wieku męskim ożenił 
się z wdową Eugenią Derejską z domu Dyk,  prowadzącą w tym czasie punkt 
gier losowych. Ich córka Anna Derejska ukończyła studia wyższe na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Ostatnie lata praco-
wała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
Fot. 8. Tadeusz Frankiewicz w młodości 

Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

Najmłodszy Jan Frankiewicz był inżynierem budowlanym i dłuższy czas pracował w Insty-
tucie Techniki Budowlanej, a następnie w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa. Ponadto był znakomitym szachistą i wieloletnim Prezesem Świętokrzyskiego Związku 
Szachowego. Żona Jana – Cecylia Frankiewicz z domu Dankowska,  była pracownikiem admini-
stracji. Można więc powiedzieć, że synowie przejęli zdolności od ojca Stanisława. Wydaje się, że 
w następnym pokoleniu Frankiewiczów przeważały zainteresowania naukami ścisłymi. Syn Jerzego 
i Danuty – Andrzej Frankiewicz był inżynierem elektrykiem. Przez wiele lat pełnił funkcję Głów-
nego Energetyka w Centrum Usług Satelitarnych w Psarach, a ostatnio Dyrektora Grupy Rzeczo-
znawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Kielcach. 

Żona Andrzeja – Grażyna Frankiewicz z domu Opel 10 lat pracowała w Zakładzie Energe-
tycznym Kielce i 30 lat w Naczelnej Organizacji Technicznej, Oddział Wojewódzki w Kielcach. 

Syn – Michał Frankiewicz jest inż. informatykiem. Studia ukończył w Wyższej Szkole Eko-
nomii i Nauk Społecznych w Kielcach. 25 lat pracuje w zawodzie informatyka. 

Córka Jerzego i Danuty – Anna Wróblewska ukończyła studia rolnicze (Wyższa Szkoła Rol-
nicza w Lublinie). Wiele lat pracowała w instytucjach nadzoru lub obsługi rolnictwa. Twierdzi jed-
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nak, iż posiada zainteresowania bardziej humanistyczne, świadczące o wpływie literackich zdolno-
ści Babci Heleny Frankiewicz.  Jej mąż Marian Wróblewski był leśniczym w Chańczy, gm. Raków.  

Syn Jana i Celiny Frankiewiczów – Maciej Frankiewicz ukończył studia historyczne na Uni-
wersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach ja-
ko Wicedyrektor Wydziału, a później w Urzędzie Miasta Kielce jako Kierownik Referatu. Równo-
cześnie jako starszy wykładowca 13 lat prowadził zajęcia na Uniwersytecie. Obecnie jest dewelope-
rem i zajmuje się budową obiektów mieszkalnych w Kielcach. Jego żona Elżbieta Frankiewicz 
z domu Adach ukończyła te same studia na Wydziale Historii UJK, następnie studia podyplomowe 
i kursy księgowości. Od wielu lat pracuje w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kiel-
cach jako Główna Księgowa. 

W rodzinie Szlagowskich było inaczej. Ojciec Adam Szczęśniak Szlagowski urodzony w 
1889 roku, w pierwszym okresie swego życia pobierał nauki w Rolniczej Szkole Fundacji im. Hr. 
Kickiego w Januszewicach.(5) Od 15 roku życia pracował w rolnictwie. Administrował dużymi ma-
jątkami ziemskimi m.in. w Krzelowie i Raszkowie. W okresie, o którym piszemy, był już dzierżaw-
cą tartaku parowego w Tarni k/Sędziszowa. Tak więc był jednym z pierwszych polskich przemy-
słowców. W okresie przed II wojną światową posiadał już firmę „Elektrotar” 
i Tartak w Janowie Lubelskim.  

W okresie powojennym Adam Szlagowski jako Prezes Zarządu wiele lat 
prowadził działalność Spółdzielni Rzemieślniczych(5) i Spółdzielni Pracy Ro-
bót Remontowo-Budowlanych. Zainteresowany był całkowicie budownictwem. 
Na starość ukończył też kurs i uzyskał uprawnienia mistrza budowlanego w za-
kresie betoniarstwa. Kiedy jednak szczerze rozmawiałem z Ojcem, zawsze pod-
kreślał, że jego kariera zawodowa potoczyłaby się inaczej, gdyby miał warunki 
do kształcenia i studiowania. Wtedy wybrałby prawo i został adwokatem. 

Fot. 9. Adam Szlagowski. 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

W okresie międzywojennym w systemie sprawiedliwości w Polsce istniała możliwość roz-
strzygania sporów np. sąsiedzkich przez niezależnego arbitra, którym był obywatel powszechnie 
szanowany i znany z uczciwości. Warunkiem była zgoda obu zwaśnionych stron na tego samego 
sąsiada – arbitra. Jego decyzja miała moc wyroku sądowego. Oczywiście sporządzało się odpo-
wiednie dokumenty z całego postępowania. Ojciec mój kilka razy był takim sędzią-arbitrem, w 
związku z czym musiał się zapoznawać z aktualnymi przepisami prawnymi. 

Mój brat Janusz Szlagowski posiadał niewątpliwie zdolności matematyczno-fizyczne. Jed-
nak po wojnie, gdy wrócił z oddziału partyzanckiego AK, zdał maturę i rozpoczął pracę w przedsię-
biorstwach budowlanych. Mimo próśb rodziców zaniechał starań o wyższe wykształcenie. Ukoń-
czył kursy i został kwalifikowanym pracownikiem budownictwa. 

Siostra Maria Stanek po zdaniu matury w okresie powojennym studiowała w Wyższej Szko-
le Ekonomicznej w Krakowie. Jak przyznawała się szczerze, poszła tam za namową najbliższych 
koleżanek, głównie Zosi Pisarczyk i Bożenki Pisarzewskiej.  Starszy brat Zosi ukończył wcześniej 
studia na tej uczelni i bardzo ją chwalił. Marysia miała zdolności językowe i pewnie studiowałaby 
lingwistykę. Mąż Marysi Andrzej Stanek studiował leśnictwo. Wiele lat pracował w Państwowej 
Centrali Drewna w Kielcach. Syn Marii i Andrzeja – Adam Stanek ukończył studia rolnicze i wiele 
lat pracował w spółdzielczości rolniczej. Okresowo pełnił funkcję Prezesa jednej ze Spółdzielni. 
Ostatnio zmieniał prace, będąc zatrudnionym w różnych instytucjach niezwiązanych z rolnictwem. 
Żona jego – Iwona Stanek jest pielęgniarką, po średniej szkole medycznej. Córka Adama i Iwony 
ukończyła studia wyższe ekonomiczne i pracuje w administracji. Jej mąż zatrudniony jest w firmie 
rodzinnej zajmującej się ochroną obiektów. 
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W moim przypadku (Andrzej Szlagowski) dominowały zdolności matematyczne, chociaż 
i w przedmiotach humanistycznych wypadałem całkiem dobrze. Za namową kolegów zdecydowa-
łem się na studia wyższe w AGH w Krakowie, na Wydziale Górniczym. Z tą uczelnią byłem zwią-
zany cale życie, odbywając kolejne studia podyplomowe, doktoranckie, uczestnicząc w konferen-
cjach naukowo- technicznych oraz współpracując z Instytutem Górnictwa Odkrywkowego. Po u-
kończeniu studiów wyższych pracowałem 16 lat w ruchu w różnych Kopalniach Odkrywkowych 
Surowców Skalnych, a następnie w zapleczu naukowo-badawczym górnictwa. 

Żona moja Wiesława Szlagowska ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Całe życie pracowała w Kieleckim Zarządzie 
Aptek, a później Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM” w Kielcach. Bę-
dąc na emeryturze, prowadziła biuro Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego „EKOTERRA” 
Sp. z o.o. w Kielcach.  

Syn Marek Szlagowski posiada wyraźne zdolności matematyczno-fizyczne. Zgodnie z zami-
łowaniem ukończył studia geofizyczne na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w Kra-
kowie. Pracował w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach, a później w Przedsiębiorstwie 
Naukowo – Technicznym EKOTERRA Sp, z o. o. w Kielcach, obecnie jako Prezes Zarządu. 

Żona jego Aleksandra Szlagowska ukończyła te same studia na AGH w Krakowie i pracuje 
w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach jako Kierownik Działu Hydrogeologii. 

Córka Marka i Aleksandry – Magdalena Szczęśniak – Szlagowska posiada zdolności lingwi-
styczne. Ukończyła studia wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ja-
giellońskim w Krakowie. Biegle włada językami: angielskim, francuskim i japońskim. Od kilku lat 
pracuje w Centrali Google w Tokio jako Technical Product Expert. 

Syn Marka i Aleksandry Tomasz Szczęśniak – Szlagowski posiada zdolności matematyczne. 
Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Jest informatykiem programistą – Senior Software Engineer. Po studiach pracował w 
Krakowie, a później w Londynie. Od trzech lat pracuje w Tokio. Biegle włada językiem angielskim 
i japońskim. 

Córka moja i Wiesławy – Monika Mądrawska posiada zdolności lingwistyczne i zgodnie 
z nimi ukończyła studia wyższe w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Jest pedagogiem i tłumaczem przysięgłym języków angielskiego i rosyjskiego. 33 lata praco-
wała w szkolnictwie jako anglistka, w tym 29 lat w Zespole Szkół Zawodowych Nr. 1 w Kielcach. 
Równocześnie wykonuje tłumaczenia książek dla wydawnictw oraz tłumaczenia przysięgłe. 

Mąż Moniki – Jerzy Mądrawski jest muzykiem i kompozytorem. W 1986 roku ukończył 
studia wyższe w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie akordeonu profesora Jerzego Jurka. 
Od 1990 roku pracuje w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. Przez 20 lat był Dyrektorem Instytutu. Obecnie 
jest prodziekanem Wydziału Sztuki. Posiada w dorobku 9 płyt CD, 30 
kompozycji na różne składy wykonawcze, 15 tomików nut. 

Starsza córka Moniki i Jerzego – Anna Mądrawska – Dziedzic po 
ukończeniu szkoły średniej odbyła studia wyższe prawnicze na Wydziale 
Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje w Kancelariach 
Prawnych w Warszawie jako Radca Prawny. Specjalizuje się w spra-
wach cywilnych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem za-
gadnień prawnych nieruchomości. 

 
Fot. 10. Anna Mądrawska – Dziedzic 

Archiwum Anna Mądrawska – Dziedzic 
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Mąż Anny – Filip Dziedzic jest także prawnikiem – adwokatem. Pracuje w Kancelariach 
Warszawskich. Zajmuje się zagadnieniami prawnymi z zakresu energetyki i infrastruktury.  
 Młodsza córka Moniki i Jerzego – Joanna Mądrawska wykazuje zarówno zdolności mate-
matyczno-fizyczne jak i lingwistyczne. Ukończyła studia wyższe z zakresu e-biznesu w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku Digital Media Coordinator w 
firmie NESTLE Warszawa. 

Najmłodsza siostra Jadwiga Sieczko (Kowalska) przyszła na świat w 1905 roku. Od 1913 
roku uczęszczała na zajęcia do tych samych szkół co Helena i Janina.(2) Po ich ukończeniu zapisała 
się do dwuletniej Szkoły Handlowej w Warszawie. W dniu 29 grudnia 1934 roku Jadwiga wyszła 
za mąż za Wacława Sieczko,  który był absolwentem prestiżowej szkoły H. Wawelberga i S. Ro-
twanda w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymywali do 1925 roku tytuł technika, później 
technologa. Po wojnie dekretem nr 67 Krajowej Rady Narodowej z dnia 3.02.1947 roku, a następ-
nie ustawą o stopniu inżyniera z 27.02.1948 r. wszystkim absolwentom, którzy ukończyli szkołę od 
chwili jej założenia, przyznany został stopień inżyniera.(2) 

Wacław Sieczko prowadził Zakład Instalacji Sanitarnych i wykonywał różnego rodzaju pra-
ce inwestycyjne i remontowe. W okresie powojennym był także nauczycielem przedmiotów zawo-
dowych w Technikum Budowlanym w Kielcach.  

Córka Jadwigi i Wacława – Maria Wilczek (Sieczko)  po-
siada zdolności humanistyczne a równocześnie dobre przygoto-
wanie z matematyki i fizyki. Ukończyła studia na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej, a następnie Studium Dzien-
nikarskie Uniwersytetu Warszawskiego. 8 lat pracowała w jed-
nostkach związanych z budownictwem. Przez 20 lat współpra-
cowała z czasopismem „Twoje Dziecko”, pisząc artykuły o cha-
rakterze wychowawczym i edukacyjnym. Napisała też kilka ksią-
żek o tej tematyce. Jest współzałożycielką i prezesem Fundacji 
im. ks. Janusza Pasierba, prezesem honorowym Polskiego Związ-
ku Kobiet Katolickich. Napisała i wydała kilka książek m.in. tom 
poezji, zbiór opowiadań i tomik fraszek. Jest redaktorem naczel-
nym „Listu do Pani”, współzałożycielką Forum Kobiet Polskich, 
członkinią Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet. 

Fot. 11. Maria Wilczek w trakcie przeglądania książek 
Foto: Jerzy Mądrawski 

Mąż Marii Juliusz Wilczek ukończył studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego w 
Warszawie. Następnie studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Warszawskiej – specjal-
ność: Inżynieria Sanitarna. Po zdobyciu dyplomu inżyniera pracował w biurach projektowych w 
kraju, a później na kontrakcie w Algierii. Wiele lat był zatrudniony w firmach francuskich. 

Córka Marii i Juliusza – Katarzyna Wilczek ukończyła iberystykę na Uniwersytecie War-
szawskim. Studiowała też filologię polską. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Ośrodka INTRA, Stu-
dium Wiedzy o Problemach Alkoholowych, kurs wstępny w Polskim Towarzystwie Psychoterapii 
Psychoanalitycznej. Kończy 4 letnie studia z analizy jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psy-
chologii Analitycznej. Przez 17 lat związana była z Agorą SA. Współpracowała z miesięcznikami 
„Dziecko”, „Nasz Poradnik”, „Ogrody”, „Galeria”. Następnie zajmowała się pracami redakcyjnymi, 
tłumaczeniami i korektą tekstów (co robi do dzisiaj) oraz prowadziła firmę cateringową. Od 2015 
roku pracuje jako psychoterapeutka w gabinecie prywatnym. Jej córka Maria Rachela Wilczek 
ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszaw-
skim (wiodącym kierunkiem była historia sztuki). Po obronie licencjatu przeniosła się na studia 
magisterskie do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2018 roku pracuje jako bibliotekarka 
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w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz 
uchodźców. 

Syn Marii i Juliusza – Piotr Wilczek ukończył studia wyż-
sze na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Specjalizuje się w reklamie, grafice, kre-
acji. Obecnie pracuje jako Creative Group Head w agencji rekla-
mowej Leo Burnett Warszawa. 
Żona Piotra – Agnieszka Wilczek (z d. Garncarek)  ukończyła 
także wzornictwo przemysłowe na ASP w Warszawie. Pracuje 
jako Senior Art Director w firmie IQ Marketing. 

Syn Agnieszki i Piotra – Filip Wilczek ukończył wzornic-
two przemysłowe na ASP w Warszawie. Pracuje jako Product 
Designer w firmie Startup Development House w Warszawie. 

Fot.12. Piotr Wilczek. Foto: Jerzy Mądrawski 

Córka Agnieszki i Piotra – Zofia Wilczek wykazywała duże zainteresowanie sportem (pły-
wanie). Ukończyła liceum o kierunku sportowym w Krakowie. Następnie podjęła studia językowe – 
amerykanistykę. 

 
4. Zbiorcze zestawienia zawodów w rodzinie Kowalskich 

 
Do opracowania wykresów kolumnowych przyjęto następujące oznaczenia: 

 
Oznaczenie zawodu w rodzinie Kowalskich 
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Rolnictwo, 
Leśnictwo, 

Drzewiarstwo 

Inżynieria: 
Budownictwo, 

Górnictwo, 
Geologia, 
Elektryka, 

Mechanika, 
Kolejnictwo 

Informatyka Prawo Ekonomia 
Handel, 
Usługi, 

Inne 
Lingwistyka 

Dzienni-
karstwo 

Prace me-
dyczne, Psy-
choterapia 

Sztuka 
Praca w go-
spodarstwie 
domowym 

 
Serie 1: stosunek czasu pracy w danym zawodzie do sumarycznego czasu pracy w rodzinie. 
Serie 2: stosunek zatrudnionych w danym zawodzie do ogółu zatrudnionych w rodzinie. 
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5. Wnioski 
Formułując wnioski, zacząć trzeba od ogólnego stwierdzenia, że w XIX wieku w Polsce do-

minowało rolnictwo. Brak było przemysłu. Stąd w tym okresie nie ma wielozawodowości. Równo-
cześnie zarówno w XIX wieku jak i w okresie międzywojennym podkreślenia wymaga praca kobiet 
w gospodarstwie domowym. Tradycyjnie matki i żony „pielęgnowały ognisko domowe”, zajmowa-
ły się wychowaniem dzieci. Stąd w tej grupie osób, zajmujących się pracą w gospodarstwie domo-
wym, występuje największy nakład pracy. W pierwszym okresie 45,95 %, a w drugim wiele mniej, 
a jednak 19,90 % udziału w całości (jest w tym praca matek w okresie międzywojennym, mimo że 
po II wojnie światowej większość pań pracowała zawodowo). 

W pierwszym okresie – XIX wieku dominowało rolnictwo, którym zajmowali się zarówno 
Andrzej Kowalski, jak i jego syn Leopold Kowalski (łącznie 40,54 % udziału w całości nakładu 
pracy). W latach 1926 -2020 było kilku kontynuatorów tej tradycji. W rolnictwie, łącznie z leśnic-
twem i przemysłem drzewnym, pracowali m.in. Anna Wróblewska, Marian Wróblewski, Adam Sta-
nek, Adam Szlagowski i Andrzej Stanek. Mimo to udział czasu pracy w tej grupie zmalał do 6,75%. 

Jako ewenement uznać trzeba wieloletnią pracę Jana Kowalskiego jako prawnika w Kance-
larii Rejenta Halika w XIX wieku (13,51 % nakładu pracy). Z opisu widać, że ten zawód był w kil-
ku przypadkach wymarzonym w rodzinie, jednak nie zrealizowanym. Dopiero jedna z najmłod-
szych członkiń rodziny Anna Mądrawska – Dziedzic oraz jej mąż Filip Dziedzic – kontynuują tra-
dycje prapradziadka (3 osoby – 3,74 % udziału). 

W okresie międzywojennym pojawiło się w Polsce zapotrzebowanie na inżynierów potrzeb-
nych w odradzającej się gospodarce. Prekursorem był Stanisław Nałęcz – Frankiewicz, inżynier ko-
lejnictwa a następnym inżynier sanitarny – Wacław Sieczko. 

Szczególnie duże zainteresowanie kierunkami politechnicznymi nastąpiło po II wojnie świa-
towej. Dotyczyło ono budownictwa mieszkaniowego, instalacji sanitarnych, górnictwa, geologii, 
elektryki i mechaniki. Nic dziwnego, że kierunki inżynierskie (10 osób) zajęły pierwsze miejsce z 
udziałem 23,78 % ogólnego nakładu czasu pracy. 
 4) Na drugim miejscu uplasowała się grupa 12 osób zatrudnionych w handlu, usługach innych. 
Posiadają one udział 19,47 % w nakładach czasu pracy. Trzeba powiedzieć, że osoby w tej grupie 
wykonywały drobne czynności handlowe i usługowe np. sprzedaż wyrobów, usługi ochroniarskie, 
prace biurowe, administracyjne itp. 

Na wysokim miejscu uplasowała się w okresie ostatniego 35 lecia – sztuka. W tej grupie jest 
zarówno muzyk – kompozytor prof. Jerzy Mądrawski, jak i znakomity grafik warszawski – Potr 
Wilczek z żoną i synem. Posiadają oni udział 7,11% łącznego nakładu czasu pracy.(6) Na jednym 
z czołowych miejsc z udziałem 5,67 %, znalazła się ekonomia, której przedstawicielka pracowała 
po II wojnie światowej (Maria Stanek), a najmłodsze pokolenie w ostatnich latach (Magdalena 
Szlagowska, Joanna Mądrawska). 

Uwagę zwraca znacząca pozycja dziennikarstwa – 4,96 %, wypracowana praktycznie przez 
dwie osoby: matkę i córkę – Marię Wilczek i Katarzynę Wilczek. 
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Pozostałe analizowane zawody reprezentowane są przez pojedyncze osoby: prace medyczne, 
psychoterapia (Katarzyna Wilczek, Iwona Stanek) – 3,81 % udziału. Informatyka (Michał Frankie-
wicz i Tomasz Szlagowski) – 2,44 % udziału, lingwistyka (Monika Mądrawska) – 2,37 % udziału. 
Wydaje się, że te kierunki są perspektywiczne i powinny w następnych latach zyskać większe za-
interesowanie. 

Generalnie stwierdzić można, że członkowie rodziny wybierali i nadal wybierają zawody 
praktyczne, potrzebne w gospodarce krajowej pozwalające na realizację zainteresowań, ale także na 
uzyskiwanie odpowiedniego wynagrodzenia, niezbędnego do zapewnienia bytu rodzinie. Dla przy-
kładu w zawodach artystycznych przedstawiciele rodziny wykonują nowoczesne i oryginalne prace 
z zakresu sztuki użytkowej, nie pozbawione walorów piękna. 
 
 
 
Bibliografia: 

1. Anna Jarosz – Co dziedziczymy po przodkach, czyli GENY odpowiedzialne za nasz tempera-
ment, charakter i wygląd – Poradnik Zdrowia 2015.  
2. Grzegorz Konieczny – Wpływ cech dziedzicznych na zdolności intelektualne. 
3. Renata Rasińska człowieka – Pielęgniarstwo polskie Nr 1 (59) 2016. 
4. Andrzej Szlagowski – Zgoda, mój dom rodzinny i jego mieszkańcy – Kielce 2016 r. 
5. Maria Wilczek – Opowieści z życia wzięte. Wyd. Bernardinum, Pelplin 2019 r. 
6. 40 lat Spółdzielni Rzemieślniczo Budowlanej „Rzemieślnik” w Kielcach – Wyd. Jubileuszowe 
Jawist Kielce 1989 r. 
 
 
 

Andrzej Szlagowski  

Ur. 01.02.1937 r. w Tarni (Sędziszowie). Ukończył studia wyższe 
oraz studia podyplomowe i doktoranckie na Wydziale Górniczym 
AGH w Krakowie. 16 lat pracował w kopalniach odkrywkowych 
surowców skalnych Regionu Świętokrzyskiego, a 39 lat w zapleczu 
naukowo-badawczym górnictwa odkrywkowego. Był współzałoży-
cielem i wieloletnim Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Naukowo-
Technicznego „EKOTERRA” Sp. z o. o. w Kielcach. 
Jest działaczem organizacji społecznych o charakterze naukowym 
i zawodowym (KTN, SITG, NOT, PKE). 
W dorobku jako autor i współautor posiada 53 publikacje w cza-
sopismach naukowo-technicznych, 10 referatów międzynarodowych 
konferencji naukowo-technicznych, w tym 3 generalnych. Jest 

współautorem książki „Górnictwo Odkrywkowe Surowców Skalnych” (IMBiGS Warszawa 1993 
r.), laureatem Nagrody Funduszu Nauki i Kultury im. St. Staszica za wybitne osiągnięcia w zakresie 
górnictwa skalnego – 1988 r. W 2016 r. napisał książkę pt. „Zgoda – mój dom rodzinny i jego 
mieszkańcy”. 
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POWSTAŃCZE I WOJENNE 
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Jolanta Michniewska 

Zadarnowscy w Powstaniu Styczniowym 

Ród Zadarnowskich ma bardzo ciekawą historię, która 
sięga początków XII wieku. Od I połowy XVI wieku moi przod-
kowie pieczętowali się herbem Sulima.1 W 1536 r. przenieśli się 
z Ziemi Krakowskiej na Polesie i tam trwali do II wojny świato-
wej.2 Gniazdem rodowym było Zadarnowo koło Kobrynia (na-
zwa majątku jest formą podziękowania dla Zygmunta Starego za 
dar nowo otrzymanych dóbr).3  

Mój praprapradziad Kacper Zadarnowski urodził się w 
1797 r. na Polesiu. Odziedziczył z braćmi: Ludwikiem i Antonim 
majątek Bogusławicze i Sawickie na mocy testamentu z 1806 r.4 

Kacper Zadarnowski otrzymał wykształcenie wojskowe. 
Został zwolniony ze służby w randze sztabskapitana z powodu 
choroby.5 Opuścił rodzinne strony i przeniósł się na Podlasie. Tu 
ożenił z Michaliną Zalewską i zamieszkał w majątku Bodaki 
(około 1840 r.), a następnie w Mierzynówce koło Drohiczyna.6 

                                                 
1 T. Gail, Polskie rody szlacheckie i ich herby, Białystok, s. 223; K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1839-1845, T. X, s. 14; B. Paprocki, Gniazdo 
cnoty, s. 909. 
2 Kopie testamentu Stanisława Ratolda (1500/1510 r.-1577 r.) z Zadarnowa w posiadaniu rodziny. 
3 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 1880-1902, T. XIV, s. 219. 
4 Kopia testamentu Józefa Zadarnowskiego z 1806 r. w posiadaniu rodziny. 
5 Dokumenty Kacpra Zadarnowskiego z 1832 r. w posiadaniu rodziny. 
6 6 Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej (ADD), Księga spisu parafialnego parafii Łubin III/S/2, K. 5,19; ADD Księga spisu parafialnego parafii 
Pobikry w latach 1872-1880, III/S/3, K. 138-139. 

Kacper Zadarnowski 

Pocztówka: Rewizja – Władysław Bakałowicz 
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Sam nie gospodarował, wydzierżawiał ziemię panu Twarowskiemu. 
7 Mieszkał w pałacu, zaś krewnych i przyjaciół gościł w drewnia-
nym dworze; Kacper był koneserem dzieł sztuki i bibliofilem. Spo-
kojne życie zakłócił wybuch Powstania Styczniowego. Zadarnowski 
został zadenuncjowany, ponieważ wspomagał walczących. Jeden z 
oficerów rosyjskich Szachow najechał Mierzynówkę. Poszukiwał 
powstańców, biżuterii żałobnej, chciał okupu. Kazał miejscowym 
chłopom bić i szarpać mojego przodka. Nie pomogło to, że był 
zdymisjonowanym oficerem, odznaczonym Orderem Św. Anny i 
licznymi krzyżami. Przewrócono go na ziemię, bito po twarzy, tar-
gano za włosy, chłostano batogami. Nieprzytomnego Kacpra zabra-
no do Bielska. Następnego dnia Mierzynówkę najechał  podporucz-
nik Gust. W karcie martyrologii małego powiatu czytamy: „Zastaw-
szy pasierbicę Kacpra Panią Paszkowską, tudzież pannę Zadarnow-
ską i kuzynkę pannę Zawadzką przeglądając ich ubiór, pierścionki, 
szpilki i guziki u każdej upatrywał jakiś szczegół, który nazwał ża-
łobą, każdą kazał ćwiczyć po łoz pięćdziesiąt i po rubli 25 srebrem 
zapłacić”.8 

Paweł Powierza pisał w pamiętniku: w jednym dworze zastał 3 panny, zdaje się Zadarnowskie 
i kazał im dać po 100 nahajów za to, że nie poddały się jego swawoli. Jedna zaraz zmarła. Po kilku 
latach spotkałem drugą – chodziła ona po tym biciu, zgarbiona w krzyżu pod prostym kątem.9 

To jednak nie zostało potwierdzone. Po kilkunastu dniach zwolniono Kacpra Zadarnowskiego 
z więzienia, ale Gust znowu najechał na Mierzynówkę. Rany jeszcze się nie zagoiły, a mój przodek 
ponownie otrzymał kilkadziesiąt nahajek. Egzekucję wstrzymała córka, która dała Gustowi 500 
rubli srebrem.10 

                                                 
7 T. Jaszczłt, Gmina Grodzisk k. Siemiatycz. Dzieje ziemi i mieszkańców, Grodzisk 2004, s. 109. 
8 W: Karta martyrologii małego powiatu. Rok 1863. Pamiętnik ten był powtórką dzieła Czaplickiego, Moskiewskie Rządy na Litwie, 1864, pisał go 
obywatel staruszek z okolic i na miejscu. 
9 P. Powierza, Wspomnienia z powstania styczniowego 1863, Białystok 1996, s. 22. 
10 W. Czaplicki, Moskiewskie na Litwie rządy 1863-1869, Kraków 1869, s. 78-79. 

Michał Zadarnowski z rodziną Maria Zadarnowska primo voto 

Żukowska, secundo voto Wójcicka 

Kacper Zadarnowski z córkami 
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Kaplicę pałacową zamknięto 10.09.1865 r. w ramach represji. Kacper Zadarnowski nie odzy-
skał już zdrowia. Zmarł w 1869 r. z powodu zapalenia płuc w wieku 72 lat.11 Został pochowany na 
cmentarzu w Pobikrach koło Drohiczyna. Majątek podzielono w 1879 r. Wynosił on po konfiska-
tach 566 dziesięcin i 1206 sążni.12 

Michał Józef Eustachy Zadarnowski był synem Kacpra. Urodził się w 1845 r.13 Po ojcu odzie-
dziczył odwagę, popędliwy charakter. Był intelektualistą, estetą, romantykiem, człowiekiem nie-
praktycznym. Zarządzanie majątkiem nie interesowało go. Pasją jego życia było prawo, które ukoń-
czył w Rosji. Założył kancelarię adwokacką w Grodzisku koło Drohiczyna. Gdy wybuchło Powsta-
nie Styczniowe wstąpił do partii powstańczej. Prawdopodobnie wziął udział w dwudniowej bitwie 
pod Siemiatyczami (6-7 lutego 1863 r.). W starciu uczestniczyło 4 300 powstańców kierowanych 
przez Rogińskiego, Cichorskiego i Lewandowskiego. W drodze były partie Jabłonowskiego i Ma-
tlińskiego. Michał pojmany został przez Kozaków, którzy skatowali go, a następnie przywiązali mu 
liny do nóg i podcięli konia, który ciągnął ciało Michała po okolicy. Ranny przeżył, skóra z pleców 
została zerwana, na kostkach nóg powstały rany, które nie zagoiły się, gdyż wdała się infekcja. Le-
karze z Warszawy i Wilna nie potrafili jej wyleczyć. 

Po powstaniu Michał Zadarnowski ożenił się z Marianną Lubowicką z Niewiarowa, która 
zarządzała majątkiem, a on zajmował się praktyką adwokacką. I wojna światowa, wojna polsko-
bolszewicka odcisnęły piętno na majątku Zadarnowskich. Michał, oraz syn Wacław z rodziną 
sprzedali swoją część majątku w Mierzynówce, opuścili Podlasie i udali się do siostry Michała Ma-
rii I voto Żukowskiej, II voto Wójcickiej do majątku Sitkówka koło Chęcin. Zakupili ziemię, zbu-
dowali dom. Tu w 1926 r. zmarł Michał Zadarnowski, który jest pochowany na cmentarzu w Chę-
cinach.14

  
Córka Kacpra Zadarnowskiego Maria Antonina Karolina urodziła się 3.02.1848 r. w Mierzy-

nówce.15 Otrzymała solidne wykształcenie. Była wrażliwa na piękno, opiekuńcza i zdolna do po-
święceń. Gdy wybuchło powstanie, miała 15 lat. Razem z Marysią Wikowiejską (w przebraniu 
chłopskim) przewoziła powstańcom żywność, bieliznę, opatrunki i amunicję. Pełniła służbę wywia-
dowczą przy oddziale Barancewicza. 

Gazeta Kielecka w nr 17 z 1933 r. pisała: I dwadzieścia pięć nahajek moskiewskich, które tak 
jak innym córkom obywatelskim i Jej wymierzone, i więzienie, i śmierć ukochanych, i konfiskata 
większej części dóbr – nie potrafiły osłabić Jej wielkiej miłości (... do Ojczyzny).16

  
W 1867 r. wychodzi za mąż za inwalidę – powstańca Stanisława Żukowskiego, rannego w bi-

twie pod Wirem, syna Waleriana Żukowskiego i Amali Szumanrowoj.17 Mąż był starszy od Marii 
o 7 lat (ur. się w 1841r. w Lublinie). Od 1861 r. mieszkał w Siemiatyczach. Z tego związku Maria 
miała córkę Józefę (rzeźbiarkę i założycielkę pierwszej freblówki w Kielcach) i syna Bronisława 
(artystę malarza – przyjaciela Wyspiańskiego, Tetmajera i Rydla). Po śmierci męża Maria wyszła 
za mąż za Józefa Wójcickiego ur. w 1839 r., byłego powstańca, ziemianina i przyjaciela pierwszego 
męża. Przeniosła się do majątku męża Sitkówka koło Chęcin. 

Wybuch Powstania Styczniowego zastał Józefa Wójcickiego w Puławach na Wydziale Gór-
nictwa Instytutu Politechnicznego.18 

W 1862 r. na pierwszym roku studiów było zapisanych 356 słuchaczy. Zajęcia trwały zaled-
wie 3 miesiące. Już w styczniu 1863 r. Instytut został zamknięty, a wielu studentów m.in. Adam 

                                                 
11 ADD, Księga chrztów parafii Pobikry 1869-1886, I/B/11; Księga zmarłych 1869-1886, I/D, K. 1. 
12 Jaszczołt, Gmina Grodzisk..., s. 311. 
13 ADD, Księga chrztów parafii Pobikry w latach 1841-1856, I/B/8, K. 26. 
14 14 Inskrypcja nagrobna na cmentarzu w Chęcinach. 
15 ADD, Księga chrztów parafii Pobikry w latach 1841-1856, I/B/8, K. 47. 
16 Gazeta Kielecka, 1933 r., n. 17. 
17 ADD, Księga egzaminów przedślubnych parafii Pobikry w latach 1864-1880, II/E/3, K. 21. 
18 www.powstanie1863.zsi.kielce.pl. 
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Chmielowski (Brat Albert), Maksymilian Gierymski, Józef Wój-
cicki wstąpiło do partii Leona Frankowskiego. Wójcicki wraz 
z grupą studentów znalazł się w Kazimierzu. Historia rodzinna 
zatacza tu wielkie koło. W folwarku „Walencja” w Kazimierzu, 
który był własnością Józefa Broniewicza, pradziadka mojego 
męża, stacjonował Leon Frankowski i Antoni Zdanowicz (spo-
krewniony z rodziną Zadarnowskich, naczelnik wojskowy wo-
jewództwa lubelskiego). Zatem obaj pradziadkowie walczyli w 
tej samej partii. 
Broniewicz związany był z obozem Czerwonych, przewidywano 
go na jakieś stanowisko w powstańczej administracji ze względu 
na wykształcenie w zakresie rachunkowości. Był płatnikiem w 
partii Zdanowicza-Frankowskiego. Miał wtedy 57 lat. 

Kiedy 1 lutego 1863 r. do Kazimierza zbliżał się oddział 
wojsk rosyjskich pod dowództwem pułkownika Miednikowa, 
zdecydowano się opuścić Kazimierz i odmaszerować na połu-
dnie. Na drugi dzień czyli 2 lutego powstańcy znaleźli się na le-
wym brzegu Wisły, w Solcu. Sprawa nie jest wyjaśniona. Być 
może odmienne koncepcje prowadzenia działań powstańczych 
i ambicje dowódców spowodowały taki przebieg zdarzeń. Fran-
kowski chciał działać w Lubelskiem, Zdanowicz pragnął połączenia sił z Langiewiczem. Bój pod 
Słupczą w którym brał udział Józef Broniewicz zakończył się porażką i przekreślił wszystkie plany. 
Frankowski został ciężko ranny, skazano go na karę śmierci i stracono w Lublinie 16 V 1869 r. 
Zdanowiczowi zamieniono karę śmierci na 20 lat katorgi (zmarł w 1869 r.). 

Broniewicz, podobnie jak Leski i Wójcicki dołączył do Langiewicza stacjonującego w Wą-
chocku. Wójcicki walczył w bitwie pod Wirem 23 VIII 1863 r.19 

Po powstaniu osiadł w rodzinnym majątku Sitkówka koło Chęcin. Razem z żoną Marią pro-
wadził działalność społeczną. Zmarł 12 VII 1919 r. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na 
Cmentarzu Starym w Kielcach.20 

Maria przeżyła męża o 14 lat. Dalej prowadziła działalność 
oświatową, uczyła dzieci chłopskie, uczestniczyła w likwidacji 
analfabetyzmu na wsi.  

Miała przyznaną emeryturę przez Prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego jako weteranka Powstania Styczniowego. Maria Zadar-
nowska I voto Żukowska II voto Wójcicka zmarła w 1933 r.21 
W jej pogrzebie asystował 4 pułk piechoty Legionów. Mój dzia-
dek Jan Łon będący żołnierzem tegoż pułku oddawał salut hono-
rowy. 

To wszystko przydało się jej w późniejszym życiu. Na razie 
beztrosko i w dostatku spędzała czas, wśród kochających rodzi-
ców, rodzeństwa i rodziny. Gdy wybuchło powstanie miała 10 
lat. Z zainteresowaniem spoglądała na barona Juliana Szneidera 
w randze pułkownika, który przyjeżdżał do ich majątku. Za udział 
w powstaniu Julian został skazany na karę śmierci. Rodzina wy-

                                                 
19 Tamże. 
20 Gazeta Kielecka, 1919 r., nr 157. 
21 Tamże, 1933 r., nr 17. 

Broniewicz Józef 

Anna z Zadarnowskich 

i Julian Szneider z córkami 
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starała się, za 10 000 rubli w złocie o zmianę wyroku na 5 lat ka-
torgi w okolicach Irkucka.22 

Rejchman podaje, że w Irkucku w 1873 r. mieszkało 1 000 
Polaków. Odbywali oni po powstaniu kary w rotach aresztanc-
kich, pracowali w kopalniach, na trasach kolei żelaznych. Gdy 
zmieniono im katorgę na stałe osiedlenie zajmowali się medy-
cyną, farmacją, byli nauczycielami, rzemieślnikami, kupcami, 
pracowali w bankach, kantorach.23 

Julian Szneider po 5 latach został zesłany w jeden z rejo-
nów Zachodniej Syberii. Gdy został przesiedlony do Tomska 
przyjechała do niego Anna. W owym czasie w całej tomskiej gu-
berni Polaków liczyli na 7500. Polacy trudnili się tu rolnictwem, 
głównie zaś hodowaniem bydła i pszczelarstwem.24 

Kościół katolicki w Tomsku był głównym ośrodkiem życia 
Polaków na tułaczce. Został zbudowany w 1832 r., a odnowiony 
w 1863 r. za proboszcza Engelhardta.25 

Anna przybyła na Syberię dobrowolnie za ukochanym. 
Maksimow podaje, że w latach 1863-1866 przybyło na Syberię 
1 800 Polek.26 

Teofil Lenartowicz napisał o tych kobietach: Pójdę za tobą 
przez wicher jesienny / Przez wiosny ciszę i grudniowe burze, / 
Pójdę za tobą przez krwawe koleje, / Pójdę za tobą przez życie 
tułacze / Przez piekło życia i piekielną wieczność / Jeśli nas wyż-
sza wola nie powoła27 

Hrabianka Anna Zadarnowska i jej mąż Julian Szneider po-
zostali na Syberii. Ich życie było bardzo ciężkie. Z jedenaściorga 
dzieci Szneiderów do wolnej Polski powrócił tylko jeden syn Pa-
weł. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii car-
skiej, z której zdezerterował w 1915 r. Zaciągnął się do Legio-
nów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej został odznaczony orderem Virtuti Militari.28  

Matka Pawła Anna sadziła kwiaty, sprzedawała je, piekła torty, robiła ozdobne przedmioty 
i za te pieniądze kształciła dzieci. Córka Anny Henrietta pisała po latach do bratowej w Polsce: 
„Życie moje było ciężkim rajem”.29 

Członkowie rodu Zadarnowskich brali czynny udział w Powstaniu Styczniowym. Józef 
Zadarnowski zginął w potyczce K. Kobylińskiego 30 VIII 1863 r. Również Józef Zadarnowski (to 
imię powtarzało się w naszym rodzie) – właściciel majątku koło Zadarnowa zginął pod Piekutami. 
Miał wówczas 40 lat i służył w oddziale Górskiego. 

Zadarnowski Aleksander (ur. około 1844 r.) za udział w powstaniu skazany został na 6 lat 
ciężkich robót we Wschodniej Syberii. Katorgę odbywał w Kadai, potem w Siwakowej. W 1866 r. 

                                                 
22 Wspomnienia Pawła Sznajdera syna Anny Zadarnowskiej (bez daty) w posiadaniu Mirosława Sznajdera. 
23 Z. Librowicz, Polacy w Syberii, Kraków 1884, s. 200-201. 
24 Tamże, s. 206-207 
25 Tamże, s. 206-207. 
26 Tamże, s. 238. 
27 Tamże, s. 240-241. 
28 Relacja Pawła Sznajdera (bez daty). 
29 List Henrietty Szneider do bratowej w Polsce (bez daty) Leszek Machnik; Fotografie powstańców styczniowych w zbiorach gabinetu grafiki Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 2002; Lista uczestników powstania 1863-1864 zesłanych na Zachodnią Syberię wg Materiałów M. S. 
Anatoliewny, Omsk 2005 r.; Krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, poległych na placu boju oraz zmarłych w więzieniach, 
na tułaczce i wygnaniu syberyjskim, 1861-1866, Kraków 188, część II; dokumenty rodzinne. 

JJaann  ŁŁoonn 
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przeszedł na osiedlenie, w 1874 r. otrzymał pozwolenie na przesiedlenie do europejskiej części Ro-
sji. Jego dalsze losy nie są znane. Zadarnowski Adam został zesłany po powstaniu z pozbawieniem 
praw. W 1867 r. znajdował się w Kainskie, nie założył rodziny. Stefan Karol Zadarnowski był stu-
dentem w chwili wybuchu powstania. Ojciec jego posiadał majątek Lipianka. Stefana zesłano w Je-
katierinodar. Rodzina poszukiwała go przez Polaków tam mieszkających i przez księży zesłanych 
na Syberię. Wiem o 12 osobach z rodu Zadarnowskich, które brały udział w Powstaniu Stycznio-
wym. Spotkały ich represje, konfiskaty majątków, katorga, zsyłki na Sybir, śmierć w odległych re-
jonach Rosji, z dala od rodzinny i ziemi ojczystej. Wartości takie jak: patriotyzm, wiara rzymsko-
katolicka, honor, obowiązek, uczciwość miały wpływ na postępowanie Polaków. Pamięć o uczest-
nikach powstania i ich losach zacierają się, dlatego też należy ją ocalić od zapomnienia. 

 

 

Jolanta Michniewska 
mgr historii, Sekretarz Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjoner-
skich w Krakowie, Sekretarz Stow. Kielecki Klub Kolekcjonera, 
członek Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. 
Zbiera stare ubiory damskie od połowy XIX wieku do połowy XX 
wieku, kapelusze, torebki, rękawiczki, przybory toaletowe, porce-
lanę oraz dokumenty i pamiątki rodzinne. 
Od 2011 roku uczestniczy w wystawach organizowanych przez 
Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolekcjonera i licznych prelekcjach. 
Autorka Wielkiej Genealogii Rodu Zadarnowskich. 
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Henryk Stanisław Grudzień 

Cmentarz w Chlewiskach 

Zdjęcie księdza z dużą brodą podpisane „Ks. Ludwik Woźniakowski po powrocie z Syberii, 
własność Ks. Leona Boczarskiego” w albumie mojej babci Stanisławy z Boczarskich Majewskiej 
było inspiracją do poznania Jego historii. Znajomość z Panią Elżbietą z Lityńskich Kapuścińską, 
córką powstańca styczniowego, jej córką Ewą Starnawską i prawnuczką powstańca Antoniego 
Lityńskiego – Joasią z d. Dworak Kaczmarczyk zawiodła mnie na cmentarz w Chlewiskach. Prze-
kazy rodzinne na ich temat były skąpe, dlatego postanowiłem zgłębić ich historię, którą poniżej 
przedstawiam. 

Obydwaj w wieku 17 i 16 lat zostali powstań-
cami, obydwu łączyła miłość do ojczyzny, dla której 
poświęcili swoje młodzieńcze lata, zdrowie i siły.  

Walczyli razem ramię w ramię pod Małogosz-
czą. Obydwaj ciężko ranni. Jeden z nich do końca 
życia zostaje kaleką. Połączyła ich piaszczysta zie-
mia cmentarza w Chlewiskach. Idąc od mogiły Ks. 
Ludwika Woźniakowskiego, pierwszą aleją w pra-
wo, ok. 50 m. trafiamy na wykonany z piaskowca 
nagrobek Antoniego Lityńskiego. 

W tej samej alejce z grobem księdza, po dru-
giej stronie jest grób innego powstańca stycznio-
wego Antoniego Sokołowskiego, sybiraka, a w głębi 
następny grób powstańca Piotra Pawła Rychlika, 
kowala z walcowni w Rzucowie. 

Ks. Ludwik Maksymilian Woźniakowski herbu Prawdzic 
Ludwik Woźniakowski urodził się w Michałowie (dziś jest to dzielnica Starachowic), parafia 

Wierzbnik, 22 sierpnia 1846 roku, z ojca Aleksandra Stanisława i matki Pauliny z Boczarskich her-
bu Dębno. Uczęszczał do szkoły górniczej w Sielpi. Szkoła ta została przeniesiona z Kielc, a zało-
życielem jej był Stanisław Staszic. Progimnazjum skończył w San-
domierzu. Wstąpił wraz z braćmi ciotecznymi Boczarskimi do od-
działu powstańczego dowodzonego przez Mariana Langiewicza. 
Walczył w bitwach pod Małgoszczą, Chrobrzem, Kowalą i Wirem, 
gdzie 23 sierpnia 1863 roku został dwukrotnie cięty pałaszem w 
głowę. Ten ślad został mu do końca życia. Znaleziony nieprzy-
tomny na pobojowisku, leczony przez pół roku przez miejscowe 
panie, wstąpił do Seminarium Kieleckiego. Przeniósł się do Semi-
narium Sandomierskiego, gdzie w 1869 został wyświęcony na ka-
płana. Był wikariuszem w Staszowie, Żarnowie i Radomiu. 

W roku 1874 został oskarżony o nieudzielenie rozgrzeszenia 
kobiecie, która miała wyjść za prawosławnego. Skazany karnie na 
pobyt w skasowanym zespole klasztornym w Wysokim Kole. Re-
wizje i inwigilacja spowodowały, że ks. Ludwik został zgodnie 
z nakazem władz carskich przeniesiony do klasztoru oo. Kapucy-
nów w Łomży. Inne Jego działania, które były sprzeczne z obowią-
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zującymi przepisami, spowodowały zesłanie na Syberię. 3 Stycznia 1876 r. wysłano Go do Usti-
ługa, Wołogody i innych miejscowości. W drodze do miejsca w Jarosławiu odwiedził obecnie 
świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Powtórnie odwiedził Go w r. 1881, wra-
cając do kraju. 

Dzięki determinacji mamy, ks. Ludwika, która dotarła do samego cara w Petersburgu, został 
ułaskawiony i wrócił do kraju ojczystego. 

Pod nadzorem policji carskiej był wikariuszem w parafiach Wzdole, Bodzentynie, Św. Krzy-
żu, Regowie, Borkowicach. Skierowany przez biskupa do Smardzewic administrował zespołem 
poklasztornym zakonu franciszkanów, skasowanym przez cara w 1864 roku.  

Przypadek sprawił, że w klasztorze, w wyniku wypadku, zatrzymała się żona cara z córką. 
W podzięce za przyjęcie, oprócz zabitego zwierzaka, ks. Ludwik otrzymał 100 rubli, które przezna-
czył na konserwację zabudowań klasztornych. Warto podkreślić, że były w fatalnym stanie. W wy-
padku takich zdarzeń zniesiono oficjalny nadzór policji, a ks. Ludwik został oficjalnie proboszczem 
parafii. Stawiał kościół w Dąbrowie, której również był proboszczem. 

W dokumentach w 1895 roku wymieniany jest jako proboszcz parafii w Sulejowie – zespół 
poklasztorny Cystersów (kasata po Powstaniu Styczniowym). Z Dąbrowy został przeniesiony do 
Chlewisk, gdzie sporządził plany rozbudowy i modernizacji świątyni. Ambitne plany przerwała 
śmierć ks. Ludwika Woźniakowskiego. Umarł 18 września 1913 roku. 

Antoni Lityński herbu Sas 
Antoni Lityński urodził się 19 maja 1847 roku, w Smykowie, 

powiat Konecki, gubernia Radomska, z rodziców Hieronima i Eufra-
zyny z d. Składzińskiej. Uczył się w rodzinnym domu, w Małogosz-
czy i w Warszawie. Powstanie Styczniowe zastało go w Warszawie, 
skąd udał się w poszukiwanie najbliższego oddziału partyzanckiego. 
W lutym 1863 r., w okolicach Studzianny, wstąpił do oddziału dowo-
dzonego przez Antoniego Jeziorańskiego. Miał wówczas 16 lat. 

Z oddziałem tym walczył w Przedborzu i pod Małogoszczą, 
gdzie został ranny. Pomimo rany podążał z oddziałem do Pieskowej 
Skały. Aresztowany przez Austriaków uciekł z więzienia w Krakowie. 

W randze podoficera w oddziale Aleksandra Waligórskiego 
walczył z moskalami na Lubelszczyźnie. Pod Kraśnikiem został cięż-
ko ranny w rękę.  

Wskutek powikłań ręka zostaje amputowana. Przedostał się do 
Galicji gdzie został aresztowany przez Austriaków. Po jedenastu mie-
siącach zwolniony z aresztu i przez Monachium oraz Szwajcarię udał 
się do Paryża. W 1867 roku wrócił do kraju i dostał nakaz osiedlenia się w miejscowości Rzuców, 
pow. Końskie, guberni radomskiej. Był inwigilowany i pod stałym nadzorem policji carskiej. Pra-
cował jako podleśny, a następnie buchalter w zakładach metalowych Adama Mokiejewskiego w 
Rzucowie. Umiarł 11 sierpnia 1922 roku w Rzucowie. Pochowany na cmentarzu w Chlewiskach, w 
niedalekiej odległości od ks. Ludwika Woźniakowskiego. Niepodległa Polska awansowała Go do 
stopnia ppor. Weterana. 

Fragment wspomnień Antoniego Lityńskiego: „Dalsza moja podróż do Ojcowa była opła-
kana, że na wspomnienie, której i dziś łzy cisną się do oczu”. 
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W opracowaniu w/w artykułów korzystałem z:  
1. rękopisu: „Antoni Lityński życie, wspomnienia z powstania 1863”, w: Archiwum Państwowego 
w Radomiu; 
2. „Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915”, materiały z urzędowych 
świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych. Wydawnictwo Diecezja Sando-
mierska; 
3. Stron internetowych poświęconych Ks. Ludwikowi Woźniakowskiemu; 
3. Przekazów rodzinnych. 
 
 
 
Zdjęcia udostępnili: 
Ks. Ludwika Woźniakowskiego, autor. 
Antoni Lityński: wnuczka Antoniego Lityńskiego p. Ewa Starnawski 
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Zbigniew Wacław Pękala 

Ostrowiec Świętokrzyski, maj 2014 roku 

Zwycięska bitwa pułkownika 

Bitwa pod Lemierzami – Borią, Jeziorkami 4-5 maja 1863 r. 
Powstanie Styczniowe 1863-1864 było kolejnym zrywem narodu polskiego, po utracie nie-

podległości w 1795 r., dążącym do wyzwolenia się spod jarzma zaborcy – Rosji. Wybuchło z 22/ 
23 stycznia 1863 r. W regionie świętokrzyskim, od dnia jego wybuchu do 19 marca 1863 r. działa-
niami wojsk powstańczych kierował pułkownik, później generał, Marian Langiewicz. Kolejnym, 
któremu powierzono funkcję naczelnika wojennego województwa sandomierskiego był major, póź-
niej pułkownik, Dionizy Feliks Czachowski. 

Czachowski, do powstania przystąpił jako wiekowy, doświadczony życiem, zaciągając się 
do oddziałów organizowanych przez Mariana Langiewicza. W zgrupowaniu pełnił funkcję szefa 
sztabu, a jednocześnie wykazał się jako zdolny dowódca i strateg działań bojowych. Wyróżniał się 
karnością i męstwem, a szczególnie talentem w dowodzeniu oddziałami powstańczymi. W pierw-
szej fazie powstania walczył pod komendą Mariana Langiewicza. 19 marca 1863 r. zaś, po bitwie 
pod Grochowiskami, rozpoczął samodzielną kampanię skupiając przy sobie liczne oddziały pol-
skich wojsk powstańczych. W boju był zawsze pierwszym i odważnym. On to ocalił powstanie w 
naszych [świętokrzyskich, przypis autora] stronach (…). On obudził zapał (…), on pierwszy podjął 
i zrozumiał i dał przykład, jak nam z tak małemi środkami i siłami, walczyć wypada z potężnym 
i silnym nieprzyjacielem1. To też śmiało powiedzieć można, że ani jednej nie przegrał bitwy2.  

Ryc. 1 Dionizy Feliks Czachowski, 1810 – 1863.3 
 

                                                 
1 Władysław Zapałowski. Pamiętniki Władysława Zapałowskiego (Płomienia) z roku 1863-1870, z przedmową Kazimierza Bartoszewicza. Wilno, 
Bibljoteka Pamiętników. 1913. Nakładem Tow. Udz. Kurier Litewski, TOM I, s. 39.  
Władysław Zapałowski Płomień urodzony 13 X 1839 roku w Kantorii Żarnowskiej. Wraz z żoną Wandą z Janeckich mieszkał w Szeligach a następ-
nie w Kunowie. Gorący patriota, działacz Rządu Narodowego w okresie Powstania Styczniowego, w którym pełnił funkcję rewidenta organizacji 
cywilnej i wojskowej na województwa krakowskie i sandomierskie. Bliski współpracownik wybitnych dowódców powstańczych Dionizego Cza-
chowskiego, Zygmunta Chmieleńskiego, Józefa Hauke-Bosaka, ks. Kacpra Kotkowskiego. Aresztowany 1 III 1864 roku przez wojsko carskie, zesła-
ny w głąb Rosji podobnie jak 15 innych mieszkańców Kunowa, na czele z burmistrzem Jakubem Kuczyńskim, ks. proboszczem Janem Chryzosto-
mem Dąbrowskim. Autor wspomnień z okresu Powstania Styczniowego oraz pięcioletniego zesłania w głąb Rosji. 
2 Tamże, s. 41. 
3 Portret Dionizego Czachowskiego – fragment, wg fot. Jana Mieczkowskiego, Warszawa 1861. Biblioteka Narodowa, sygnatura: F.6711/AFF.I-1. 
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Ryc. 2 Działania – Ruchy powstańczych oddziałów wojsk polskich i oddziałów wojsk rosyjskich w dniach 2-5 maja 
1863 r. opracowane na podkładzie mapy: Topograficzna Karta Królestwa Polskiego w skali 1:26 000 wydanej w 1843 r. 

Patriotyczny pobyt w Tarłowie  
2/3 maja 1863 r. oddziały wojsk polskich pod dowództwem płk. Dionizego Czachowskiego 

kwaterowały w Solcu.4 Przededniem, w dniu 3 maja, gdy wypogodziło się Czchowski z oddziałami 
opuszcza Solec. Maszerując na południe, przez Rajskie, Pawłowską Wolę, (…). Przed południem 
oddziały docierają do miasteczka Tarłowa, aby uroczyście nabożeństwem uczcić pamiętny ten 
dzień – 3 maja, w dziejach narodu naszego (…). Zawiadomiona przez organizację o tem szlachta 
i lud okoliczny, tłumnie napełnili kościół parafialny. Jankowski maszerujący za Czachowskim, 
(…), wydelegował na uroczystość dwie kompanie piechoty z kapitanami: Zameczkiem i Zieliń-
skim.  (…).5  

O godzinie 11 r. rozpoczęła się uroczysta suma. Do wnętrza kościoła wstąpili tylko kosynje-
rzy i spieszeni kawalerzyści, (…) wszyscy (…) z bronią palną otoczyliśmy (…) (kościół) (…) i sto-
jąc pod bronią asystowalismy nabożeństwu. Po nabożeństwie, mieszkańcy gościnnie nas uraczyli, 
i w towarzystwie ich resztę dnia (…) przepędziliśmy bardzo wesoło.6  

                                                 
4 Ryszard Pietrzykowski, Dionizy Czchowski 1810-186, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983, s. 221. 
5 Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka z 1863 r. Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1890, s. 84. 
Antoni Drążkiewicz ur. 20 sierpnia 1830 roku w Bodzentynie. Do oddziału Dionizego Czachowskiego, operującego w województwie sandomierskim 
przyłączył się w pierwszych dniach kwietnia 1863 r. Początkowo przydzielony do grupy prowadzącej rozpoznanie, następnie przeniesiony do sztabu 
dowódcy, jako sekretarz. Objęcie tej funkcji umożliwiło mu prowadzenie notatek z całego okresu pobytu w oddziale Czachowskiego, które stały się 
w późniejszym czasie podstawą do opracowania Wspomnień czachowczyka z 1863 r., uznawanych za jedno z najlepszych źródeł do dziejów kam-
panii Czachowskiego w województwie sandomierskim, z okresu od początku kwietnia do 11 czerwca 1863 r. Dalszy udział Drążkiewicza w powsta-
niu styczniowym związany był z oddziałami gen. Aleksandra Waligórskiego,  następnie płk Lucjana Dąbrowskiego. Po powstaniu przebywał na emi-
gracji w Monachium i Szwajcarii – Rapperswilu. W 1869 r. osiadł w Galicji we Lwowie, gdzie zmarł 7 sierpnia 1900 r. 
6 Tamże, s. 84. 
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Taktyczny kontrmarsz 
W dniu 4 maja, do dnia, oddziały opuściły gościnny i patriotyczny Tarłów, maszerując na 

południowy-zachód. Około godziny 8 r., wśród przecudnego poranku, zbliżyły się do miasta Ożaro-
wa7 (…) witani uroczyście przez mieszkańców.8 (…) W Ożarowie, Czachowski (…) otrzymuje 
wiadomość, że z różnych stron maszerują ku niemu ruchem dośrodkowym kolumny nieprzyjaciel-
skie, by dopadłszy go jednocześnie, zdusić w serdecznym uścisku.9 

W rzeczy samej z rozkazu rosyjskiego generała Uszakowa10 wysłano przeciwko Czachow-
skiemu oddziały: ze Słupi Nowej, z Sandomierza, Opatowa i Zawichostu, w ogólnej sile przeszło 
półtora tysiąca ludzi, dla ostatecznego zgniecenia tego okrutnego i zuchwałego starca, jak określali 
Czachowskiego w rosyjskim dowództwie, który tyle niepokoju sprawił komendantom rosyjskim.11  

(…) ze Słupi Nowej [ruszył] podpułkownik Nasiekin z trzema rotami pułku smoleńskiego, 
z Zawichostu major Niepienin z rotą pułku halickiego i oddziałem straży granicznej, z Sandomierza 
major Czesławski również z rotą pułku halickiego.12 [z Opatowa zaś] z silnym oddziałem dragonów 
i kozaków (…) wyruszył major Klewcow,13 (…) [który] ostatnio (…) pobił oddział Grelińskiego 
i pewny był, że taki sam los zgotuje Czachowskiemu, zwłaszcza przy pomocy trzech innych ko-
lumn, dążących do siebie szeroką obławą dla zduszenia oddziału powstańczego.14  

[Tenże] major Klewcow, świeżo przybyły z Petersburga, który, według relacji polskich, 
umyślnie udał się do Królestwa, ażeby wziąć udział w wojnie i obiecywał samemu Carowi, że sfor-
muje osobny korpusik ochotniczy na czele którego gnębić będzie powstańców bez litości i bez wy-
tchnienia. (…) kolumna jego sformowana została z żołnierzy różnych pułków, nosiła nazwę od-
działu ruchomego (lictuczij otriad).15  

Pobyt w gościnnym miasteczku Ożarowie przeciągnął się aż do godziny 13. Na komendę 
Czachowskiego oddziały udały się teraz w kierunku północno-zachodnim na Gliniany. Otóż Cza-
chowski wiedział o koncentrycznym marszu oddziałów rosyjskich na jego grupę. Drążkiewicz do-
myślał się, że wódz chciał przemknąć się między kolumnami i mając oparcie w lasach iłżeckich 
zależnie od okoliczności albo działać zaczepnie, albo ukryć się.16  

Starcie pod Lemierzami – Borią 
[Za Glinianami] Podczas marszu w kierunku Bałtowa, gdzie Czachowski chciał przeprawić 

się na lewy brzeg Kamiennej, pod Lemierzami w sąsiedztwie wsi Boria zaatakowany został przez 
Rosjan pod dowództwem Klewcowa blokujących kierunek marszu oddziałom polskim.17 

Korpusik Klewcowa składał się z dwu kompanii piechoty, szwadronu dragonów i 50 koza-
ków, ogółem przeszło pięćset bagnetów i szabel (…). Czchowski dysponował czterema kompania-
mi piechoty – byli to zarówno strzelcy, jak i uzbrojeni w broń myśliwską piechurzy w sile 500 lu-
dzi; trzema kompaniami kosynierskimi liczącymi razem 280 ludzi; szwadronem kawalerii – 60 
koni. Łącznie z dowództwem, sztabem i oficerami w liczbie 24 osób oddział składał się z 864 ludzi. 
Oprócz tego przy Czchowskim znajdowały się dwie kompanie piechoty Janowskiego, które w 

                                                 
7 Tamże, s. 84. 
8 Ryszard Pietrzykowski, Dionizy Czchowski 1810-186, s. 221. 
9 Tamże, s. 118. 
10 Aleksander Kleonakowicz Uszakow (ur. 1803, zm. 1877). Brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej 1828-1829, uczestniczył w tłumieniu powstania 
listopadowego w 1831 w królestwie polskim i powstania węgierskiego w 1849. Od 1853 dowódca 7. Dywizji Piechoty. Walczył w wojnie krymskiej. 
W 1856 tymczasowo dowodził 3. Korpusem. W czasie powstania styczniowego 1863-1864 Naczelnik Radomskiego Oddziału Wojennego, członek 
audytoriatu ministerstwa wojny od 1864, przewodniczący głównego sądu wojennego od 1867. 
11 Walery Przyborowski, pseudonim Zygmunt Lucjan Sulima, Pamiętnik Powstańca z 1863 roku. Lwów 1881, s. 118. Walery Przyborowski ur. 27 li-
stopada 1845 w Domaszowicach koło Kielc, zm. 13 marca 1913 w Warszawie – polski pisarz, uczestnik i historyk powstania styczniowego. 
12 Ryszard Pietrzykowski,  Dionizy Czchowski 1810-186, s. 222-223. 
13 Władysław Zapałowski. Pamiętniki …, T. I, s. 51. 
14 Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 118-119. 
15 Tamże, s. 118. 
16 Ryszard Pietrzykowski, Dionizy Czachowski …, s. 221. 
17 Tamże, s. 221. 
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prawdzie czynnego udziału w bitwie nie wzięły, lecz stanowiły rezerwę sił głównych. Ta liczebna 
przewaga [powstańców Czchowskiego nad grupą Klewcowa] (…) jednak niewiele znaczyła wobec 
regularnych, wyćwiczonych i o wiele lepiej uzbrojonych, a nade wszystko wypoczętych i wykar-
mionych żołnierzy [rosyjskich] (…).18  

Drążkiewicz wspomina: gdy byliśmy w marszu za Glinianami, „odezwałem się z szeregu do 
starego wodza: – Ojcze! Jak może być daleko stąd do Bałtowa? Dobre pół mili, [odpowiedział Cza-
chowski i] pocwałował ze sztabem dalej drogą naprzód. Weszliśmy zaraz potem w las, a wkrótce 
padł przed nami w oddali strzał. Droga była kręta, nie mogłem przeto rozpoznać, z której strony 
padł strzał. Obróciłem się do jadącego obok mnie konno oficera, Franciszka Boczkowskiego, mó-
wiąc: – Franek! Możeby który z oficerów konno jadących lub kawalerzysta sprawdził, czy to cza-
sem nie [przy]padkowy był ten strzał, bo jakoś więcej ich nie słychać? Boczkowski, wyciągnąwszy 
z futerału rewolwer, pocwałował naprzód. Wkrótce potem, przy samem prawie wyjściu awangardy 
z lasu, strzały się posypały. Z okrzykiem: Moskwa! – przyspieszyliśmy kroku na samem wyjściu 
z lasu, Czachowski ze sztabem obok nas przecwałował na spienionych koniach, a dopadłszy nas, 
zakomenderował: – Dolnicki! Rozsyp kompanię moją na prawo w tyraliery, i prowadź ją przeciwko 
Moskalom.19 

Na powtórzoną przez Dolnickiego komendę w «tyralier», jako idący na skrzydle pędziłem 
skośnie w prawo, a kompania biegiem rozwinęła się w jednej chwili. 

– Dziś jest środa, dzień Matki Najświętszej, a zatem w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego 
Amen – i przeżegnawszy się przy słowach powyższych, dodałem przeskakując przez drogę – kto 
Polak, za mną, naprzód! Maria nas płaszczem swym osłoni! 

Gdym wyskoczył poza las, na drogę, rzeczywiście wpadłem jakby w rój pszczół na wyroje-
niu się. (…) Kule zaczęły (…) gęsto obok świstać, (…) 

Na froncie zasłoniło mi widok piaszczyste wzgórze, którego wierzch [od strony wsi Lemie-
rze] ostrzeliwali (…) Moskale, (…) W prawo, na równi ze mną, stał nasz łańcuch, a w lewo zaś na 
odległość 1 000 kroków, ujrzałem skośnie do mnie domostwa i stodoły wsi Boryi. (…) 

Wpatrzyłem się więc bacznie w tę stronę, i ujrzałem dopiero przed stodołami wsi Boryi sia-
nożęcie, przy których ogrodzeniu rosły tarniaki, a z pomiędzy tych ukazywały się płomyki i dymki 
strzałów. Leżeli tam ukryci tyraljerzy moskiewscy, w pobliżu (…) rzeki. (…).  

(…) Wydałem rozkaz, aby [towarzysze] ponownie uformowali łańcuch, (…). Po rozstawie-
niu, [którego] (…) zaledwie kilkaset kroków uszedłem, cofając w lewo (…)_ towarzyszy, (…) gdy 
usłyszałem sygnał rogu moskiewskiego za lasem, od strony Boryi, do rozpoczęcia ognia. [Wzmogło 
się ostrzeliwanie naszych pozycji.] 

My [też gęsto] (…) strzelaliśmy, ale wywabić Moskali na widok za nic nie mogliśmy. Leże-
liśmy dość długo nieruchomie, niby już pozabijani; Moskale jednak z ukrycia swego nie wyłazili, 
lecz ciągle jeszcze ku nam strzelali. 

Na raz ustały u Moskali strzały, podnieśli się z tarniaków ich tyraljerzy, i migali się nam tyl-
ko schyleni uciekając pomiędzy rzadkie z żerdzi wygrodzone płoty, i znikali szybko po za stodo-
łami wsi Boryi. 

Podniosłem głowę i spojrzałem, aby zobaczyć, przed kim też to oni tak uciekali i zasłaniali 
się rzeczonemi budynkami. Ujrzałem o jakie dwa tysiące kroków w tyle, a czterysta w lewo od lasu 
za mną, że spoza wzgórzy, a na ich szczyty, wyszło rozwiniętym frontem z kosami jakby broń na 
ramieniu, tylko za dolne końce ich drzewców [trzymając], a zatem bardzo wysoko wystającemi 
ponad głowami, dość i tak już wysokiego wzrostu będących – parę kompanii naszych kosynierów.20 

                                                 
18 Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 118. 
19 Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 85-86. 
20 Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 86-88. 
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Pusty śmiech mnie ogarnął na widok powyższej panicznej trwogi, jaką okazali carscy niewolnicy, 
wobec tej rzeczywiście strasznej broni, ale tylko wpośród lasów i wąwozów skalistych. 

(…) Ukazałem towarzyszom przyczynę powyższej ucieczki z tarniaków Moskali, i zaleci-
łem, aby bruzdami czołgając się zajęli szczyt wyniosłości, z której razić mogliśmy nieprzyjaciela. 
Była może już 3 po południu, gdyśmy wypełzli na wierzch. Dzień jakoś się zamglił. Ujrzeliśmy 
teraz dokładnie, że frontem przed nami stał w oddali, siny ciemny płot na czystym piasku, którego 
końce z niczem nie były połączone, za nim widać było dwóch jeźdźców stojących. Na lewo w tyle 
tego płotu, o jakie paręset kroków też w lewo rozpoczynały się budynki wsi Boryi, skośnie w lewo 
ku rzece Kamiennej pobudowane. W małych zaś lukach jakie pomiędzy budowlami widać było, do-
strzegłem siedzących na koniach, ukrytych za niemi kawalerzystów moskiewskich. Co się zdawało 
płotem, była to piechota nieprzyjacielska, która w tej chwili ostrzeliwała wierzch wzgórza ogniem 
plutonowym.21 

Ryc. 3 Wieś Boria – widok z doliny rzeki Kamiennej.22 
 

Bruzdy, w których głowy nasze pochowaliśmy jakby przylepione, ochraniały nas przed gra-
dem kul moskiewskich, z przeraźliwym świstem i furczeniem ukośnie lecących na prawo. Po zago-
nach obliczywszy odległość, kazałem nastawić wizjer na odległość 800 kroków, z tem abyśmy po-
jedynczo strzelali, przede wszystkiem do dwóch jeźdźców, znajdujących się wśród piechoty, jak 
widać dowódców głównych. Strzelaliśmy, ale bez skutku, po kolei wszyscy. Rozkazałem przeto 
podnieść wizjery o 100 kroków, co i u siebie zrobiłem. Wystrzeliłem. Prawy jeździec widocznie się 
poruszył a konia szarpnął tręzlą i dotknął ostrogą; gdyż ten dał szczupaka naprzód, a potem zwrócił 
w lewo, kolisto i wolno, stępo odszedł wraz z jeźdźcem swym z placu bitwy do wsi. Strzelali moi 
                                                 
21 Tamże, s. 88. 
22 Boria – współcześnie wieś, ok. 270 mieszkańców, położona nad rzeką Kamienną, na jej lewym brzegu, 12 km na wschód od miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego, 10 km. na północ od miasta Ćmielowa. 
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koledzy do drugiego oficera, lecz ten w miejscu ciągle stał. Ujrzawszy to, zarządziłem obniżenie 
wizjeru z powrotem na 800 kroków, i zaleciłem brać na cel sam płot, dodając, ze szkoda na darmo 
marnować amunicję. Za każdym strzałem moim zaświtało w płocie ciemnym jak gdyby ząb z tegoż 
wypadł, i zaraz się z powrotem w tem miejscu ściemniło (…) zobaczyłem, że czoło kolumny dra-
gonów zaczęło wysuwać się ze wsi; gdy zaś szwadron tychże znalazł się już na zewnątrz jej, zrobił 
front w naszą stronę, i zaczął się w bok prawego skrzydła ich piechoty, a na lewo od nas, naprzód 
ku nam ostrożnie posuwać. Roześmiałem się przeto, i wyrzekłem do towarzyszy, gdy dragoni byli 
już od nas zaledwie o czterysta kroków: – Koledzy! widzicie jak ostrożnie dragoni obchodzą wła-
snej swej piechoty ogień i (Drążkiewicz, s. 89) posuwają się, aby sprawdzić jak też jest wielką na-
sza siła za tem wzgórzem ukryta, a która im już tyle kołków z ich płota na ziemię powaliła? – po-
znawszy niemożliwość dalszego utrzymania się na tej zbyt wysuniętej pozycji, zarządziłem odwrót 
do lasu. Dragoni zaś widząc, że nas było wszystkiego pięciu, w tył zawrócili, i pogalopowali z po-
wrotem do wsi. Podniósłszy się, dopiero ujrzałem, że kompania nasza przeszedłszy lasek, za któ-
rym ją pozostawiłem, wysunęła się na jego skraj wycięty, od strony Boryi leżący, naprzód i w lewo 
[od] frontu moskiewskiego, i stamtąd strzelała. Kosynjerzy zaś schodzili ze wzgórz, i wolno, na-
przód się posuwali. Jankowskiego dwie kompanje wysunęły się z lasu, i stanęły obok kosynierów 
jako nasze rezerwy. Na 800 kroków zaś ode mnie, w lewo postępował długi łańcuch naszych tyra-
lierów, wyszły z poza wzgórzy, na których poprzednio zjawili się i stali nasi kosynierzy, sięgając 
końcem lewego swego skrzydła, gdzie znowuż flankierowała nasza kawaleria, aż ku łąkom po nad 
rzeką Kamienną, z położystemi polami się łączącym. Widocznym był tu plan nasz, odcięcia Mo-
skali od linii ich odwrotu, a głównie od mostu. Tym sposobem, nasza linia bojowa z jej przerwami, 
zakrytemi, to laskami, to wzgórzami, przedstawiała wielkie półkole, przeszło 5-6 000 kroków dłu-
gie, końcami swoich skrzydeł do Kamiennej sięgające. (…) nasza kompania, rozstawiona w [nie-
wielkim] lasku (…) strzelała skośnie w lewo (…) za pniakami (…) ułożyli się strzelcy i prowadzili 
żwawy ogień. (…) Czachowski na koniu pomiędzy oddziałami cwałował. (…).23  

(…) [Mieliśmy świadomość], że chwila stanowczego ataku na Moskali jest bliska, albowiem 
łańcuch strzelców, okoliwszy ich pozycje, co raz żwawiej naprzód postępuje. (…) [Wzmagał się] 
ciągły wrzask hordy moskiewskiej, oraz bezustannym jej rotowym ogniem, (…) którego kule i tu 
jeszcze mimo drzew dość gęsto rosnących dochodziły. (…) ogień karabinowy z obydwóch stron 
zwiększono zawzięcie. 

Słońce właśnie zachodziło, gdy przyniesiono nam rozkaz do wystąpienia z ukrycia i ataku 
na Moskali. Odwróciwszy się do kompanii, przemówiłem: – Kosynjerzy! Bóg i Matka Najświętsza 
nam dopomogą. Za wiarę świętą i ojczyznę, naprzód, do ataku na wroga! biegiem marsz! marsz! 
Niech żyje Polska! Powtórzywszy jak grzmot, święty ostatni okrzyk, wypadliśmy na pole. W biegu 
rozwinąłem [kosynierów] w jeden szereg, frontem do Boryi, przeszło stąd jeszcze 1 500 kroków 
odległej, na południe od nas. Pędziliśmy na drogę, przez wieś do Kamiennej wiodącą. Widziałem 
jak kolumna piechoty moskiewskiej, na której lewe skrzydło z boku atakowaliśmy, zwinęła po-
spiesznie do wsi. Od południowo zaś wschodniej strony, na zewnątrz wsi, wśród zapadającego już 
zmroku, błyskały ognie strzałów bardzo blisko zabudowania, pochodzące od naszej linii tyralier-
skiej, lewe skrzydło stanowiącej. Już zaledwie paręset kroków, od pierwszej chałupy wiejskiej, linia 
nasza, na której prawem skrzydle biegłem, oddaloną była, gdy przypadł do nas adiutant Gromejko,  
i przywiózł rozkaz: cofać się z kosynjerami. Ponieważ trochę widać było, zaleciłem kosynierom 
krzyczeć wciąż – hurra! – i na miejscu skakać, aby Moskale, jeżeli nas jeszcze widzą, mniemali, że 
wciąż naprzód pędzimy. Obawiałem się bowiem, obejrzawszy się i nie widząc ani przed, ani za 
nami naszych strzelców, aby Moskale dostrzegłszy nas, że się cofamy, nie zechcieli ze wsi wystą-
pić, przeciw nam zaczepnie, i w kosy tylko uzbrojonych, ogniem swym przerzedzić.  
                                                 
23 Tamże, s. 90. 
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Czachowski w tej samej chwili wydał rozkaz cofania się spod Boryi, nie chcąc narażać jej 
na spalenie a mieszkańców na wymordowanie przez Moskali; powstańców zaś, na bezpotrzebne 
straty, które musiałyby wypaść, podczas ataku na znaczną jeszcze siłę nieprzyjaciela, co się we-
wnątrz budynków schroniła. Znowuż spędziwszy o wiele silniejszych Moskali z placu bitwy, przez 
nich, poprzednio zajętego, a sami na tem przeszło godzin dwie pozostawszy, honorowi naszemu 
uczyniliśmy zadość.24  

Gdy się ściemniło dobrze, cofnęliśmy się (…) na drogę ku Glinianom. (…) Tu, we wskaza-
nem nam miejscu, połączyliśmy się z czekającą na nas, a sformowaną już do pochodu kolumną. 
Kosynjerzy właściwe stanowisko zajęli; ja zaś pobiegłem do swojej kompanii znów w awangardzie 
ustawionej (…) której dowództwo z rozkazu Czachowskiego objąłem. 

Maszerowaliśmy (…) podczas bardzo ciemnej nocy, aż do godziny 2 po północy (…) ja-
kiemiś bocznemi drożynami. Po kilku półobrotach, (…) weszliśmy w jakieś duże lasy, i temi ma-
szerowaliśmy, rozpoznałem, że obecnie stanowczo idziemy na zachód, znacznie już oddaleni na po-
łudnie od Boryi. Na drożynie leśnej pozwolono nam spocząć. (…) znużeni wielce, odbytą bitwą 
i długim po niej jednym ciągiem marszem, zaledwie siedliśmy na drodze, już każdy w tejże chwili 
zasypiał.25 Rosjanie zaś tej nocy kwaterowali w Borii. 

Bitwa pod Jeziorkami 
Czchowski wymknąwszy się obławie szczęśliwie (…) zatrzymał się na noc w lesistej miej-

scowości, zwanej Jeziorka, pewny, że Klewcow, maszerując do Ostrowca, tędy będzie przechodził 
i że łacno nań będzie można wśród gęstego boru uczynić zasadzkę. Jakoż zacietrzewiony dowódca 
rosyjski [Klewcow], po wyekspediowaniu rannych na podwodach pod eskortą dragonów i kozaków 
do Opatowa (…) nagle nabrał animuszu, i dowiedziawszy się nazajutrz rano d. 5 maja, że Cza-
chowski zagłębił się w lasy w kierunku Ostrowca, przekonany, że potrzebuje go tylko dobić puścił 
się za nim w pogoń i wpadł w przygotowaną pod Jeziorkami przez powstańców zasadzkę.26  

Kompania strzelców polskich pod wodzą Rudowskiego zaatakowała śmiało nieprzyjaciela, 
szukającego osłony za sągami drzewa. W pierwszym tem starciu Klewcow, idący na czele swoich, 
trafiony dwoma kulami w piersi, padł na miejscu, co oczywiście wywołać miało zamieszanie w 
szeregach jego podkomendnych, a gdy do ataku Rudowskiego przyłączyła się z drugiej strony ko-
synierka, ze strasznym brzękiem kos i okrzykiem „niech żyje Polska” uderzająca na wroga (…).27 
Zdemoralizowana i osłabiona wczorajszą bitwą, kolumna moskiewska (…) rozsypawszy się w gę-
sty las, pierzchnęła, i w dzikim popłochu uciekała na południowy zachód, w kierunku Ostrowca, 
pojedynczo się odstrzeliwując. Ścigaliśmy ją wiele sił nam starczyło przeszło trzy ćwierci mili la-
sem, kładąc trupem dopadniętego wroga.28  

 

                                                 
24 Tamże, s. 91-92. 
25 Tamże, s. 91-92. 
26 Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 119; Antoni Drążkiewicz,  Wspomnienia czachowczyka …, s. 94. 
27 Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 119-120. 
28 Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 94; Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 120. 
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Ryc. 4 Jeziorko, przy którym powstała dziś już nieistniejąca osada leśna Jeziorka.29 
 

Moskale, z lasu wypadli pojedynczo, (…) i uciekali ku jakimś kilku murowanym domkom, 
na wschód od Dankowa, i tych dopadłszy, na ich strychy, z dachów wydarłszy trochę gontów, za-
częli do nas, ścigających, zawzięcie strzelać. Gdy ujrzeli, że i to nie wstrzymało nas w pościgu, jak 
nie pyszni, wziąwszy nogi za pas, co sił starczyło uciekali dalej. Widząc, że ich już nie dopędzimy 
a obawiając się, abyśmy nie oddalili się zbytecznie od oddziału, cofnęliśmy się z powrotem do fron-
tu.30 (…) koło godziny 3 po południu, kolumna Klewcowa, mocno przetrzebiona i zmęczona przy-
była do Ostrowca. Rosjanie oprócz Klewcowa31 stracili 3 oficerów i 90 żołnierzy.32  

W skutek bitw pod Boryą i w lasach Bałtowskich, przetrzebiona i zdemoralizowana ochot-
nicza ruchoma kolumna Klewcowa, została rozwiązaną, a ochotnicy do właściwych pułków, w któ-
rych poprzednio służyli, wcieleni z powrotem.33  

Po tem rozgromieniu Moskali powstańcy zdobyli przeszło sto sztuk karabinów moskiew-
skich, (…), kilka koni oraz trzy powózki a na jednej z nich tylko 900 ładunków karabinowych.34  

                                                 
29 Jeziorko – naturalny zbiornik wodny położony w lasach Puszczy Iłżeckiej, od którego wywodzi się nazwa powstałej w jego sąsiedztwie, osady le-
śnej Jeziorka. Lokalizacja (stan w 2013 r.): w lasach Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – leśnictwo ‘Jeziórko’ leżące 7 km na północny-wschód 
od centrum /Rynku/ miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 1,2 km na południowy-wschód od miejscowości Sudół położonej przy drodze Ostrowiec 
Świętokrzyski – Bałtów, 1,2 km na południe od rezerwatu archeologicznego ‘Krzemionki’, 3 km na północ od wsi Czarna Glina, przy szlakach tury-
stycznych przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Tarłowa na Święty Krzyż) 
i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń krzemienia z epoki kamienia – okresu neolitu) 
i przy szlaku rowerowym ‘środkowego dorzecza Kamiennej ’ Gromadzice – Gromadzice okalającego Ostrowiec Świętokrzyski, oznakowanego kolo-
rem żółtym. 
30 Antoni Drążkiewicz,  Wspomnienia czachowczyka …, s. 95. 
31 Major Ilia Klewcow pochowany został na cmentarzu rzymskokatolickim – parafialnym w Opatowie. Na grobie postawiono okazały kamienny po-
mnik z wkamowaną marmurową tablicą, na której napis: Spoczywają tu prochy/Majora Jekaterynosławskie/go pułku Dragonów/Ilji Filipowicza 
/KLEWCOWA/zabitego w (…) pod Jezior/kiem 23-go kwietnia 1863 roku. [5 maja 1863 roku].  
32 Walery Przyborowski, Pamiętnik …, s. 120-121. 
33 Antoni Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka …, s. 97. 
34 Tamże, s. 95. 
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Ponieważ ku końcowi bitwy, Czachowski otrzymał od organizacji zawiadomienie, że major 
Gołubow i pułkownik Zwierów w dwóch kolumnach silnych, bo z trzech batalionów Kostrom-
skiego pułku piechoty wraz z kilkoma szwadronami dragonów i podobnąż ilością sotni kozackich - 
maszerują z dwóch stron na nas, i są już niezbyt od nas oddaleni, (…); przeto natychmiast z polany 
w bok ruszyliśmy z powrotem a przyszedłszy na jakieś wzgórze, lasem okryte, na którem drożyna 
szła w półkole, pochowaliśmy przy niej, z prawej jej strony, siedmiu naszych poległych, nad któ-
rymi usypaliśmy mogiłę, i nad nią ustawiliśmy krzyż dębowy z korą. 18 zaś rannych towarzyszy 
wyprawionych zostało na potajemną kuracją. (…) Już się miało ku wieczorowi; gdy ze wzgórzy 
lasem okrytych spuściliśmy się na trakt z Opatowa do Bałtowa. Przeszedłszy przez Kamiennę, ma-
szerowaliśmy jej doliną, ku widniejącemu z dala starożytnemu zamkowi, w rzeczonej wsi, na wyso-
kiem i od tej strony nadzwyczaj stromem wzgórzu, z traktem podchodzącym do samych jego stóp.35 

 

Pokoleniowa pamięć o bitwie 4-5 maja 1863 r. 
 

 
 
 

Ryc. 6 Tablica na pomniku upamiętniającym 
starcie pod Borią w dniu 4 maja 1863 r.36 

 

 

 

Ryc. 5 Pomnik upamiętniający starcie pod Lemie-
rzami – Borią w dniu 4 maja 1863 r.37 
 

                                                 
35 Tamże, s. 97. 
36 Tablica na pomniku upamiętniającym bitwę oddziałów wojsk polskich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego 
z oddziałami wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilji Klewcowa, pod Lemierzami – Borią w dniu 4 maja 1863 r., o treści: GLORIA VICTIS / 
CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM / PAMIĘCI WALK / POWSTAŃCZYCH / 1863-1864 / BITWA POD BORIĄ – JEZIORKIEM / 4-5 MAJA 1863 r. / 
BORIA 4 MAJA 2014 R., ufundowana i wykonana przez Władysława Majewskiego, treść napisu opracował Zbigniew Wacław Pękala.  
37 Pomnik upamiętniający bitwę oddziałów wojsk polskich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego z oddziałami 
wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilii Klewcowa, pod Lemierzami – Borią w dniu 4 maja 1863 r., ufundowany w 2014 r. z inicjatywy Jerzego 
Sykały przez Roberta Starzomskiego, Władysława Majewskiego, wg aranżacji Gustawa Hadyny i Stanisława Skalskiego, treść napisu Zbigniew Pęka-
la. Lokalizacja (stan w 2014 r.): posadowiony na terenie wsi Boria w dolinie rzeki Kamiennej po południowej stronie drogi łączącej Borię z Podgó-
rzem. 
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Ryc. 7 Polana im. pułkownika Dionizego Czchowskiego Naczel-
nika Wojennego Województwa Sandomierskiego dowódcy 
oddziałów Wojsk polskich powstańczych 1863-1864.38 
 

 
 
 
 

Ryc. 8 Pomnik upamiętniający bitwę 
pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r.39 

                                                 
38 Polana im. pułkownika Dionizego Czachowskiego Naczelnika Wojennego Województwa Sandomierskiego w Powstaniu Styczniowym 1863-1864, 
dowódcy wojsk polskich powstańczych, powstała w 2013 r. w 150 rocznicę Powstania Styczniowego w rocznicę bitwy na Jeziorku 5 maja 1863 r., 
odtworzona i urządzona z inicjatywy i wg koncepcji Zbigniewa Pękali oraz w efekcie zaangażowanie Jerzego Pasternaka Nadleśniczego Lasów Pań-
stwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski i Jana Jamroza – leśniczego Leśnictwa ‘Jeziórko’ w Nadleśnictwie Lasów Państwowych Ostrowiec 
Świętokrzyski. Lokalizacja (stan w 2013 r.): w lasach Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – leśnictwo ‘Jeziórko’ leżące 7 km na północny-wschód 
od centrum /Rynku/ miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 1,2 km na południowy-wschód od miejscowości Sudół położonej przy drodze Ostrowiec 
Świętokrzyski – Bałtów, 1,2 km na południe od rezerwatu archeologicznego ‘Krzemionki’, 3 km na północ od wsi Czarna Glina, przy szlakach tury-
stycznych przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Tarłowa na Święty Krzyż) 
i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń krzemienia z epoki kamienia – okresu neolitu) 
i przy szlaku rowerowym ‘środkowego dorzecza Kamiennej’ Gromadzice – Gromadzice okalającego Ostrowiec Świętokrzyski, oznakowanego kolo-
rem żółtym. 
39 Pomnik upamiętniający bitwę oddziałów wojsk polskich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego z oddziałami 
wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilji Klewcowa,  w Jeziorku w dniu 5 maja 1863 r., powstał z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu Zbigniewa 
Pękali – Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Wiceprezesa PTTK Oddziału im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, dzięki wsparciu materialnemu, rzeczowemu i finansowemu Adama Borcucha – właściciela Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, Waldemara Najdo – właściciela Kamieniołomu Piaskowca Jurajskiego ‘Nietulisko’ w Nietulisku, Elżbiety Baran – dyrek-
torki Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, pracowników Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Pomnik w formie okazałego 
kamienia piaskowca o nieregularnych kształtach z wykutym na nim napisem opracowanym przez Zbigniewa Wacława Pękalę o treści: POLANA / 
DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO / NACZELNIKA WOJENNEGO WOJEWÓDZTWA SANDOMIERSKIEGO / W POWSTANIU STYCZNIO-
WYM / 1863-1864 // ‘JEZIORKO’ / MIEJSCE ZWYCIĘSKIEJ BITWY / STOCZONEJ PRZEZ ODDZIAŁY WOJSK POWSTAŃCZYCH / DO-
WODZONYCH PRZEZ PUŁKOWNIKA DIONIZEGO / ZACHOWSKIEGO / Z ODDZIAŁAMI WOJSK ROSYJSKICH / W DNIU 5 MAJA 1863 
ROKU // UPAMIĘTNIONO W 150. ROCZNICĘ BITWY. Odsłonięcia pomnika wraz z Polaną Czchowskiego w dniu 4 maja 2013 r. dokonali: Jan 
Chryzostom Czchowski – potomek Dionizego Czachowskiego, Nadleśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dobieszyn, Piotr Babinetz – krewny 
Dionizego Czachowskiego, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski, Piotr Kacprzak – z-ca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Ra-
domiu, Jerzy Masternak – Nadleśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Zbigniew Pękala – Przewodniczący Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Wiceprezes PTTK Oddziału im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim. Lokalizacja (stan w 2013 
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Ryc. 10 Pomnik upamiętniający bitwę pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 11 Tablica na pomniku upamiętniającym 
bitwę pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r.41 

                                                                                                                                                                  
r.): na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – Leśnictwa ‘Jeziórko’ w sąsiedztwie Rezerwatu Archeologicznego ‘Krzemionki’, wsi Sudół 
k/Ostrowca Świętokrzyskiego i Czarna Glina przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżew-
skiego z Wólki Pętkowskiej na Święty Krzyż) i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń 
krzemienia z epoki kamienia – okresu neolitu) oraz przy szlaku rowerowy ‘środkowego dorzecza Kamiennej’ Gromadzice – Gromadzice okalającego 
Ostrowiec Świętokrzyski, oznakowanego kolorem żółtym. 
40 Pomnik upamiętniający bitwę oddziałów wojsk polskich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego z oddziałami 
wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilji Klewcowa, pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r., ufundowany w 1970 r. z inicjatywy w efekcie starań 
i z udziałem funduszy własnych Stanisława Jeżewskiego, członka Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK Oddział Świętokrzyski w Ostrowcu Święto-
krzyskim – od 1991 r. Oddział im. Stanisława Jeżewskiego. Pomnik w formie okazałego kamienia granitowego (głazu narzutowego) o nieregularnych 
kształtach z umieszczoną na nim tablicą żeliwną, na której napis o treści: MIEJSCA / WALK / POWSTAŃCZYCH / 1863 R. // OSTROWIEC dn. 
1.XI.1970 r. Lokalizacja (stan w 2013 r.): posadowiony w sąsiedztwie wsi Sudół k/Ostrowca Świętokrzyskiego przy szlakach turystycznych pieszych 
oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Wólki Pętkowskiej na Święty Krzyż) i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzy-
skiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń krzemienia z epoki kamienia - okresu neolitu), przy drodze Ostrowiec Świętokrzyski – 
Solec nad Wisłą. 
41 Tablica żeliwna prostokątna, wykonana w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim – w efekcie zaangażowania Metodiusza 
Bartnika – dyrektora Huty im. Marcelego Nowotki, na niej, u góry wizerunek skrzyżowane szabla z kosą bojową, pod nimi napis o treści: MIEJSCE / 
WALK / POWSTAŃCZYCH / 1863 R. / OSTROWIEC dn. 1. XI.1970 r., umieszczona na pomniku upamiętniającym bitwę oddziałów wojsk pol-
skich powstańczych pod dowództwem Pułkownika Dionizego Czachowskiego z oddziałami wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr. Ilji Klewcowa, 
pod Jeziorkiem w dniu 5 maja 1863 r. 
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Ryc. 12 Miejsce upamiętnione mogiłą żołnierzy wojsk polskich 
poległych w bitwach pod Borią i Jaziorkiem w dniach 4-5 maja 1863 r.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 13 Mogiła żołnierzy wojsk polskich 
poległych w bitwach pod Borią i Jeziorkiem 
w dniach 4-5 maja 1863 r. 

 

 

                                                 
42 Miejsce upamiętnione mogiłą żołnierzy wojsk polskich powstańczych poległych w bitwach pod Borią i Jaziorkiem w dniach 4-5 maja 1863 r. (…) 
a przyszedłszy na jakieś wzgórze, lasem okryte, na którem drożyna szła w półkole, pochowaliśmy przy niej, z prawej jej strony, siedmiu naszych 
poległych, nad którymi usypaliśmy mogiłę, i nad nią ustawiliśmy krzyż dębowy z korą. – Antoni Drążkiewicz Wspomnienia Czachowczyka z 1863 r. 
Lwów 1890, s. 97  
Ufundowanie płyty i upamiętnienie miejsca nastąpiło w 1979 r. z inicjatywy i w efekcie starań Stanisława Jeżewskiego przewodniczącego Komisji 
Opieki nad Zabytkami PTTK Oddziału Świętokrzyski w Ostrowcu Świętokrzyskim – od 1991 r. Oddziału im. Stanisława Jeżewskiego. Płyta z pia-
skowca, znacznych rozmiarów w kształcie zbliżonym do prostokąta, na której wyryty napis o treści: † / POWSTAŃCOM z 1863 R. / POLEGŁYM 
w WALCE / O WOLNOŚĆ OJCZYZNY / P-T-T-K OSTROWIEC. Lokalizacja (stan w 2013 r.): posadowiony w sąsiedztwie wsi Sudół k/Ostrowca 
Świętokrzyskiego przy szlakach turystycznych pieszych oznaczonych kolorami: niebieskim (szlak im. Stanisława Jeżewskiego z Wólki Pętkowskiej 
na Święty Krzyż) i żółtym (szlak z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krzemionek – rezerwatu archeologicznego kopalń krzemienia z epoki kamienia – 
okresu neolitu), 300 m na północ od drogi Ostrowiec Świętokrzyski – Solec nad Wisłą. 
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Zbigniew Wacław Pękala 
Ostrowiec Świętokrzyski, 16 grudnia 2001 r.  

Ojczyzna i historya Was nie zapomną1 

Bitwa bodzechowska 16 grudnia 1863 r. 

 

Odezwa Jenerała Langiewiczado wojska po bitwie /  
w Staszowie d. 18 lutego 1863 r.2 

Towarzysze broni! Półsotnia kozaków, jeden szwadron / dragonów, jedna rota 
piechoty i jedna rota strzelców, ośmieliły się zaata / kować nasz obóz. – Wedle 
zwyczaju po zdradziecku i barba / rzyńsku przed rozpoczęciem boju zapalili mia-
sto, ażeby tysiące rodzin po lasach i polach zmarniały od głodu i mrozów. 

Towarzysze broni! Wasza dzielność ocaliła miasto i zmu / siła wroga do 
haniebnej ucieczki. Jesteście kilkanaście / dni pod bronią, a odwaga wasza, spo-
kojność wasza, / karność wasza, wesołość wasza i trwoga moskali nakazu / 

                                                 
1 Z odezwy generała Mariana Langiewicza:   ...do wojska po bitwie w Staszowie d. 18 lutego 1863 r. 
2 Dokument zachowuje pisownię oryginalną. Odezwa, generała Mariana Langiewicza – Naczelnika Wojskowego Województwa Sandomierskiego w 
okresie Powstania Styczniowego, znaleziona w latach 60. XX w. w zabudowaniach d. dworu w Bodzechowie przez ucznia Technikum Ekonomiczne-
go z Ostrowca Świętokrzyskiego. Fotokopia dokumentu w zbiorach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, kseroko-
pia w zbiorach autora. 
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je mi sądzić, że jesteście osiwiałemi w boju żołnierzami. / Jedlnia, Szydłowiec, 
Bodzentyn, Suchedniów, Baranowa / Góra, Wąchock, Święty-Krzyż i Staszów 
w ciągu / dwudziestu siedmiu dni okryły sławą Was obdartych, / ogłodzonych, 
zziębniętych i utrudzonych marszami i biwa / kami. 

Kraj, który ma takich żołnierzy, musi bydź wolnym / i potężnym. – Towa-
rzysze broni! Ojczyzna i historya / Was niezapomną.  
     M. Langiewicz 

 

I. Przed wystąpieniem zbrojnym narodu polskiego 22/23 stycznia 1863 r. prze-
ciwko zaborcy rosyjskiemu – okres manifestacji i wystąpień patriotycznych. 

Rok 1855 przyniósł dla społeczeństwa polskiego pozostającego pod zaborem rosyjskim 
pewną perspektywę pomyślnych zmian. W marcu zmarł car Mikołaj I – symbol rządów policyjno-
despotycznych, we wrześniu upadek Sewastopola przypieczętował klęskę Rosji w wojnie krymskiej 
i wreszcie w grudniu, w związku ze śmiertelną chorobą książę Iwan Paskiewicz przestał pełnić 
funkcję namiestnika Królestwa Polskiego.3  

Osłabienie absolutystycznej monarchii carskiej Rosji w wyniku traktatu paryskiego po woj-
nie krymskiej w roku 1856 zaowocowało zniesieniem w Królestwie i na Litwie stanu wyjątkowego, 
wprowadzonego po upadku Powstania Listopadowego, oraz ogłoszona została amnestia dla emigra-
cji i zesłańców.4  

Sytuacja ta sprzyjała aktywności społeczeństwa polskiego do okazywania publicznego 
uczuć patriotycznych. Ich intensywność mająca charakter manifestacji religijno-patriotycznych 
zwiększa się w 1860 roku i latach następnych. W czerwcu 1860 roku odbyła się wielka manifestacja 
w związku z pogrzebem generałowej Katarzyny Sowińskiej. Okazjami do wystąpień były też: wi-
zyta cara Rosji Aleksandra II w Warszawie i 30. rocznica wybuchu postania listopadowego. Do 
poważnych wystąpień doszło w lutym 1861 r. w Warszawie – wówczas to manifestacja zakończyła 
się otwarciem ognia przez oddziały rosyjskie do zebranych tłumów. Pięć osób zabito, kilkanaście 
było rannych. Tłumny manifestacyjny pogrzeb zabitych wzmocnił siłę społeczeństwa polskiego.5  

Kolejnymi okazjami do demonstracji były m.in. rocznica Konstytucji 3 Maja i 19 sierpnia 
rocznica Unii Lubelskiej. Liczne wystąpienia stały się tak niebezpieczne dla zaborcy, że namiestnik 
cara Rosji dla Królestwa Polskiego hr. Karol Lambert 13 października 1861 r. ogłasza w Królestwie 
Polskim stan wojenny. Mimo to demonstracje przenoszone do kościołów nadal się odbywają. 
W regionie świętokrzyskim 14 września 1862 r. pod pretekstem odpustu odbyło się olbrzymie zgro-
madzenia duchowieństwa i wiernych na Świętym Krzyżu. Wydarzenie to poruszyło całą społecz-
ność regionu, jako że ze wszystkich stron dążyły do klasztoru na Świętym Krzyżu pielgrzymki li-
czące często po kilka tysięcy osób, śpiewające po drodze pieśni religijno-patriotyczne w tym „Boże 
coś Polskę”. W akcji przeciwko społeczeństwu polskiemu doszło do profanacji kościołów przez 
wojsko carskie. Odpowiedzią władz kościelnych było zamknięcie kościołów. W tym czasie ugru-
powania patriotyczne powołały tzw. Komitet Ruchu, który przejął kierownictwo akcji. Zaczęto or-
ganizować tajną siatkę spiskową. Konspiratorzy dzielili się na dziesiątki, setki i tysiące. Wyzna-
czono władze prowincjonalne. Zaczęto zbierać podatki na zakup broni. Przygotowania do powsta-
nia zbrojnego nabierały rozmachu.6  

                                                 
3 A. Massalski, Tradycje powstania styczniowego na kielecczyźnie, cz. I, w: A. Massalski, T. Wągrowski, W hołdzie przeszłości – z tradycji powsta-
nia styczniowego na Kielecczyźnie, Kielce 1984, s. 1.  
4 Tamże, s. 1. 
5 Tamże, s. 2-10. 
6 Tamże, s. 3-4. 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

244 

W nocy z 22/23 stycznia 1863 r. rozpoczęły się wystąpienia zbrojne narodu polskiego prze-
ciwko zaborcy rosyjskiemu, znane w historiografii oraz w powszechnej świadomości społecznej, ja-
ko Powstanie Styczniowe lat 1863-1864. 

II. Okres czynu zbrojnego 

1. Chronologia głównych wydarzeń w latach 1863 – 1864 w regionie świętokrzyskim 

22/23 stycznia 1863 nastąpiło rozpoczęcie powstania atakami na miasta: Szydłowiec, Jedl-
nię, Bodzentyn (Kielce, Jędrzejów, Opatów...)  
 

1. Okres zimowy: 22/23 stycznia 1863 – 19 marca 1863, w tym czasie miały miejsce dzia-
łania zbrojne oddziałów powstańczych pod dowództwem pułkownika /od 22 lutego 1863 r./ gene-
rała Mariana Langiewicz – Naczelnika Wojskowego Województwa Sandomierskiego oraz pułkow-
nika Apolinarego Kurowskiego – Naczelnika Wojskowego Województwa Krakowskiego.  
 

Szlak bojowy pułkownika/generała Mariana Langiewicza:  

22/23 stycznia 1863 r. – Szydłowiec, 23 stycznia – 3 lutego pod dowództwem pułkownika Mariana 
Langiewicza działa i walczy ośrodek koncentracji i organizacji wojsk polskich (piechota i kawale-
ria) 2 lutego – Suchedniów, 1-3 lutego Wąchock, 4-11 lutego – Święty Krzyż, 14-17 lutego – Sta-
szów, 24 lutego – Małogoszcz, 4 marca – Pieskowa Skała, 5 marca – Skała, 16 marca – Chroberz, 
18 marca – Grochowiska; 19 marca – Opatowiec.  

2. Okres wiosenno-letni: 18 marca – 6 listopada 1863 r., działania licznych oddziałów 
wojsk powstańczych w tym oddziału majora /od czerwca/ pułkownika Dionizego Czachowskiego – 
Naczelnika Wojskowego Województwa Sandomierskiego.  
 

Szlak bojowy majora/pułkownika Dionizego Czachowskiego:  

Działania na obszarze lasów Puszcz Iłżeckiej, Świętokrzyskiej, Kozienickiej, 4-5 maja 1863 
r. walki w rejonie Boria-Lemirze/Jeziórko-Sudół, 6 maja Jawor Solecki – Rzeczniów – Grabowiec, 
6 listopada 1863 Jawor Solecki – ginie pułkownik Dionizy Czachowski, Naczelnik Wojskowy Wo-
jewództwa Sandomierskiego.  

Samodzielna kampania Zygmunta Chmieleńskiego w rejonie górnego dorzecza Pilicy i gór-
nego dorzecza Nidy Białej 6 lipca – 20 września 1863 r.  
 

3. Okres przełomu lat 1863/1864: 29 września 1863 r. – 19/20 kwietnia 1864 r. utworzenie 
i działania bojowe II Korpusu Wojsk Polskich pod dowództwem generała Józefa Hauke-Bosaka 
Naczelnika Wojskowego Województw Krakowskiego, Sandomierskiego, Kaliskiego, Korpusu, któ-
ry w lutym 1864 r. osiągnął liczbę ok. 5 400 żołnierzy, dla których głównym zapleczem były lasy 
Cisowskie; 26 listopada 1863 r. opanowanie miasta Opatowa; 16 grudnia 1863 r. bitwa Bodzechow-
ska, jednocześnie bój pod Janikiem/Sadłowizną; 17 stycznia 1864 r. opanowanie Iłży; 21 lutego 
1864 r. bitwa opatowska.  

W okresie 1863-1864 r. na ogólną ilość 956 bitew i potyczek w Królestwie Polskim 231 od-
było się na terenie województw sandomierskiego i krakowskiego.  

2. Nowa organizacja wojsk narodowych  

W drugiej połowie listopada 1863 r. z chwilą przybycia do Królestwa Polskiego7 generała 
Józefa Hauke-Bosaka – mianowanego 29 września 1863 r. przez Rząd Narodowy Naczelnikiem 

                                                 
7 Generał Józef Hauke-Bosak na teren Królestwa Polskiego przeszedł z Galicji. Granicę przekroczył między 23 a 24 października 1863 r. – E. Ko-
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Wojskowym polskich sił zbrojnych województw krakowskiego i sandomierskiego8, od 15 grudnia 
1863 r. dowódcy II Korpusu Wojsk Polskich na województwa krakowskie i sandomierskie, zapro-
wadzona została nowa organizacja wojskowa.9 Nastąpiły też zmiany w administracji cywilnej na 
czele której w województwie sandomierskim stał ks. Kacper Kotkowski. Powiał nowy ożywczy 
prąd, tak w szeregach Wojska, jak i wśród ludności cywilnej poparty pracą oświecenia jej o celu 
wystąpienia zbrojnego.10  

Na terenie województw krakowskiego i sandomierskiego gen. J. Hauke-Bosak przystąpił do 
organizowania sił zbrojnych wojska polskiego – II Korpusu, który to Korpus miałby się składać 
z trzech dywizji piechoty i jednej dywizji kawalerii.11  

3. Operacja okupacyjnych wojsk rosyjskich przeciwko oddziałom wojsk polskich  

Decyzje, podjęte przez dowództwo z udziałem gen. J. Hauke-Bosak i pułkownika Z. Chmie-
leńskiego na naradzie w Kunowie (pod koniec października 1863 r.), co do dalszych działań sił pol-
skich operujących na terenie województw krakowskiego i sandomierskiego, wobec narastającego 
zagrożenia ze strony wojsk rosyjskich były następujące: dokonać dyslokacji oddziałów piechoty 
w rejonie lasów Gór Świętokrzyskich zarazem założyć dla niej obozy wojskowe w lasach cisow-
skich,12 opoczyńskich pod dowództwem Jana Rudowskiego,  zaś na obszarze Puszczy Iłżeckiej pod 
dowództwem pułkownika Władysława Eminowicza.  Ustalono też, że podczas obozowania będzie 
się prowadzić intensywne ćwiczenia i uzupełniać składy etatowe poszczególnych jednostek. Ofice-
rowie, prowadząc ćwiczenia z żołnierzami, mieli się kierować już nowymi instrukcjami, tymi, które 
przygotował gen. J. Hauke-Bosak.  Do koordynacji prac organizacji cywilnej województw krakow-
skiego i san-domierskiego wyznaczył gen. J. Hauke-Bosak Władysława Zapałowskiego, właściciela 
wsi Szeligi koło Kunowa.13 Jednocześnie dla odciążenia piechoty całą uwagę wojsk nieprzyjaciela 
skoncentrować na aktywnej kawalerii. W efekcie, gdy oddziały piechoty polskiej lokowały się w 
bezpiecznych miejscach – głównie w rejonie lasów. 

Początkiem grudnia 1863 r. dowódca oddziałów rosyjskich generał Ksawery Czengiery sta-
cjonujący w Kielcach, mając do dyspozycji, oprócz jednostek i oddziałów okupacyjnych stacjonu-
jących w Królestwie Polskim, dodatkowo – nadeszłą właśnie w tym czasie brygadę piechoty, skie-
rował swoje jednostki przeciwko od-działom polskim.14  

Zamierzano spenetrować nie tylko lasy cisowskie, ale cały obszar Gór Świętokrzyskich.15  
Z Końskich wyruszyła dziesięcio-kompanijna kolumna tobolskiego pułku piechoty pod dowódz-
twem płk. Macniewa i skierowała się przez Szydłowiec, Bzin i Suchedniów na teren lasów Puszczy 

                                                                                                                                                                  
złowski, Generał Józef Hauke-Bosak 1834-1871. Warszawa 1973, s. 79-82. 
8 T. Wągrowski,  Biogramy, cz. III, w: A. Massalski, T. Wągrowski, W hołdzie przeszłości – z tradycji powstania styczniowego na Kielecczyźnie. 
Kielce 1984, s. 117-119. Wg podziału administracji rosyjskiej województwa krakowskie i sandomierskie tworzyły od 1845 r. jednolite terytorium – 
gubernię radomską z siedzibą w Radomiu i gdzie stacjonował najwyższy zwierzchnik wojsk rosyjskich okupacyjnych na obszar guberni generał 
Aleksander Uszakow. – J. Z. Pająk. Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, w: Region świętokrzyski. Mit czy 
rzeczywistość? pod redakcją J. Wijaczki,  Kielce 2001, s. 57-61;s. Kieniewicz,  Powstanie Styczniowe. Warszawa 1983, s. 472-473 (Mapa: Powstań-
czy ustrój administracyjny z 1863 r. – podział na województwa); E. Kozłowski. Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 69  
9 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 83.  
10 Tamże, s. 108 i 133.  
11 Rząd Narodowy, uznając – dotychczasowy podział wojsk narodowych na województwa i działające na ich terenie oddziały wojskowe w obecnej 
sytuacji powstania nie tylko za niewłaściwe, ale nawet za szkodliwy i hamujący dalszy rozwój armii narodowej, stanowił – dekretem podpisanym 
przez Dyktatora Rządu Narodowego Romualda Traugutta z dnia 15 grudnia 1863 r. nową organizację wojska. Opierała się ona na zasadach przyję-
tych we wszystkich nowożytnych armiach, z uwzględnieniem podziału na kompanie, szwadrony, bataliony, pułki, dywizje i korpusy. Przy czym tych 
ostatnich przewidywał dekret cztery: I korpus – pod dowództwem generała Michała Heidenreicha (Kruka),  obejmujący swym zasięgiem wojewódz-
twa lubelskie i podlaskie; II korpus – pod dowództwem generała Józefa Hauke-Bosaka, obejmujący swym zasięgiem województwa krakowskie 
i sandomierskie, a od 3 (?) stycznia 1864 r. również województwo kaliskie; III korpus – pod dowództwem pułkownika Jana Kozieł-Paklweskiego 
(Skały),  obejmujący swym zasięgiem województwo augustowskie; IV korpus – bez wyznaczonego dowódcy, obejmujący swym zasięgiem woje-
wództwa mazowieckie i płockie. (Korpusy wojsk – to 4 dywizje, dywizja – to 4 pułki, pułk - to 4 bataliony, batalion – to 4 kompanie, dla kawalerii 
zaś, dywizja – to 4 pułki, pułk – to 4 szwadrony). – E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 141-142. 
12 W. Caban,  Z dziejów Powstania Styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich. Warszawa-Kraków 1989, s. 160-161. 
13 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 161. 
14 Tamże, s. 133. 
15 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 173. 
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Iłżeckiej. Z Kielc natomiast ok. 10 grudnia wyszły dwie kolumny wojsk rosyjskich: jedna pod do-
wództwem gen. K. Czengierego w sile 5 kompanii piechoty, szwadron jazdy, garść kozaków, 
wzmocniona 2 działami – która skierowała się przez Daleszyce na Cisów, druga zaś pod dowódz-
twem majora Bentkowskiego w sile 3 kompanii piechoty, rakietników i garści kozaków – która 
pomaszerowała na Szczecno.16 Z Opatowa zaś wyruszyły oddziały pod wodzą pułkownika Sucho-
nina. Ogółem siły rosyjskie skierowane przeciwko wojskom polskim wynosiły 4100 żołnierzy.17  

4. W pościgu za kawalerią wojsk polskich 

Po bezskutecznym poszukiwaniu w lasach cisowskich piechoty polskiej, która przemknęła 
w małych grupkach po okolicy, gdy gen. K. Czengiery otrzymał wiadomość, że kawaleria polska 
stacjonuje chwilowo w Nowej Słupi, zrezygnował z dalszych poszukiwań piechoty polskiej i cały 
wysiłek skupił na oddziałach jazdy polskiej. Generał zamierzał przy użyciu dwóch pozostających 
pod jego komendą kolumn, wzmocnionych w ostatniej chwili dwukompanijnym oddziałem puł-
kownika Suchonina z Opatowa, uchwycić jazdę polską w kleszcze od południa, północy i zachodu. 
Aby cel ten osiągnąć major Bentkowski ruszył z Nowej Słupi, opuszczonej już przez kawalerię pol-
ską, na Kobylany, zamierzając odciąć jednostkom polskim możliwość powrotu do lasów cisow-
skich i utworzyć południowe skrzydło okrążenia. Gen. K. Czengiery zaś pomaszerował z oddzia-
łami wojsk rosyjskich przez Święty Krzyż, Waśniów do Ostrowca – tworząc tym samym zaporę od 
północy. Wreszcie oddział płk. Suchonina pomaszerował przez Witosławice na Pokrzywnicę, blo-
kując zachodnią stronę kleszczy.18 Ponadto gen. K. Czengiery podjął starania o nawiązanie kontaktu 
z płk. Macniewem,  aby ten przejął działania przeciwko oddziałom wojsk polskich dowodzonych 
przez majora Ładę (Cebulskiego?)  operujących w lasach Puszczy Iłżeckiej.19  

W pościgu za kawalerią wojsk polskich dowodzonych przez gen. J. Hauke-Bosaka i płk. 
Zygmunta Chmieleńskiego wzięło udział 5 kompanii piechoty, dwa szwadrony jazdy (dragonów) 
oraz 50 kozaków – łącznie 1200-1300 żołnierzy. Strona polska natomiast dysponowała wyłącznie 
kawalerią w sile czterech szwadronów dowodzonych przez rotmistrza Jana Prendowskiego, rotmi-
strza Turskiego,  rotmistrza Józefa Wysockiego i oficera (rotmistrza) Napoleona Zygmunta Rzewu-
skiego-Krzywda oraz szwadronem kozaków, zorganizowanym przez majora Andrzeja Denisewicza,  
a pozostającym pod komendą rotmistrza Antoniego Wielobyckiego, który w ostatniej chwili dołą-
czył do kawalerii gen. J. Hałke-Bosaka.20 Siły polskie nie przekraczały 450 kawalerzystów – były 
więc trzykrotnie mniejsze od sił przeciwnika.21  

Wychodząc się z Cisowa kawaleria wojsk polskich, po postoju w Nowej Słupi, osiągnęła 14 
grudnia 1863 r. wieś Pokrzywnicę, w której zanocowała. Od rana 15 grudnia rozpoczęto przekuwa-
nie koni „na ostro” w przewidywaniu nieuchronnego starcia. Przez prawie całą noc przybywali co 
chwila gońcy do gen. J. Hauke-Bosaka, których wspólnie z pułkownikiem Zygmuntem Chmieleń-
skim przyjmował w swym gabinecie, a adiutant płk. Z. Chmieleńskiego, major Piotr Doliński pisał 
depesze i rozporządzenia. Około godziny piątej po południu 15 grudnia jazda polska wyruszyła w 
kierunku wschodnim i osiągnęła miejscowość Mnichów (Mychów) i Gromadzice, gdzie przenoco-
wała i gdzie dowództwo polskie zdecydowało się ściągnąć na pomoc stacjonującą w pobliżu pie-
chotę Karola Zaykowskiego (Liwoczy).22 W tym czasie przebywający w Waśniowie gen. K. Czen-
giery dowiedział się, że jazda polska wyszła z Pokrzywnicy do Kunowa. Wysłał więc tam natych-
miast trzy plutony dragonów i rotą piechoty pod dowództwem podpułkownika Zagriażskiego. 

                                                 
16 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 133-134. 
17 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 173. 
18 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 134-135; W. Caban. Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 173. 
19 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 173-174. 
20 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 134-135. 
21 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 175. 
22 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak..., s. 135.  
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W chwilę po wymarszu tej kolumny gen. K. Czengiery otrzymał nową wiadomość, mianowicie, że 
jazda polska przybyła do Gromadzic – oddalonych o 9 km. na południowy wschód od Kunowa. 
Wysłał więc gen K. Czengiery do ppłk. Zagriażskiego kozaków z rozkazem podjęcia marszu do 
Gromadzic. W tym kierunku kontynuował marsz również Generał.23  

5. Bitwa Bodzechowska 

Rano 16 grudnia 1863 r. kawaleria polska kontynuowała swój marsz z Mnichowa/Groma-
dzic przez Rżuchowa w kierunku Bodzechowa ubezpieczając się gęsto przed nagłym atakiem wojsk 
rosyjskich. Ledwo rozpoczęto marsz a już polskie ubezpieczenia nawiązały kontakt ogniowy z nie-
przyjacielem, który nacierał jazdą. Atakowali dragoni ppłk. Zagriażskiego.24 Generał Józef Hauke-
Bosak rozwinął jeden szwadron w tyralierę – linią flankierów obsadzonych na wzgórzach nad wsią 
Gromadzice, usiłując wstrzymać nieprzyjaciela i dać możliwość odskoku pozostałym szwadronom. 
Ponieważ teren, na którym nastąpiło starcie wojsk, był niedogodny dla działań kawalerii, nadto gen. 
J. Hauke-Bosak spodziewał się nadciągnięcia piechoty K. Zaykowskiego (Liwoczy), ograniczał na-
dal starcie z nieprzyjacielem do wymiany ognia grup tyralierskich. Po pewnym czasie, gdy kolumna 
główna zdołała zrobić większy odskok w kierunku Rżuchowa-Bodzechowa, flankierzy dowodzeni 
przez gen. J. Hauke-Bosaka – po półgodzinnej wymianie ognia, zachowując w marszu ład, również 
zaczęli cofać się do Bodzechowa. Nadal jednak utrzymywał się kontakt bojowy z oddziałami rosyj-
skimi. Przewidując, że piechota rosyjska już nie mogła podążać za swoją jazdą, gen. J. Hauke-Bo-
sak posłał pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego do głównej kolumny aby obrawszy pozycją, roz-
winął ją do ataku – jednocześnie rezygnuje z czekania na własną piechotę postanawia wydać bój 
kawalerii rosyjskiej oderwanej od piechoty – osłaniając tym samym manewr szwadronów kawalerii 
polskiej dowodzonej przez płk. Z. Chmieleńskiego. Tymczasem gdy jazda polska, dowodzona 
przez płk. Z. Chmieleńskiego, znajdowała się właśnie w trakcie zajmowania pozycji – wychodząc 
z opłotków wsi Bodzechów, została nagle zaatakowana przez oddziały wojsk rosyjskich. Lewe 
skrzydło jazdy polskiej, znajdujące się na wprost od wąwozu obrośniętego krzakami zostało zablo-
kowane przez oddziały rosyjskie i nie wytrzymało ich naporu. Prawe skrzydło widząc to, raporto-
wał gen. J. Hauke-Bosak, zachwiało się i zamiast trzymać się centrum, rzuciło się w lewo dołem 
wąwozu. Spostrzegłszy to, ze skupionym przy mnie centrum flankierów przerzuciłem się ku wsi na 
drugą stronę wąwozu z zamiarem, aby stanąwszy tam, wstrzymać chwilowe zamieszanie. Zamiar 
ten wykonałem. Centrum i prawe skrzydło stanęły w miejscu i nacisk nieprzyjaciela został wstrzy-
many .... lecz lewe skrzydło i tym razem nie wytrzymało natarcia i pociągnęło za sobą nieprzyja-
ciela na czoło naszej kolumny. Nagle niespodziewanie zaatakował oddział por. Asiejewa,25

 który 
włączył się do bitwy – ponoć w wyniku przejścia jego oddziału w rejon Bodzechowa tylko sobie 
znanymi ścieżkami. Wypadek ten rozstrzygnął bój. Por. Asiejew atakował teraz Polaków ściśnię-
tych na wąskiej drodze wiejskiej wiodącej ku rzecze Kamiennej. Ściśnięta między opłotkami kawa-
leria polska nie mogła się rozwinąć i powstrzymać dragonów rosyjskich – toteż walka była wyjąt-
kowo zacięta.26  

Wkrótce jazda polska zaczęła przemieszczać się ku mostkowi na rzece, gdzie organizowali 
opór osobiście gen. J. Hauke-Bosak i płk. Z. Chmieleński oraz garść ich przybocznych. Tu nastą-
piło kolejne starcie z nadciągającymi dragonami rosyjskimi. Wywiązała się zażarta walka. Po obu 

                                                 
23 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 174. 
24 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 135; W. Caban. Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 175. 
25 Nazwisko porucznika rosyjskiego Asiejewa pisane jest w opracowaniach historycznych w różnym brzmieniu. I tak: W. Caban, w: Z dziejów Po-
wstania Styczniowego ..., przyjmuje zapis Asiejew; A. Massalski, T. Wągrowski, w: W hołdzie przeszłości ..., Assijew; zaś E. Kozłowski, w: Generał 
Józef Hauke-Bosak ... używa brzmienia Assjejew. 
26 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 135-136; W. Caban. Z dziejów Powstania Styczniowego ..., 175-176. 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

248 

stronach były straty, impetu natarcia rosyjskiego nie złamano i przyszło wycofywać się za rzekę w 
kierunku folwarku Sowia Góra.27  

Duży popłoch wśród żołnierzy polskich wywołały strzały artylerii rosyjskiej.28 Wówczas 
stała się rzecz straszna. Forsując rów klacz płk. Z. Chmieleńskiego potknęła się i runęła wraz 
z jeźdźcem. Pułkownik był już wówczas prawdopodobnie ranny z trudem dowodził i osobiście wal-
czył. Toteż dragoni rosyjscy dopadłszy pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego pojmali go odpro-
wadzając do dowództwa rosyjskiego.29 Ranny płk Z. Chmieleński „oddał” oddziałom polskim żoł-
nierską przysługę – ujawniając bowiem swoje nazwisko wobec gen. K. Czengierego skłonił go do 
zaniechania dalszych działań bojowych.30  

W tym samym czasie 16 grudnia 1863 r., gdy toczyła się bitwa w rejonie Gromadzic – Rżu-
chowa – Bodzechowa – Sowiej Góry rozegrał się bój pod Janikiem i Sadłowizną (4 km. na północ 
od Kunowa), gdzie niewielki oddział wojsk polskich dowodzony przez majora Ładę otoczony zo-
stał przez przeważające siły wojsk rosyjskich z kolumny pod dowództwem pułkownika Macniewa.  
W zaciętej walce na śmierć i życie część żołnierzy polskiej piechoty z majorem Ładą brawurowym 
atakiem wydostał się z okrążenia. Okupione to jednak zostało bardzo wysoką ceną ponad czterdzie-
stu zabitych.31  

Bitwa Bodzechowska była ostatnim dużym starciem jazdy wojsk polskich w okresie Po-
wstania Styczniowego 1863-1864, ona też kończy pierwszą część kampanii generała Józefa Hauke-
Bosaka.  

6. Po bitwie 

Rozproszone szwadrony kawalerii polskiej zaczęły ściągać w rejon Sienna, gdzie wyzna-
czono miejsce koncentracji na wypadek rozproszenia. Tu również dotarł wieczorem 17 grudnia 
1863 r. generał Józef Hauke-Bosak wraz z nieliczną asystą.32 Po zgrupowaniu w Siennie kawalerii 
polskiej gen. Józef Hauke-Bosak w swym przemówieniu do żołnierzy stwierdził m.in. „... stracili-
śmy pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego, jednego z najwierniejszych synów Ojczyzny...”.33 Na-
stępnie generał przeformował jazdę w trzy oddziały i skierował: szwadron pod dowództwem Rze-
wuskiego w kieleckie, szwadron pod dowództwem Wysockiego w sandomierskie oraz szwadron 
pod dowództwem rotmistrza Turskiego w opoczyńskie. Sam zaś z przybocznymi krakusami i mjr. 
Markowskim udał się w lasy cisowskie do piechoty polskiej dowodzonej przez pułkownika Karola 
Kalitę – Rębajłę.34 

                                                 
27 T. Wągrowski, cz. II, w: W hołdzie przeszłości ..., s. 42. 
28 W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 176. 
29 Kiedy kawaleria [polska] zmierzała do lasu, nagle podczas forsowania rowu pod jednym z powstańców, który nosił oficerskie szlify, przewrócił się 
koń. Powstaniec zaczął uciekać w krzaki, licząc, że w zamieszaniu nie zostanie zauważony. Dwaj dragoni Nozdraczew i Naumienkow zauważyli 
jednak to zdarzenie i natychmiast udali się w pościg. W chwilę później dołączył do nich jeszcze trzeci dragon. Kiedy ścigający zbliżyli się do ucieka-
jącego, ten szybko odwrócił się i sięgnął po rewolwer. Niestety, broń odmówiła posłuszeństwa. Wtedy jeden z dragonów złapał uciekającego za ręce, 
a drugi uderzył go mocno dwa razy szablą. Ranny wówczas zawołał. Nie rąb, jestem pułkownik Chmieleński. Dragoni żachnęli się. Związali pojma-
nemu ręce, zabrali szable i rewolwer i odprowadzili do ppłk. Zagriażskiego, który dowodził dragonami w bitwie. Ten zaś szybko przybył z jeńcem do 
gen. K. Czengierego. Generał mając wątpliwości, że jest to właśnie dowódcza miatieżników, za którym uganiał się bez przerwy od czterech miesięcy 
zapytał jeńca: – jak się pan nazywasz? – Przede wszystkim pozwolę sobie zapytać, z kim mam przyjemność rozmawiać – odpowiedział więzień. – 
Jestem generał Czengiery. Wówczas płk Zygmunt Chmieleński wymienił swoje nazwisko. – Tamże, 177-178. Na noc płk Z. Chmieleński został 
umieszczony we dworze bodzechowskim. Zabudowania dworskie otoczono wojskiem. Rannego Pułkownika umieszczono w oddzielnym pokoju 
i postawiono przy drzwiach wartę. Gospodarze dworu Kotkowscy, suto podejmowali oficerów i sołdatów mając zamiar wykraść im jeńca. Szlachetny 
ten zamiar o mało się nie udał, bo oto córka ich upiwszy straż tak, już chrapać poczęli, przybiegła do łóżka Pułkownika, zastała go na nieszczęście w 
tę chwilę nieprzytomnym – gorączkował i gadał od rzeczy i gdy zacna dziewczyna wstrząsnąwszy nim wymówiła: Pułkowniku wstawaj i uchodź 
począł krzyczeć w malignie na koń, do broni, piechota ognia, a to takim silnym głosem, że krzyk ten słyszał szyldwach stojący przed gankiem. Po-
szedł pod okno i ujrzawszy co się święci zaalarmował innych. Pijaną straż cofnięto a dano innych żołnierzy, z którymi już nic się zrobić nie dało ... – 
E. Kozłowski, Rok 1863, w: Powstanie niespełnionych nadziei 1863. Kraków 1984, s. 11. 
30 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 135-138. 
31 Tamże, s. 134; T. Wągrowski, Wybrane pamiątki Powstania 1863-1864, cz. II, w: A. Massalski, T. Wągrowski, W hołdzie przeszłości ..., s. 64-65. 
32 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 138. 
33 Tamże, s. 139. 
34 Tamże, s. 139 
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W bitwie Bodzechowskiej zginęło bezpośrednio podczas walk 21 żołnierzy wojsk polskich. 
Siedemnastu żołnierzy odnaleziono na polach do Dóbr Bodzechowskich należących, których po-
chowano na cmentarzu w Denkowie – Antoniego Kwiatkowskiego(?) oraz szesnastu z imienia i na-
zwiska nieznanych,35 nadto czterech żołnierzy polskich znalezionych na pobojowisku pomiędzy 
wsiami Bodzechowem a Dębową Wolą, których pochowano na cmentarzu w Sienne – rotmistrza 
Antoniego Wielobyckiego, Franciszka Michalskiego, nieznanego imienia Białeckiego i żołnierza 
niewiadomego imienia i nazwiska.36  

Rannych w bitwie, jak przekazuje we wspomnieniach Władysław Zapałowski – uczestnik 
Powstania Styczniowego, zwieziono do Klimkiewiczowa, gdzie „zarządzający fabrykami bankowy-
mi p. Papiewski ofiarował kilka sal na otworzenie szpitala.37 Doktor Idzikowski z Ostrowca ordy-
nował – duszą jednak szpitala i głównym opiekunem był starozakonny felczer z Ostrowca – Daniel 
Frenkiel. Dzielny, energiczny z całym poświęceniem niósł swe usługi dla rannych i sprawy narodo-
wej; wywieziony razem z W. Zapałowskim na wygnanie.38 

Rannego pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego pod silną eskortą wojsk rosyjskich prze-
transportowano do Radomia gdzie został rozstrzelany w 23 grudnia 1863 r.39 

Z ran odniesionych w bitwie zmarli szpitalu w Klimkiewiczowie czterej żołnierze wojsk 
polskich – Feliks Ozibowski, Łukasz Bruzela, Józef Serafin i Józef Matysiak,  którzy pochowani 
zostali na cmentarzu w Szewnie, jeden w Gromadzicach – Ludwik niewiadomego nazwiska pocho-
wany na cmentarzu w Szewnie40 oraz dwaj żołnierze polscy zmarli w szpitalu w Siennie – Piotr 
Wielgonos i Juliusz Michałowski, których ciała spoczywają na cmentarzu w Siennie.41  

Straty nieprzyjaciela szacowano na 22 zabitych.  

III. Plan operacyjny bitwy Bodzechowskiej  
Zobacz: szkic na następnej stronie. 

                                                 
35 Archiwum Parafii św. Stanisława w Denkowie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Księga Akt Cywilnych Zejścia Gminy Parafii Denków od 1848 do 
1865, s. 364. Akt zejścia Nr 74 z 1863 r. 
36 Archiwum Parafii św. Zygmunta w Siennie, Księga Akty Zejścia Parafii Sienno od 1863 do 1870, s. 22 Akt zejścia Nr 110 z 1863 r. 
37 Działo się w Wsi Szewna dnia piątego Stycznia Tysiąc Ośmset sześdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciey po południu. Stawili się Jan 
Nowakowski Stróż lat trzydzieści sześć i Paweł Żaczek Robotnik lat trzydzieści dwa mający obadwa w Klimkiewiczowie zamieszkali oświadczyli że w 
Klimkiewiczowie w Szpitalu dla rannych Rodaków urządzonym w dniu czwartym bieżącego miesiąca i roku godzinie piątej w wieczór umarł Felix 
Ozibowski (w regestrze spisu alfabetycznego aktów zmarłych: Księdze Aktów Zmarłych Religij Katolickiej w Parafij Szewna od dnia 1 stycznia 1855 
do dnia 27 grudnia 1870, zapisano – Felix Ozimowski) Żołnierz z Wojsk Polskich z ran odniesionych w bitwie lat dwadzieścia jeden mający. Po 
przekonaniu się naocznie o zeyściu Felixa Ozibowskiego Akt ten stawiającym pisać nieumiejącym przeczytany przez Nas podpisany. Podpis odręczny: 
X [Ksiądz] J [Ignacy] Grynfeld. [Uwaga: wypis zachowuje pisownię oryginalną] – Archiwum Parafii kościoła św. Mikołaja w Szewnie, Księga Aktów 
Zmarłych Religij Katolickiej w Parafij Szewna od dnia 1 stycznia 1855 do dnia 27 grudnia 1870, s. 21 Akt zgonu Nr 1 z 1864; także:s. 215 Akt zgonu 
Nr 2 z 1864;s. 216 Akt zgonu Nr 4 i 6 z 1864;s. 218 Akt zgonu Nr 10 z 1864;s. 220 Akt zgonu Nr 17 i 18 z 1864;s. 221 Akt zgonu Nr 20 i 21 z 1864;s. 
222 Akt zgonu Nr 23 z 1864. 
38 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak ..., s. 112. 
39 Tamże, s. 137-138; W. Caban, Z dziejów Powstania Styczniowego ..., s. 179. 
40 Archiwum Parafii św. Mikołaja w Szewnie, Księga Aktów Zmarłych Religij Katolickiej w Parafij Szewna od dnia 1 stycznia 1855 do dnia 27 
grudnia 1870, s. 215 Akty zgonu nr 1 i 2 z 1864, s. 216 Akty zgonu nr 4 i 6 z 1864 orazs. 218 Akt zgonu nr 10 z 1864 
41 Archiwum Parafii św. Zygmunta w Siennie, Księga Akty Zejścia Parafii Sienno od 1863 do 1870, s. 23 Akt zejścia Nr 114 z 1863 oraz. 24 Akt 
zejścia Nr 119 z 1863 r.  
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IV. Biografie dowódców.  

1. Marian Langiewicz, 1827 – 1887.
42

  

– dowódca wojsk polskich Powstania Styczniowego 1863 – 1864.  
Marian Langiewicz urodził się w Krotoszynie, w Wielkopolsce. Ojciec jego z zawodu le-

karz, jako żołnierz 1831 r. zginął w czasie oblężenia Warszawy. Szkołę średnią ukończył Langie-
wicz w Trzemesznie, studia odbywał we Wrocławiu, w Pradze i Berlinie. Po zaliczeniu zasadniczej 
służby wojskowej w armii pruskiej wyjechał do Włoch, gdzie jako ochotnik wziął udział w kampa-
nii Garibaldiego. Później został instruktorem w Polskiej Szkole Wojskowej w Genui i Cuneo. Od 
1862 roku, na polecenia Komitetu Centralnego, zajmuje się zakupem broni i sprzętu wojskowego 
dla potrzeb przyszłego powstania. Tuż przed wybuchem powstania Marian Langiewicz przybył do 
Warszawy gdzie otrzymał nominację na Naczelnika Wojskowego Województwa Sandomierskiego. 
Natychmiast wyruszył na rekonesans swojego terenu, 13 stycznia 1863 r. zatrzymał się w kościele 
bernardynów w Radomiu, a następnie we dworze Prędowskich w Mircu, który potraktował jako 
swoją stałą kwaterę. Miał tylko dziesięć dnia na przygotowanie nieznanego sobie terenu do walki. 
Kampanię swoją rozpoczął w stopniu pułkownik, a zakończył osiągnąwszy najwyższe godności 
państwowe. Jego szlak bojowy, znaczony zwycięstwami i klęskami, trwał od 22 stycznia do 19 
marca 1863 r. i stał się nieprzemijającą tradycją Ziemi Kielecko-Radomskiej. Oplątany intrygami 
politycznymi, załamany przegraną bitwą pod Grochowiskami podjął próbę przedostania się do Kra-
kowa. Na granicy, pod Opatowcem 19 marca 1863 r., został na skutek zdrady aresztowany. W wię-
zieniu pozostaje do 1865 r., później przebywa na emigracji, czasowo mieszka w Szwajcarii, Anglii, 
a ostatecznie przenosi się na stałe do Turcji.  

Generał Marian Langiewicz zmarł w Konstantynopolu 12 maja 1887 r., pochowany został 
na miejscowym cmentarzu. Płyta na jego grobie ma napis w języku angielskim: „... Marian Langie-
wicz ex – Dictator of Poland ...”. 

2. Józef Hauke-Bosak, 1834 – 1871.
43

  

– dowódca wojsk polskich Powstania Styczniowego 1863 – 1864.  
Józef Hauke-Bosak urodził się w Warszawie. Przodkowie nie byli rdzennymi Polakami. 

W tradycji jego rodziny tkwiła służba wojskowa. Stryj, generał Maurycy Hauke oraz ojciec Józef 
Hauke-Bosak, również generał, zaczynali swoją karierę zaszczytną służbą dla dobra Polski (insurek-
cja kościuszkowska, legiony Dąbrowskiego, wojska Księstwa Warszawskiego), ale w późniejszym 
okresie wykazali wielkopoddańczą lojalność wobec Rosji. W pierwszą noc Powstania Listopadowe-
go gen. Maurycy Hauke zginął z rąk spiskowców jako zdrajca Ojczyzny. Dzięki pozycji gen. Mau-
rycego car obdarzał tę rodzinę licznymi godnościami, m. in. Nadał tytuł i herb „Bosak”. 

Po śmierci ojca trzyletni Józio umieszczony został z rozkazu cara w Instytucie Małoletnich, 
a w kilka lat później w Korpusie Paziów. Te najwykwintniejsze zakłady wychowawcze Petersburga 
dały Józiowi doskonałe przygotowanie towarzyskie, poznał doskonale języki zachodnie, stał się 
osobistym paziem carowej. Jednak całe wykształcenie szło w kierunku wynarodowienia i młody 
Hauke-Bosak nie znał nawet słowa w języku polskim. W okresie wojny krymskiej został skiero-
wany na służbę do Warszawy i dopiero tu, dzięki swojej kuzynce, poznał całą gorzką prawdę. Szyb-
ko rozbudziła się w nim polska namiętność, lecz czujni na wszystko carscy agenci spowodowali, że 
ponownie znalazł się w Petersburgu. Mianowany został oficerem ordynansowym cara Aleksandra 
II. Otworzyła się przed nim wspaniała droga kariery. W 1857 r. wyjeżdża J. Hauke-Bosak na kilka 

                                                 
42 T. Wągrowski,  Biogramy, cz. III, w: A. Massalski,  T. Wągrowski, W hołdzie przeszłości – z tradycji powstania styczniowego na Kielecczyźnie, 
Kielce 1984, s. 125. 
43 Tamże, s. 117-119. 
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miesięcy do Paryża. W kręgach polskiej emigracji uczy się języka polskiego i poznaje polską hi-
storię. Po powrocie do swego pułku coraz krytyczniej ocenia politykę carskiego dworu. W 1860 r. 
na własną prośbę dostaje przydział na front kaukaski. W czasie dwuletniej wojny z góralami zyskał 
sobie opinię doskonałego oficera i groźny przydomek „Lew Kaukazu”. Już wtedy jest przekonany, 
że zdobyte doświadczenia będą mu przydatne w walce o wolność Polski. Po powrocie z frontu za-
czyna szukać drogi do oficjalnej dymisji z wojska, co spotyka się ze zrozumiałym zdziwieniem sa-
mego cara. W dniu 22 lutego 1863 r. otrzymuje awans na pułkownika i upragnioną dymisję. Na-
tychmiast zgłasza się w Krakowie i oddaje się do dyspozycji Rządu Narodowego. Napotyka na 
pierwszy brak zaufania, musi cierpliwie czekać. Dopiero 29 września 1863 r. mianowany zostaje 
generałem i Naczelnikiem Wojskowym Województwa Krakowskiego i Sandomierskiego. Jedzie w 
Góry Świętokrzyskie, gdzie podporządkowuje sobie oddziały pułkownika Zygmunta Chmieleńskie-
go, podpułkownika Karola Kality „Rębajły”, podpułkownika Jana Rudowskiego, pułkownika Dio-
nizego Czachowskiego, podpułkownika Władysława Eminowicza i przystępuje do tworzenia regu-
larnych sił wojskowych. W ten sposób wyprzedza późniejsze dyrektywy Romualda Traugutta.  
Swoją pierwszą bitwę pod Jeziorkiem przegrywa – 29 października 1863 r., bierze za to odwet w 
Opatowie i pod Ociesękami – 24 i 28 listopada 1863 r., następnie odbywa długi rajd aż pod Szcze-
kociny. Poważne załamanie przeżywa po śmierci płk. D. Czachowskiego i płk. Z. Chmieleńskiego. 
Okres zimy poświęca gen. J. Hauke-Bosak na reorganizację oddziałów, tworzy II Korpus liczący 
ponad 5000 żołnierzy. Buduje wizje wiosennej kampanii. Jego ambitne plany upadły w momencie 
tragicznej klęski opatowskiej – 21 lutego 1864 r. Mimo nadludzkich wysiłków nie jest w stanie 
ożywić ponownie walki. Nocą z 19/20 kwietnia 1864 r. przekracza granicę i udaje się na emigrację. 
Mieszka we Włoszech, Francji, Szwajcarii. W 1870 r. bierze udział w wojnie francusko-pruskiej 
bijąc skutecznie odwiecznego polskiego wroga. Zdobywa sławę bohatera republiki francuskiej. Ge-
nerał Józef Hauke-Bosak jako wielki bohater 21 stycznia 1871 r. pod Dijon. Trumna okryta biało-
czerwonym sztandarem złożona została na cmentarzu w Genewie. W czasie pogrzebu jeden z mów-
ców powiedział: „To legendarny heros, który nie należy do teraźniejszości i przeszłości, w pamięci 
następców żyć musi wiecznie, apostoł nowych idei, przyjaciel pracujących, żołnierz wolności”.  

3. Zygmunt Chmieleński, 1833 – 1863.
44

  

– dowódca wojsk polskich Powstania Styczniowego 1863 – 1864.  
Zygmunt Chmieleński urodził się w Barczącej koło Mińska Mazowieckiego i tu spędził pie-

rwsze lata dzieciństwa. Po śmierci ojca, który był wyższym oficerem rosyjskim, przyjęty został 
młody Zygmunt do Aleksandryjskiego Korpusu Kadetów w Petersburgu, a następnie do oficerskiej 
szkoły artylerii. Brał udział w wojnie krymskiej, a następnie po jej zakończeniu pełnił służbę na 
Wołyniu. Awansował do stopnia porucznika. W 1859 r. przeniesiony został do Warszawy. Pod 
wpływem ulicznych wydarzeń lat 1861-1862 porzucił armię carską i nielegalnie przedostał się do 
Paryża. Po nawiązaniu kontaktów z generałem Ludwikiem Mierosławskim skierowany został do 
Genui, do Polskiej Szkoły Podchorążych na stanowisko wykładowcy matematyki i artylerii. Na 
wieść o wybuchu Powstania Styczniowego w Polsce przedostał się do Galicji, lecz tu został aresz-
towany i osadzony w twierdzy w Ołomuńsku. W kwietniu udaje mu się zbiec z więzienia i melduje 
się w Krakowie do dyspozycji Rządu Narodowego. Otrzymuje nominację na kapitana i z sześćdzie-
sięcio osobowym oddziałem żołnierzy przekracza granicę Królestwa. W okresie samodzielnej dzia-
łalności stoczył 11 poważnych potyczek, m.in. pod Ciernem – 22 września 1863 r., pod Warzynem 
– 23 września 1863 r., pod Mełchowem – 30 września 1863 r., pod Oską – 20 października 1863 r., 
w Kwilinie – 21 października 1863 r. zyskał sobie miano najgroźniejszego przeciwnika dowódcy 
wojsk rosyjskich generała Ksawerego Czengierego oraz opinię najlepszego dowódcy oddziałów 
                                                 
44 Tamże, s. 114-115. 
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Wojsk Polskich. W oddziale swoim utrzymywał żelazną dyscyplinę, za najdrobniejsze uchybienia 
stosował kary cielesne. Jednego ze swoich oficerów, Władysława Sokołowskiego „Iskrę”, oskarżo-
nego o nadużycia rozkazał rozstrzelać. Pod rozkazami gen. Józefa Hauke-Bosaka brał udział we 
wszystkich większych potyczkach: Jeziorko – 29 października 1963 r., Opatów – 26 listopada 1863 
r., Ociesęki – 28 listopada 1863 r. W uznaniu zasług szybko awansował – został pułkownikiem 
i szefem sztabu II Korpusu Wojsk Polskich. W czasie bitwy Bodzechowskiej – 16 grudnia 1863 r. 
został ciężko ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej. W dniu 23 grudnia 1863 r. pułkownik Zyg-
munt Chmieleński został rozstrzelany w Radomiu. 

4. Dionizy Czachowski, 1810 – 1863.
45

  

– dowódca wojsk polskich Powstania Styczniowego 1863 – 1864.  
Dionizy Czachowski urodził się w Niedabylu, tj.: 8 km. na wschód od Białobrzegów nad Pi-

licą. Ojciec jego wywodził się z ubogiej szlachty herbu Korab. Matka, Joanna Krzyżanowska była 
siostrą matki Fryderyka Chopina. Dionizy miał czwórkę rodzeństwa: braci – Piotra i Józefa oraz 
siostry – Scholastykę i Klementynę. Scholastyka wyszła za mąż za dziedzica Bukówna (wieś na 
północ od Przytyka) Andrzeja Badowskiego. Od tej pory Bukówno stało się drugim domem dla 
młodszego rodzeństwa, często gościł tu i mały Dionizy. Około 1828 r. D. Czchowski ukończył 
Gimnazjum Pijarów w Radomiu. W okresie Powstania Listopadowego był prawdopodobnie żołnie-
rzem w oddziałach generała Samuela Różyckiego. W 1831 r. zakłada rodzinę i dość prędko opusz-
cza rodzinne strony i wyjeżdża na Ukrainę, gdzie otrzymał od stryja pokaźny spadek. W 1849 r. los 
bardzo boleśnie go doświadczył, został wdowcem z siedmiorgiem dzieci. Pod koniec 1860 r. po-
wrócił w okolice Radomia i osiadł w Jankowicach. Gospodarka wiejska nie była jego ulubionym 
zajęciem. Był za to urodzonym „włóczęgą” i myśliwym, znał doskonale ogromne świętokrzyskie 
lasy.  

W okresie manifestacji patriotycznych 1860-1862 żywo reagował na wszystkie wydarzenia. 
Gdy wybuchło powstanie 22/23 stycznia 1863 r. bez chwili wahania porzucił dom i wraz z dwoma 
synami wyruszył walczyć. Czy był z pułkownikiem, późniejszym generałem Marianem Langiewi-
czem przy ataku na Szydłowiec trudno orzec, był natomiast od rana 23 stycznia 1863 r. w Wąchoc-
ku. Został mianowany majorem i dowódcą batalionu. Rozpoczął służbę, która stała się piękną epo-
peją, i która weszła do najchlubniejszych tradycji patriotycznych ziemi świętokrzyskiej. Działalność 
Dionizego Czachowskiego odbywała się w czterech etapach:  

a. walki w korpusie generała Mariana Langiewicza do 23 stycznia do 18 marca 1863 r.,  
b. samodzielna działalność od 11 czerwca 1863 r., a w tym okresie nominacja na pułkow-
nika i Naczelnika Wojskowego województwa Sandomierskiego,  
c. pobyt na urlopie w Galicji do 19 października 1863 r.,  
d. ponowne wejście do walki zakończone tragiczną śmiercią.  
W całej swojej działalności powstańczej pułkownik Dionizy Czachowski stoczył ponad 30 

potyczek w wojskami rosyjskimi. Walki te znaczone były pięknymi sukcesami jak: Staszów, Stefa-
nów, Jeziorko (k. Sudołu), Rybnica oraz bolesnymi klęskami: Rzeczniów, Jurkowice, Jawor Solecki 
gdzie oddał swoje życie w dniu 6 listopada 1863 r.  

Pułkownik Dionizy Czachowski był niezawodnym oficerem, stał zawsze w pierwszym sze-
regu walki. Przez swoich nazywany był Ojcem, przez Rosjan „krwawym starcem”. Po śmierci śpie-
wano o nim pieśni. Nie znał litości dla zdrajców i opieszałych w służbie Ojczyzny.  

                                                 
45 Tamże, s. 115-116. 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

254 

5. Kacper Kotkowski, 1814 – 1875.
46

  

Kacper Kotkowski urodził się we wsi Czerwona Góra koło Opatowa. Ojciec jego był go-
spodarzem wiejskim. W 1837 r. Kacper Kotkowski ukończył seminarium w Sandomierzu i uzyskał 
święcenia kapłańskie. Po kilku latach pracy osiadł w Ćmielowie, jako proboszcz parafii. Z czasem 
otrzymał dodatkowe obowiązki, m.in. został honorowym kanonikiem kaliskim oraz regensem 
(przełożonym) Zakładu Księży Zdrożnych na Świętym Krzyżu. Na początku lat sześćdziesiątych 
postać jego była szalenie popularna, znano go we wszystkich kopalniach, hutach i parafiach ziemi 
świętokrzyskiej. Był niestrudzonym organizatorem różnych form manifestacji patriotycznych, usta-
wiał krzyże i kopce o wymowie narodowej np.: na rynku w Ćmielowie, przy kościele św. Michała 
w Ostrowcu na Rynku w Kunowie. Organizował słynne na całą Polskę odpusty na Świętym Krzy-
żu. W październiku 1862 roku zorganizował w Świętomarzy koło Bodzentyna wielki zjazd ducho-
wieństwa sandomierskiego, który ogłosił przynależność kleru do organizacji narodowej „Czerwo-
nych”. Komitet Centralny chciał powołać go do swego składu, lecz ksiądz objął skromnie Naczel-
nika Cywilnego Województwa Sandomierskiego.  

Z chwilą wybuchu Powstania Styczniowego, w obawie przed aresztowaniem, opuścił ćmie-
lowską parafię i przyłączył się do korpusu generała Mariana Langiewicza. Towarzyszył generałowi 
do Małogoszczy, a po bitwie przedostał się do Galicji, gdzie miał zająć się dostawami broni. Został 
jednak aresztowany przez Austriaków i przesiedział kilka miesięcy w więzieniu. We wrześniu 1863 
r. powołany został na Komisarza Pełnomocnego Rządu Narodowego na teren województwa Sando-
mierskiego. Generał J. Hauke-Bosak traktował księdza K. Kotkowskiego jako głównego swojego 
doradcę. Po upadku powstania wyjechał na emigrację. Brał udział w różnych pracach mających na 
uwadze dobro Ojczyzny. Przeżył również wiele kłopotów, m.in. oskarżony za fałszowanie rosyj-
skich papierów wartościowych odbył karę trzech lat więzienia.  

Ksiądz Kacper Kotkowski zmarł w Antwerpii, pochowany na miejscowym cmentarzu.  
 

                                                 
46 Tamże, s. 122-123. 
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Władysław Edward Kostkowski 
Wrzesień-listopad 2020 

Jan Kruczkowski – weteran Powstania Styczniowego 

Na cmentarzu w Rudzie Kościelnej spoczywa dwóch weteranów Powstania 1863 r.: Andrzej 
Listek, najdłużej żyjący i ostatni zmarły spośród weteranów Powstania Styczniowego. Żył 101 lat, 
umarł 10.08.1941 r., oraz Jan Kruczkowski, któremu poświęcam ten rozdział naszej książki. 

Na płytach nagrobnych Jana Kruczkowskiego i Jego żony Konstancji wyryto: Jan Krucz-
kowski lat 76, zmarł 6 sierpnia 1917 r., Konstancja z Grzybowskich Kruczkowska lat 68, zm. 28 
grudnia 1923 r. Mieszkańcy Rudy Kościelnej i okolicznych miejscowości, a także regionaliści i hi-
storycy z pobliskiego powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego o spoczywającym w Rudzie Ko-
ścielnej weteranie 1863 r. Janie Kruczkowskim wiedzieli tyle, co podawały płyty nagrobne. 

W przygotowaniu do obchodów 150-rocznicy Powstania Styczniowego ludowy artysta Sta-
nisław Skalski odnowił płyty nagrobne Jana i Konstancji Kruczkowskich. Marzeniem przygotowu-
jących uroczystości było poznać kiedy i skąd ów weteran 1863 r. przybył do Rudy Kościelnej. 
W Rudzie Kościelnej i w sąsiednich miejscowościach nie ma Kruczkowskich ani Grzybowskich, 
więc nie ma kogo pytać. 

Jubileusz uroczyście obchodzono w różnych miejscach. Tu ograniczam się do wydarzena 
z 28.04.2013 r. w Borii i Rudzie Kościelnej. Bogaty program przedstawia poniższe zaproszenie. 

Przed uroczystą mszą św. w kościele pw. Zaślubin NMP Zbigniew Wacław Pękala wspo-
mniał księdza Kacpra Kotkowskiego,  a Jerzy Sykała wspomniał obu spoczywających na cmentarzu 
parafialnym weteranów. O Andrzeju Listku opowiedział obszernie, o Janie Kruczkowskim skrom-
nie. Byłem w różnych miejscach związanych z Powstaniem 1863-1864 i Jego weteranami, jednakże 
tę uroczystość wspominam na podstawie opowiadań J. Sykały, S. Skalskiego, Z. W. Pękali. 
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W roku 2020 powstająca niniejsza książka stworzyła okazję rozszeżenia wiedzy o Janie 
Kruczkowskim. W Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, zarówno w Wydziale Ewidencji Ludno-
ści jak też w Wydziale Stanu Cywilnego spotkałem się z wyrozumiałością i życzliwością. Ksiąg 
Ludności miejscowości ani gminy sprzed wojny nie ma ani w Ćmielowskim Urzędzie ani w Archi-
wum Państwowym. Nie przetrwały pożogi wojennej. Akty zgonu wniosły tylko imiona rodziców, 
nazwiska rodowe matek, drobną korektę wieku Jana (lat 75) i dnia zgonu Konstancji (27 grudnia). 
Mieliśmy ciut więcej, ale nadal niewiele: Jan Nepomucen Kruczkowski, syn Tomasza i Tekli z Juź-
wikowskich1 umarł w Rudzie Kościelnej 6 sierpnia 1917 r. przeżywszy lat 75; Konstancja z Grzy-
bowskich Kruczkowska, córka Antoniego i Heleny z Bąkowskich umarła w Rudzie Kościelnej 27 
grudnia 1923 r. przeżywszy lat 68. Według podanego wieku Jan powinien urodzić się około roku 
1841, Konstancja powinna urodzić się około roku 1855, a więc ich ślubu należało szukać od roku 
1871, ale gdzie?  

Niech żywi nie tracą nadziei – przypomniał za Juliuszem Słowackim pewien życzliwy pro-
boszcz przy okazji innych moich gene-poszukiwań. Napisałem więc na forum genealogów o wete-
ranie Powstania Styczniowego Janie Kruczkowskim spoczywającym w Rudzie Kościelnej – tyle ile 
wiedziałem z płyt nagrobnych i aktów zgonu weterana i jego żony. Wkrótce od życzliwych poszu-
kiwaczy dostałem parę zaskakujących odpowiedzi. Mieliśmy więc już: 
- akt małżeństwa Jana Nepomucena Kruczkowskiego z Konstancją Grzybowską, zawartego we 
Włocławku 20 czerwca 1876 r.; 
- dane z aktu małżeństwa jego rodziców – Tomasza Ksawerego Franciszka Kruczkowskiego i Tekli 
Juźwikowskiej,  zawartego w 1836 r. w Kucharach Kościelnych; 
- akt małżeństwa jego siostry – Karoliny Antoniny Kruczkowskiej z Szymonem Wiśniewskim za-
wartego w r. 1876 w par. Studzianna-Brudzewice. 

                                                 
1 Według aktu małżeństwa z r. 1876: syn Tomasza i Tekli z Juźwikowskich, według aktu zgonu z r. 1917 syn Tomasza i Tekli z Dunajewskich. 
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Akt małżeństwa Jana Nepomucena Kruczkowskiego z Konstancją Grzybowską 
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Akt 37. Glinka. Działo się w Włocławku ósmego/dwudziestego czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego 
szóstego roku o godzinie ósmej po południu. Ogłaszam, że w obecności świadków: Józefa Szałowskiego, or-
ganisty parafii, trzydzieści pięć lat mającego i Stanisława Machczyńskiego, pisarza czterdzieści dwa lata 
mającego, mieszkających w Włocławku, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Ja-
nem Nepomucenem Kruczkowskim, rządcą, kawalerem, urodzonym we wsi Rataje, samorzewskiej parafii, 
słupeckiego powiatu, synem nieżyjącego strażnika Tomasza Kruczkowskiego i żyjącej wdowy Tekli z d. Jóź-
wikowskiej mieszkającej w Włocławku, trzydzieści pięć lat mającym, mieszkającym we wsi Kuchary Borowe, 
i Konstancją Grzybowską, panną urodzoną w Glinkach, tutejszej parafii, córką nieżyjącego włościanina An-
toniego Grzybowskiego i żyjącej żony jego Heleny Bąkowskiej, drugiego ślubu Hulisińskiej, mieszkającej w 
Glinkach, dwadzieścia dwa lata mającej, mieszkającej przy matce. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi 
w dniach: dwudziestego szóstego maja, czwartego i jedenastego czerwca, ogłoszone w tutejszym i Grabie-
nieckim parafialnych kościołach. Pozwolenie obecnych osobiście przy akcie ślubu matek nowożeńców oś-
wiadczone słownie. Nowożeńcy oświadczają, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijnego obrzędu doko-
nał ksiądz Walenty Grzybowski, wikary Konińskiej parafii z pozwolenia miejskiego proboszcza. Akt ten po 
przeczytaniu my i obecni przy tym podpisaliśmy. Podpisy księdza, nowożeńców, świadków. 

 
Brakowało aktów urodzeń weterana i jego żony. Nadal nie wiedzieliśmy skąd się wziął w 

Rudzie Kościelnej i czy miał potomstwo. Jan Kruczkowski syn Timofieja był na zesłaniu na Sybe-
rii. Czy to ten spoczywa w Rudzie Kościelnej? Zapewne po powrocie ze zsyłki miał zakaz powrotu 
w rodzinne strony, bo okupant stosował takie represje. 

Wkrótce życzliwość forumowiczów zaowocowała odkryciem aktu zgonu syna weterana. 
W Poniku, par. Bałtów 15.08.1944 r. umarł Adam Kruczkowski, syn Jana i Konstancji, gorzelany, 
kawaler, mający lat 76. Może więc to on wystawił nagrobki rodzicom? 

Akt zgonu Adama Kruczkowskiego syna Jana i Konstancji 

 
Rodzące się kolejne pytania wymuszają dalsze poszukiwania. Czy zmarły w stanie kawaler-

skim Adam Kruczkowski był jedynym synem weterana? Czy ród weterana zanikł? 
Szukałem śladów po gorzelni w Poniku i osób pamiętających tę gorzelnię. Dawna gorzelnia, 

budynki pracowników, zabudowania gospodarcze dawno wyburzone. Szczątki murów zepchnięte w 
pobliski wąwóz, gdzie była droga, którą moi rozmówcy chodzili do szkoły. 

Gorzelnię w Poniku pamiętają nieliczni, ale życzliwie wspominają i ciekawie opowiadają. 
Będę ich odwiedzał w dalszych poszukiwaniach pamiątek po gorzelni i jej właścicielach. Pokażą mi 
cegły z murów gorzelni (większe od współczesnych), które rozebrać było bardzo trudno, gdyż za-
prawa, którą je zespojono zawierała w swym składzie białko jaj. Pokażą mi jak je wykorzystali...  
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 Z Bałtowa do Ponika jadę malowniczym wąwozem lessowym, a po wyjechaniu na wierz-
chowinę i dwukrotnym skręceniu w prawo do pustki po gorzelni aleją starych drzew, głównie lip, 
ale mocno przetrzebionych. 

Jedynymi śladami wyznaczającymi miejsca po gorzelni i budynkach pracowniczych są stare 
drzewa, wielki, martwy dąb, kilka lip, dzikie zarośla, które nie dały się zaorać z powodu tkwiących 
w ziemi fundamentów. 

Fragment murowanego kanału gorzelni 
 
Resztki fundamentu gorzelni z wystającym stalowym prętem 

 
Foto: W. E. Kostkowski 
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Fragment drzewa genealogicznego Jana Kruczkowskiego 
 

   Salomea 

Woycicka 
zm. po 1836 

Kazimierz 

Juźwikowski 
zm. przed 1836 

 Marianna 

Ways 
zm. po 1836 

Jan 

Kruczkowski 
zm. przed 1836 

       
Helena 

Bąkowska 

 

Antoni 

Grzybowski 

 

 Tekla 

Juźwikowska 

1817 - po 1876 

Tomasz Ksawery Franciszek 

Kruczkowski 

1802 – 1854  

zm. po 1876 zm. przed 1876 

  ur. w Łękawie, pow. piotrkowicki 
zam. w Kleczewie, pow. koniński 
zm. 30.10.1854 w Sieradzu2 

Ślub przed 1854 w ……………  Ślub 1836 w Kucharach Kościelnych3 

       
 Konstancja Grzybowska 

1854 – 1923  

Jan Nepomucen Kruczkowski 

1841 – 1917  
 

 ur. Glinka 
zm. 28 grudnia 1923 w Rudzie Kościelnej 

ur. Rataje, par. Samorzewska, powiat słupecki 
zm. 6 sierpnia 1917 w Rudzie Kościelnej 

 

 Ślub 20.06.1876 we Włocławku4  
      
  Adam Kruczkowski 1878 – 1944  

zm. 15.10.1944 w Poniku par. Bałtów5 
  

 

 
Czy warto aż tak angażować się w poszukiwania śladów po śladach dawno minionych? 

Właściciel gorzelni w Poniku – Aleksander Drucki-Lubecki był właścicielem także innych obiek-
tów; w Bałtowie: pałacu, folwarku dwóch młynów, elektrowni, a w Poniku oprócz gorzelni, także 
cegielni (która była na polu jednego z moich rozmówców)... 

Rządcą (zazwyczaj zwanym ekonomem) w bałtowskim folwarku (w dobrach Druckich-Lu-
beckich) był najmłodszy brat mojego pra-pra-pra dziadka Ignacego Kostkowskiego (1776-1846) – 
Jan Józef Kostkowski (1798-1878). W Bałtowie urodziło się pięcioro jego dzieci,6 w Bałtowie w 
1852 r. wydał za mąż córkę nieżyjącego brata Franciszka Kostkowskiego (1778-1824) – Teresę 
Marię Kostkowską (1821-1875)7, a w 1864 r. swoją córkę Walentynę Teresę Józefę Kostkowską 
(1837-1906),8 która w Klimkiewiczowie założyła szpital dla rannych powstańców i ochronkę dla 
dzieci, oraz objęła opieką wdowy po poległych i ich osierocone dzieci.9 
                                                 
2 Akt zgonu 295 /1854 par. Sieradz, w: Archiwum Państwowym w Łodzi. 
3 Akt małż. 11/1836 par. Kuchary Kościelne, w: Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. 
4 Akt małż. 37/1876 par. Włocławek. 
5 Akt zgonu 72/1844 par. Bałtów, w: Archiwum Państwowym w Kielcach.  
6 Rozyna Wiktoria 1849, Maryanna Julianna Stanisława 1852, Feliksa Julianna Antonina 1856, Józef Jan Czesław1861. 
7 Akt małż. 18/1852 par. Bałtów, 26.06.1952, mąż Mikołaj Śniegocki, w akcie zapisano: pozwolenie obecnego Aktowi Małżeństwa Jana Kostkow-
skiego ekonoma w Bałtowie zamieszkałego stryja i opiekuna. 
8 Akt małż. 39/1864 par. Bałtów, 20.11.1864, mąż Franciszek Narewski. 
9 Wspomniałem o tym w poprzednim tomie naszych-genehistorii. 

Nagrobki przed odnowieniem (foto ze strony Muzeum Historii Kielc) 

i odnowione przez S. Skalskiego (foto w r. 2020 W. E. Kostkowski 
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Zawód Adama Kruczkowskiego – syna weterana – gorzelany – domaga się przypomnienia, 
że Ruda Kościelna słynie m.in. z gorzelni, której okazały, zabytkowy budynek stoi do dziś, choć już 
bez wyposażenia. Obok gorzelni znajduje się stary park z zespołem dworskim z XVII w., kilka lat 
temu gruntownie przebudowanym. To także posiadłości Druckich-Lubeckich. Budynek gorzelni, 
który nadal możemy podziwiać wybudowano na początku XX wieku, jednakże wczesniej istniała 
tam gorzelnia choć znacznie skromniejsza. 

Czy weteran Powstania Styczniowego po powrocie ze zsyłki przybył do Rudy Kościelnej za 
pracą, a Jego syn kontynuował zawodowe tradycje ojca w dobrach Druckich-Lubeckich? 

Mimo iż historia tego rodu wymaga dalszych badań postanowiłem utrwalić dotychczasowe 
dociekania, aby ułatwić pracę badaczom. 
 
Post Scriptum 

W Rudzie Kościelnej w 1914 roku stacjonowała Główna 
Kwatera Pierwszej Kompanii Kadrowej i prawdopodobnie także 
sam Józef Piłsudski.  Upamiętnia to okolicznościowa tablica 9 maja 
2015 roku wmurowana w ogrodzenie zespołu dworskiego w setną 
rocznicę pobytu J. Piłsudskiego wraz z 1. Pułkiem Piechoty Legio-
nów w Rudzie Kościelnej. Ta uroczystość odbyła się z inicjatywy 
Jerzego Sykały, z bogatą oprawą i dużym zaangażowaniem regio-
nalistów, historyków, społeczników, patriotów. 

 
 
Obie fotografie ze zbiorów Z. W. Pękali
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Jacek Grzybała 

Syn Jana Bolesława Grzybały 

Droga wojenna Jana Bolesława Grzybały 

 Mój Tata Jan Bolesław Grzybała był synem Jana Franciszka Grzybały (1862-1936), prawni-
ka Urzędu Miasta Krakowa i Leokadii Krassowskiej (1878-1962). Urodził się w Krakowie 30 lipca 
1914 r., zmarł 28 lipca 1985 r. w Kielcach. W 1933 roku zdał maturę w Gimnazjum O.O. Pijarów w 
Rakowicach k/Krakowa. Był prymusem w siódmej i ósmej klasie w Gimnazjum. Tę informację 
przekazał mi szkolny kolega Taty Stefan Bałuk z Warszawy (cichociemny, generał w stanie spo-
czynku) w liście z 2011 roku. W 1933 roku rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Akademii 
Górniczej Krakowie, ale studiów przed wojną nie ukończył. W latach 1937-1938 był słuchaczem w 
Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii w Włodzimierzu. Kurs ukończył z 6 lokatą na 
78 słuchaczy i otrzymał stopień plutonowy podchorąży. 28 sierpnia 1939 roku został zmobilizo-
wany do 5 Pułku Artylerii Ciężkiej Armii Kraków. I tak zaczęła się droga wojenna mego taty, która 
trwała dokładnie siedem lat, zakończona przypłynięciem do Gdańska 5 listopada 1946 r. na statku 
M/S Sobieski, późniejsza nazwa statku to Gruzja, ale to już pod banderą ZSRR. 
 
 Całość wspomnień będzie utrzymana w takim tonie, że ja opiszę całą wędrówkę Taty tak jak 
słyszałem z jego ust. Tata opowiada, ja słucham i przelewam na papier. 
 

Odcinek I: Kraków – Przełęcz Tatarska – Miskolc – Budapeszt – Bregenc Ma-
jor k/Ferteszen Miklos – Folwark (koszary) 
 Dla mnie II wojna światowa zaczęła się dokładnie w chwili mobilizacji powszechnej w 
sierpniu 1939 roku. Ponieważ byłem studentem Akademii Górniczej w Krakowie w lipcu i sierpniu 
1939 roku przebywałem na praktyce górniczej na kopalni węgla kamiennego Jowisz na Śląsku. 
 Zgodnie z regulaminem praktyka miała się zakończyć 31 sierpnia, ale już 28 sierpnia zosta-
łem zmobilizowany z przydziałem do 5 Pułku Artylerii Ciężkiej Armii Kraków, w stopniu pluto-
nowy podchorąży. Mój stopień plutonowy podchorąży związany był z faktem, że w latach 1937/ 
1938 ukończyłem Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Studiując na Akademii Górniczej mieszkałem wtedy w Krakowie przy 
ul. Olszańskiej 26 z mamą. Ojciec już nie żył, zmarł w czerwcu 1936 roku, będąc już na emerytu-
rze. Wychodząc z domu i idąc na wojnę mama dała mi na drogę Cudowny Obrazek Najświętszej 
Panny Marii z Ostrej Bramy. Na odwrocie własną ręką napisała: Noś na sercu a Matka Najświętsza 
przyprowadzi Cię szczęśliwie do domu. 1939 rok. 
 Tak się złożyło, że w czasie walk byliśmy blisko granicy Polski-Węgier. Kiedy 17 września 
1939 roku Sowieci przekroczyli Polską granice na Zbruczu, a 21 września stali u bram Lwowa ja-
sne było, że aby uniknąć niewoli Sowieckiej otrzymaliśmy rozkaz udania się natychmiast na Wę-
gry. W nocy z dnia 19 na 20 września wraz z całym oddziałem maszerując na Tatarów przekroczy-
łem w górach granicę polsko-węgierską na przełęczy Tatarskiej. Potem marsz aż do Miskolca. Tu 
zostaliśmy oficjalnie internowani dnia 23 września i zobowiązani do złożenia broni, amunicji oraz 
całego uzbrojenia pułkowego. Węgrzy pozwolili zostawić oficerom i podchorążym broń krótką oso-
bistą, która potem bardzo się przydała. Gdy potrzebowałem nagle pieniędzy to pistolet osobisty bar-
dzo szybko miał kupca i to za całkiem dobra kwotę. Do Miskolca dojechałem na koniu, tu przesie-
dliśmy się na pociąg. Ponieważ to były już ostatnie oddziały Polskie, które przekraczały granicę 
węgierską powstał wielki problem z zakwaterowaniem. Brakowało miejsca w koszarach. Dlatego 
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też zostaliśmy przewiezieni aż pod granicę austriacką do dawnych koszar austro-węgierskich w 
miejscowości Bregenc-Major koło Fertesen Miklos powiat Sopron. 
 Warunki w obozie internowania, a dokładnie w Bregenc-Major Folwark były bardzo cięż-
kie. Przydzielono nam 4 stodoły i jedną stajnię, tu nocowaliśmy na słomie i sianie. Spaliśmy jeden 
obok drugiego, tak że gdy jeden z nas chciał się obrócić na drugi bok to cały rząd musiał się też 
obrócić. Żeby jeszcze mieć pecha to zima 1939/1940 była wyjątkowo ostra, co dla położenia geo-
graficznego Węgier jest wielką rzadkością. Stodoły pochodziły jeszcze z czasów sprzed pierwszej 
wojny światowej. Były nieszczelne, tak że czasami śniegiem zawiewało do środka. 
 Komendant obozu, Węgier, nie ukrywał swoich wielkich sympatii hitlerowskich. Mówiąc 
krótko, dla Polaków zarządził bardzo ostre rygory niezgodne z instrukcjami i zarządzeniami władz 
zwierzchnich. Jeździł na motocyklu jak wariat, a wyjeżdżając z obozu przez wąską bramę o mało 
co nie spowodował poważnego wypadku. Dlatego zrodził się niesamowity plan wśród żołnierzy. 
Wpadli na pomysł, aby wieczorną porą pomiędzy drzewami w bramie na wysokości 1,5 metra prze-
ciągnąć cienką stalową linkę. Gdy komendant wyjedzie na motorze z wielką prędkością z obozu to 
po prostu zetnie sobie głowę. To by nic nie dało na lepsze, a jeszcze bardziej zepsułoby stosunki 
i położenie Polaków w obozie. Oficerowie dowiedziawszy się o takim planie zaraz zareagowali, 
plan uległ kasacji. Sprawa komendanta stała się bardzo głośna i po krótkim czasie został odwołany 
przez władze z Budapesztu. 
 Miały miejsce też i ciekawe zdarzenia. Było to spotkanie dawnego dowódcy węgierskiego 
z jego dawnym podwładnym, żołnierzem Polakiem a obecnie internowanym. Ów Polak podczas 
pierwszej wojny światowej służący pod jego dowództwem teraz rozpoznał swego przełożonego, 
i złożył mu meldunek o wykonaniu rozkazu. Pułkownik Węgier dopiero po chwili zorientował się, 
że to jego podwładny z czasów pierwszej wojny światowej. Było trochę radości, uściski obydwu 
żołnierzy, a chwilowe przygnębienie obozowe minęło. To spotkanie oczywiście zakończyło w wi-
niarni przy dobrym Tokaju. 
 Czas upływał, a szeregi żołnierzy zmniejszały się. Ucieczki były coraz częstsze, zwłaszcza 
na wiosnę w marcu. Pomimo trudnych warunków Węgrzy byli do nas bardzo dobrze nastawieni. 
Nie stawiali nam większych trudności, raczej pomagali w ucieczkach. Dzisiaj mogę powiedzieć, że 
spośród wszystkich narodów i rządów z czasów Drugiej Wojny Światowej zachowali się w stosun-
ku do nas Polaków bardzo dobrze i wyjątkowo przyzwoicie. Kończąc ten odcinek wspomnień po-
wiem tylko tyle Węgier Polak dwa bratanki i do szabli i do szklanki. 

Odcinek II: Bregenc Major – Budapeszt – Nadzkanidza – Split – Marsylia 
 Po wykonaniu kilku pamiątkowych zdjęć na tle stodół, w których spaliśmy, następnego 
dnia, to jest 23 marca 1940 roku uciekamy z obozu. Minęło już prawie 6 miesięcy naszego interno-
wania, jest już wiosna, nasz kierunek to Budapeszt. Moim współtowarzyszem ucieczki jest Edmund 
Peszko przyjaciel z podchorążówki we Włodzimierzu Wołyńskim. Będziemy razem w podróży, aż 
do zakończenia wojny, to jest do mojego wyjazdu z Anglii 2 listopada 1946 roku. 
 Do Budapesztu udajemy się pociągiem. Na wszelki wypadek jesteśmy tak umówieni, że 
gdyby coś się stało i któryś z nas zostanie zatrzymany przez żandarmerię węgierską, to po powtór-
nej ucieczce mamy zgłosić się w klasztorze Ojców Pijarów w stolicy Węgier. Długo nie trzeba było 
czekać. Ja udaję się w pociągu do WC i gdy wychodzę, z daleka widzę, że Edmund został zatrzy-
many przez patrol węgierski. W tył zwrot, zmieniam miejsce w wagonie, 2 wagony do przodu. 
I tym sposobem jestem ocalony, za dwie godziny jest już stolica Węgier. Późnym wieczorem w Bu-
dapeszcie za ostatnie pieniądze taksówką przyjeżdżam pod bramę klasztoru O.O. Pijarów. W klasz-
torze tym zakonnikiem jest Polak. To mój kolega z klasy maturalnej gimnazjum Ojców Pijarów 
z Krakowa, Gerard Matuła. Pukam do furty, nie znam węgierskiego, więc jak rozmówić się z furtia-
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nem. Ale nie darmo uczyłem się łaciny w gimnazjum. Okienko w bramie otwiera się, ja tylko wy-
powiadam dwa wyrazy Pater Polonus. Wszystko jest zrozumiałe. Za kilka minut Gerard otwiera 
drzwi do klasztoru. Jasiu chwała Bogu, że jesteś. Kładzie palec na ustach. To wiadomy znak, nie 
mów nic. Jesteśmy pod stałą obserwacją niemiecką. U nas w klasztorze są nie tylko sami Węgrzy. 
Nie mówię ani słowa. Umieszcza mnie u siebie w celi, częstuje kolacją. Co stało się z Edmundem 
Peszko, kolegą z obozu, nie mam pojęcia. 
 Rano modlitwa, śniadanie. O godz. 10 żegnam się z Gerardem,  wychodzę za bramę. I oto 
widzę przy bramie, stoi Edmund, kolega obozowy. Mów, co z tobą. Udało mi się dojechać do Bu-
dapesztu z żandarmami i tu im uciekłem. Teraz musimy zgłosić się na Polską Misję Wojskową, aby 
otrzymać dokumenty oraz instrukcje jak postępować i co robić dalej. W Budapeszcie otrzymujemy 
lewe papiery, jesteśmy robotnikami rolnymi, jedziemy do pracy. Zadaniem naszym jest teraz udać 
się na granicę Jugosławiańską, pociągiem do Nadzkanidzy. Dalej już pieszo do spotkania z prze-
mytnikami, którzy przeprowadzą nas przez granice i przewiozą na drugi brzeg rzeki Drawy. Jest 
wiosna, rzeka toczy wielką wodę z topniejących śniegów w górach. Na środku rzeki nurt nas znosi, 
o mało co byśmy się potopili. W końcu dobijamy do brzegu. Tutaj otrzymujemy instruktaż, jak iść 
do najbliższej stacji kolejowej Kotoriba, skąd odjeżdża pociąg, jadący do Splitu. Mamy przed sobą 
kilka kilometrów drogi do pokonania pieszo. Stacja będąca początkiem naszej podróży jest stacją 
końcową linii kolejowej po jugosłowiańskiej stronie. Gdy dochodzimy na stację widać, że takich 
grup jak moja jest tu kilka. Nikt z nikim nie rozmawia, wszyscy udają, że się nie znają, a przecież to 
sami Polacy i to jeszcze uciekinierzy z różnych obozów. Rano przyjeżdża pociąg, czeka nas wiele 
godzin jazdy do portu w Splicie. Przez całą Jugosławię, przez góry i doliny, w końcu jesteśmy nad 
Adriatykiem. Naszym środkiem lokomocji do Francji jest grecki statek pasażerski Patras (Ojczy-
zna). Statek jest wynajęty i opłacony przez Anglików. Na trasie Split – Marsylia pływa już od kilku 
miesięcy. Płyniemy przez Adriatyk i Morze Śródziemne. Po prawej stronie mijamy Sycylię, potem 
Korsykę, w końcu dopływamy do Marsylii. 
 Francja robi na nas przygnębiające wrażenie. Port wojenny Tulon jest nieczynny. Francuzi 
nie chcieli walki z Niemcami. Na wszelki wypadek zatopili okręty, aby nie wpadły w ręce wroga, 
blokując tym samym całkowicie port Tulon. Nikt nie pomyślał, że okręty można było wyprowadzić 
do Tunisu lub Maroka. Moja trasa Split – Marsylia zamknęła się trzema dniami spędzonymi na mo-
rzu. Dnia siódmego kwietnia 1940 roku w Marsylii schodzimy na ląd. 
 
 P.S. 
 Gdy piszę to wspomnienie to wiem, że jak podaje literatura statkiem tym do Francji płynął 
w lutym 1940 roku Zbigniew Skąpski, po wojnie profesor geodezji Politechniki Krakowskiej, a tak-
że w listopadzie 1939 roku generał Stefan Bałuk, kolega Taty z ławy szkolnej. Był on cichociem-
nym zrzuconym do Polski, autor świetnej książki pt. Byłem cichociemnym. Taki przewóz statkiem 
Patras był zapisany w dokumentach i na tę okoliczność otrzymałem list przewozowy z datą wypły-
nięcia ze Splitu i adnotacją zejścia z pokładu statku w Marsylii.  

Odcinek III: Francja – Marsylia – Niort – La Pallice (port) 
Dnia 7 kwietnia 1940 roku, po trzydniowej wędrówce po morzu Adriatyckim i Śródziem-

nym dopływamy do portu w Marsylii. Tu kończy się nasza podróż greckim statkiem s/s Patras (Oj-
czyzna) jesteśmy już na lądzie. Widok zatopionych okrętów wojennych w porcie w Tulonie, wi-
dzianych po drodze zrobił na nas przygnębiające wrażenie. Francuzi poszli po najmniejszej linii 
oporu. Zamiast wyprowadzić okręty do swoich portów w Afryce, aby nie dostały się w ręce nie-
mieckie to je zatopili. Istna paranoja. 
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Nasze zakwaterowanie we Francji to dawne koszary wojskowe Marsylia-Carpagianie w 
miejscowości Casiss, położonej na wschód od Marsyli około 25 km w kierunku na Neapol. Są one 
blisko morza. Jestem zarejestrowany pod numerem 13 267 i skierowany na zakwaterowanie do 
bloku nr 2-24. W terminie ekspresowym to jest 4 dni pokonuję trasę blisko 1 000 km i już 12.04. 
1940 roku zameldowałem się i zostałem przyjęty na Stację Zborną dla żołnierzy polskich w Bressu-
ire. Stosowne zaświadczenie wydano w dniu 15.04.1940 roku. 
 
Egzamin na oficera (dokumenty) 

W tym samym dniu komisja przy stacji zbornej sprawdzająca uprawnienia do używania ty-
tułu podchorążego, działając na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 20 lu-
tego 1940 roku stwierdziła, że Grzybała Jan Bolesław ur. 30.07.1914 roku w Krakowie jest upraw-
niony do używania tytułu podchorąży rezerwy. Przewodniczący komisji Kazimierz Mach, członek 
komisji Zygmunt Krasiński – porucznik. 

Aby wydać takie zaświadczenie przeprowadzano wywiad pomiędzy innymi kolegami z woj-
ska i zbierano wszystkie informacje o danej osobie. Potem podejmowano stosowną decyzję. Z uwa-
gi na fakt, że skończyłem podchorążówkę we Włodzimierzu Wołyńskim w 1938 roku i posiadałem 
tytuł plutonowy podchorąży, dlatego zostałem skierowany do Armii Polskiej Centrum Wyszkolenia 
Oficerów w Niort. 

Po przybyciu do centrum otrzymuję tymczasową legitymację nr L. Dz. 27/L wydaną dnia 
15.05.1940 r. Legitymacja jest ostęplowana pieczęcią z napisem w otoku: Armia Polska Ośrodek 
Wyszkolenia Oficerów w Niort. Tutaj przechodzę kurs dla podchorążych artylerii i zdaję egzamin 
na podporucznika rezerwy. Kurs trwał 3 tygodnie i był zakończony egzaminem w dniu 6.06.1940 r. 
Stosowne zaświadczenie wydano 13 czerwca 1940 r. Czwarta Dywizja Piechoty Ośrodek Wyszko-
lenia Oficerów Art. Niort. Pieczęć okrągła, podpisał dowódca batalionu, podchorąży Art. 4 D. P. 
Kupsztal Tadeusz (major). 

Dnia 17 czerwca dywizja otrzymuje rozkaz ministra spraw wojskowych w sprawie ewaku-
acji do Wielkiej Brytanii. Kierunek marszu to port La Roche a dokładnie to port sąsiedni La Pallice. 

Odcinek IV: Ucieczka z Francji – La Roche – La Pallice – Plymouth Anglia 
 Rano dnia 19 czerwca 1940 roku jesteśmy już w porcie La Roche, a konkretnie w jego dziel-
nicy La Pallice. Potrzebny jest statek do ewakuacji do Anglii dla około 3 000 żołnierzy. Powstaje 
problem. W porcie jest tylko statek grecki, są prowadzone negocjacje, czy kapitan popłynie z nami 
do Anglii i na jakich warunkach. Opór kapitana jest znaczny, a statek na dobrą sprawę nie nadaje 
się do takiego rejsu po Atlantyku. Negocjacje przedłużają się i kończą się fiaskiem. Nasi dowódcy 
schodzą ze statku. Nie będziemy się okrętować na ten statek i chwała Bogu. W kilka godzin potem 
port jest bombardowany przez bombowce niemieckie. Jedna z bomb przebija pokład greckiego stat-
ku, statek płonie. Jesteśmy uratowani na razie, a co będzie teraz z nami. 

Pod wieczór sygnałami świetlnymi Morse’a nawiązujemy łączność z angielskim statkiem 
transportowcem-węglarką o nazwie S/S Abderpool o wyporności 7 000 ton. Od kapitana otrzymu-
jemy zapytanie czy są do ewakuacji do Anglii oddziały polskie. Odpowiedź z naszej strony jest na-
tychmiastowa. Dla nas to ostatnia szansa ratunku. Statek może tylko podpłynąć do końca falochro-
nu portowego. O wejściu do portu nie ma mowy, nie ma czasu. Jeszcze przed świtem musimy 
wyjść w morze. Załadunek będzie nocą. 

Po betonowym falochronie posuwamy się gęsiego, trzymając się jeden drugiego za paski od 
spodni. To jedyne zabezpieczenie, aby nie wpaść do wody. Nie wolno używać żadnych latarek, ani 
świateł. Nad ranem, dwudziestego czerwca, a przecież noce w czerwcu są bardzo krótkie, około go-
dziny 330 odbijamy od falochronu. Ostatnim żołnierzem, który zaokrętował się na statek, po zdjęciu 
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trapu był Stanisław Sosabowski. Po zwisającej drabince sznurowej dostał się na statek, liny cumo-
we nie były jeszcze zdjęte.1 

Teraz kierujemy się prosto na Atlantyk, jak najdalej od brzegu. W tym czasie nie było tutaj 
jeszcze niemieckich łodzi podwodnych. Na statku jest nas ponad 3 000 osób.2 Wszyscy zajmują 
miejsca gdzie tylko się da. Do ładowni węglowej schodzi się po drabinie. Ja ulokowałem się na 
górnym pokładzie przy samym kominie wentylacyjnym z maszynowni. Byłem szczęśliwcem – tu 
było ciepłe powietrze, a ponadto stosunkowo najcieplej, ze wszystkich miejsc na pokładzie. 

Zaopatrzenie statku w wodę pitną prawie żadne, przydział dzienny na osobę to pół szklanki 
wody. WC, kłopot dziki, projektowane było dla załogi maksimum 50-70 osób. 

Statek do swojej obrony przeciwlotniczej miał cztery karabiny maszynowe przymocowane 
do poręczy i barier bocznych na okręcie. 

Rano, gdy byliśmy jeszcze blisko brzegu zostajemy zaatakowani przez 3 myśliwce bombar-
dujące, które bardzo blisko podchodziły do statku i rzucały bomby. Sytuacja stawała się bardzo nie-
bezpieczna. Dopiero zwarty i celny ogień z karabinów maszynowych powstrzymał zapędy niemiec-
kich lotników. Gdy jeden z atakujących samolotów został zestrzelony i wpadł do morza, pozostałe 
dwa atakowały nas nadal, ale z dalekiej odległości. Po krótkim czasie odleciały i zawróciły na ląd. 

Płynąc do Anglii nasz statek dużym łukiem wbił się w Atlantyk z uwagi na niebezpieczeń-
stwo łodzi podwodnych. Wybierając taką trasę nadłożył wiele dodatkowych mil na swojej drodze. 

Podróż trwała dwa dni. Dnia dwudziestego pierwszego czerwca tysiąc dziewięćset czter-
dziestego roku wczesnym rankiem dopływamy do Anglii do Plymouth. Jesteśmy uratowani. 

 
Moje uwagi i dodatkowe wiadomości 

(z pamiętników i opracowań aktualnie mi dostępnych): 
- Tym samym statkiem płynął także kolega Taty z Gimnazjum Pijarów w Rakowicach, cichociemny 
Stefan Bałuk, późniejszy generał w stanie spoczynku. 
- Na ten statek zaokrętował się też pułkownik Jan Kamiński pierwszy dowódca brygady, a potem 
zastępca generała Sosabowskiego. 
- Jak podaje generał Sosabowski w swojej książce „Najkrótszą Drogą” w Plymonth przy zejściu ze 
statku doliczono się nas dobrze ponad 3 000 osób, inne źródła podają dokładnie 3 200 osób, ja wie-
działem od Taty, że było około 3 500 osób. 
- Jako ciekawostkę mogę podać, że Niemcy w radio podali oficjalnie, że statek ten wraz ze wszyst-
kimi żołnierzami został zatopiony. Tę informację przekazała mi Mama, która całą wojnę mieszkała 
w Kielcach. 

Odcinek V: W Anglii – brygada spadochronowa – komunikat Sikorskiego 
Do portu w Plymoth przypływamy wczesnym rankiem dwudziestego pierwszego czerwca. 

Przy schodzeniu na ląd jesteśmy liczeni, jest nas ponad 3 200 osób.  
Na dworcu częstują nas herbatą, kanapkami, czekoladą, dla palących wielka radość, są dla 

nich papierosy. Zostają podstawione pociągi transportowe z wagonami osobowymi i grupami po 
500 osób, co pół godziny wyruszamy na północ. Ten kierunek to Szkocja. Następnego dnia przyby-
liśmy do Glasgow, stolicy Szkocji. Zostajemy zakwaterowani w szkołach, ale na krótko, gdzie 
przygotowano dla nas sienniki i koce. Władze miejscowe zapewniły bezpłatne całodzienne wyży-
wienie oraz żołd. Szeregowi otrzymali po 2 szylingi dziennie, oficerowie po 5 szylingów dziennie.  

Po kilku dniach zostajemy przeniesieni do obozu w pobliżu miasta Biggar, które leży około 
50 km na południowy-wschód od Glasgow, tutaj zakwaterowano nas w namiotach. Do najbliższego 

                                                 
1 Stanisław Sosabowski. Najkrótszą Drogą str. 38. 
2 Jan Kamiński. Od konia i armaty do spadochronu str. 62. 
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osiedla Symington było kilkaset metrów. Wszystko było tu zorganizowane już wcześniej, to znaczy 
kuchnie polowe, oraz podłączenia z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do naszych polowych sani-
tariatów. Kilku osobowe namioty zostały ustawione w liniach równoległych i powstało miasteczko 
dla prawie 2 000 osób. Z tego obozu mam dwa zdjęcia pamiątkowe na tle namiotów. W sumie wa-
runki tu nie były najlepsze, ciągłe opady deszczu i wilgoć dawała się nam we znaki, teren obozowi-
ska nie był odwodniony.  

Po zakończeniu organizacji kadrowej pozostała duża część oficerów bez przydziału, musieli 
oni zostać jakoś zagospodarowani. Powstaje projekt aby stworzyć brygadę kadrową, która pojedzie 
do Kanady w sprawie werbunku Polaków /Polonia/ do Wojska Polskiego w Angli.  

Pułkownik Sosabowski otrzymuje rozkaz następującej treści: „Upoważniam pułkownika 
dypl. S. Sosabowskiego do zorganizowania kadry Kanadyjskiej Brygady Strzelców” podpisany 
przez generała Burhardta-Bukackiego, dowódcę wojsk i obozów w Szkocji. 

Z uwagi na formowanie się tej brygady potrzebne było lokum. Pułkownik Sosabowski wraz 
z swoim sztabem udał się w objazd po terenie. Przez cały dzień odwiedził kilka zamków w sąsied-
nim hrabstwie. Decyzja była jednoznaczna wybór padł na zamek w Eliock, który był nie zamiesz-
kały. Zamek otoczony był pięknym i rozległym parkiem, tu powstanie obóz namiotów.  

Ja zostałem zakwalifikowany do Kanadyjskiej Brygady Strzelców w pierwszym rzucie. 
Chętnych do Kanadyjskiej Brygady Strzelców było wielu, tak że można by było stworzyć nie jedną, 
ale dwie brygady. Wiadomo to był atrakcyjny wyjazd „Kanada miodem i żywicą pachnąca”, Arka-
dy Fiedler. 

Pod koniec lipca 1940 roku przenosimy się do obozu w Eliock, dowództwo kwateruje w 
zamku, my w namiotach w parku. Zamek Elliock jest położony w pobliżu miasta Sanquhar. Okolica 
bardzo ładna, przypominała mi nasze polskie Beskidy. Warunki bytowania nie porównanie lepsze 
niż w Biggar, a i pogoda była też pozytywna.  

Stanisław Sosabowski przystąpił do organizowania przyszłych pododdziałów brygady kana-
dyjskiej, ustalając dowódców batalionów, oddziałów artylerii i saperów.  

Zaraz po przybyciu i zakwaterowaniu w obozie w Elliock rozpoczęły się ćwiczenia aplika-
cyjne zarówno w terenie jak i na mapach. Z tych zajęć zachowało się siedem zdjęć formatu 6 x 9 
cm. Ćwiczenia odbywały się bez broni, chociaż z Francji przywieźliśmy kilkadziesiąt karabinków 
jednostrzałowych i bardzo małą ilość nabojów do nich. Te karabinki to się najlepiej nadawały do 
polowania na dziki lub wilki, a nie do walki w czasie działań wojennych. Tematem naszych ćwi-
czeń było zwalczanie nieprzyjacielskiego desantu powietrznego, którego Anglicy obawiali się naj-
bardziej na dużych i otwartych obszarach szkockich.  

Największe zagrożenie desantem niemieckim miało miejsce we wrześniu w 1940 roku, gdy 
toczyła się bitwa powietrzna o Anglię. W sumie gdyby doszło do takiego desantu w starciu z nie-
przyjacielem nie mieliśmy żadnych szans. Elliock był dla nas normalnością wojskową w tym cięż-
kim czasie.  

Oczekiwaliśmy na ostateczną decyzję w sprawie terminu wyjazdu do Kanady całą Kanadyj-
ską Brygadą Kadrową. Do Elliock przybył biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina. Po 
mszy świętej i homilii wygłoszonej w trakcie kazania miało miejsce spotkanie z biskupem i osobi-
ste bardzo krótkie rozmowy. Zachowało się zdjęcie gdy rozmawiam z biskupem Józefem Gawliną. 

Do Kanady niestety nie pojechaliśmy organizować naboru wśród Poloni do armii polskiej w 
Wielkiej Brytani. Rząd w Ottawie nie wyraził zgody na taką działalność, aby na jego terytorium 
przeprowadzać wśród obywateli kanadyjskich naboru do obcej armii. Po tym zdarzeniu zmieniono 
nazwę naszej brygady na 4 Brygadę Kadrową Strzelców. 

Zwycięstwo lotników angielskich i polskich nad lotnictwem niemieckim, które przez kilka 
miesięcy panowało nad niebem Anglii, przekreśliło zupełnie możliwość niemieckiego desantu po-
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wietrznego na wyspę. Zostajemy przeniesieni na półwysep Fife w celu obserwacji i obrony zatoki 
Firth of Forth, oraz zatoki Firth of Tay. Obawiano się inwazji niemieckiej od strony Morza Północ-
nego od Norwegi. 

Ja trafiłem do rejonu miasta St. Andrews. Na naszym wyposażeniu do obrony wybrzeża by-
ły ciężkie działa przemieszczane za pomocą ciągników na gąsienicach, były też stanowiska stacjo-
narne, gdzie działa zamaskowano siatkami maskującymi. To wszystko w razie inwazji niemieckiej 
od strony Norwegi byłoby niewystarczające. 

Okres pobytu w tym terenie to pierwsze półrocze 1941 roku. Na wiosnę przybywa do nas 
ambasador USA Bidlle, wizytuje stanowiska dział obrony wybrzeża. W moim albumie są 2 zdjęcia 
dział na stanowiskach ogniowych i dwa zdjęcia z ambasadorem. Na jednym z nich ambasador wita 
się ze mną. 

St Andrews to stare i zabytkowe miasto, tu znajduje się najstarszy uniwersytet w Szkocji. 
Gdy inwazja przestała zagrażać Wielkiej Brytani, a było to w I półroczu 1940 roku, obrona wybrze-
ża straciła sens, należało coś z nami zrobić. W czasie rozmowy Stanisława Sosabowskiego z gene-
rałem Klimeckim zrodził się pomysł, że należałoby wysyłać skoczków spadochronowych do kraju, 
do organizacji ruchu oporu. 

Pierwsze szkolenia w tym temacie odbywały się przy boku armii brytyjskiej, instruktorami 
było tam kilku Polaków. Werbunek przeprowadzano w ścisłej tajemnicy z członków brygady. Zni-
kali oni w ilości 20 osób z brygady na kilka tygodni, potem wracali nic nie mówiąc, i tak cały czas 
w koło. Szkolenie odbywało się na początku przy boku armii brytyjskiej, potem przeszło już w ręce 
instruktorów polskich działających w brygadzie. Pomału i tak do września 1941 roku w brygadzie 
było przeszkolonych spadochronowo prawie 400 oficerów i podchorążych. 

Dwudziestego trzeciego września 1941 roku generał Sikorski ogłasza decyzję o utworzeniu 
I Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Dzień ten przejęto potem za dzień święta brygady. 

Co obejmowało szkolenie spadochronowe? Po pierwsze dobra kondycja fizyczna, aby ją 
utrzymać prowadzono intensywne szkolenie gimnastyczne. Każdy kandydat na szkolenie spado-
chronowe przechodził przez ścisłe badania lekarskie. Szkolenie spadochronowe przeprowadzano w 
ośrodku angielskim w Ringway. Aby tam pojechać należało odbyć wstępne szkolenie spadochro-
nowe. Przyszli skoczkowie zawieszeni na linach przymocowanych do konarów drzew ćwiczyli za-
chowanie się w powietrzu do wyskoku jak również lądowanie na ziemi. Ten ośrodek wstępnego 
szkolenia był w Upper Largo w parku. Ponieważ ćwiczenia były na linach przymocowanych do ko-
narów drzew nazywaliśmy go Małpim Gajem, potem jechało się do Ringway. 

Był też w ramach szkolenia tak zwany kurs „korzonkowy na przetrwanie”. Kurs ten odbył 
się w majątku położonym w pobliżu miasta Dunkield. Jego właściciel, Duke of Atholl oddał nam 
do dyspozycji duży las oraz stawy rybne. Trzeba tutaj było umieć znaleźć pożywienie dla siebie, 
złowić ryby, upolować królika polnego. My dostawaliśmy tylko chleb i sól. Uczono nas dojenia 
krów i owiec. Była też wspinaczka na pobliskich skałkach. 

W sumie wykonałem 12 skoków ze spadochronem, odbyłem też, tak jak i wszyscy, szkole-
nie spadochronowe uzupełniające. Moja odznaka spadochronowa ma numer 0860, gdy cała brygada 
liczyła około 8 000 osób. W wyniku kontuzji przy ostatnim skoku, musiałem odejść z brygady. 
Zostałem urlopowany i skierowany na studia.  

Odcinek VI: Studia w Anglii i powrót do Krakowa w listopadzie 1946 roku 
Dnia dwudziestego dziewiątego września 1942 roku otrzymałem urlop z wojska i zostałem 

skierowany na studia na uniwersytet w Birmingham Wydział Górniczy. Nas Polaków było tam kil-
ka osób. Są to moi koledzy: 
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1. Władysław Folkierski, kolega z Akademii Górniczej w Krakowie, syn profesora UJ, Włady-
sława Folkierskiego, który był potem ministrem edukacji w Rządzie Emigracyjnym w Londynie; 
2. Edmund Peszko – z nim odbyłem całą drogę w czasie wojny z Krakowa do Anglii. Byliśmy też 
razem w jednej baterii w podchorążówce we Włodzimierzu Wołyńskim (lata 1937/1938); 
3. Edmund Polak z Nowego Targu, syn przedsiębiorcy i właściciela kaflarni; 
4. Zbigniew Wyszyński, kuzyn kardynała st. Wyszyńskiego; 
6. Zbyszek Makowiecki. 

W sumie nasza grupa liczyła 7 osób. Studia odbywały się w Polish Universitety College of 
London, a prowadzili je polscy naukowcy będący w Anglii. Byli to docent Uniwersytetu Jagielloń-
skiego dr inż. Marian Książkiewicz geolog, oraz rektor Akademii Górniczej w Krakowie, profesor 
Stanisław Skoczylas. 

Po opanowaniu przez nas języka angielskiego wykłady, a potem egzaminy były u profeso-
rów angielskich w Londynie na Uniwersytecie Bermingham. Z tego okresu mam jedno zdjęcie pa-
miątkowe całej naszej polskiej grupy z w/w profesorami. 

Studia ukończyłem w 1944 roku. Rada Akademickich Szkół Technicznych w Londynie na 
posiedzeniu w dniu 19 czerwca 1944 roku przyznała mi tytuł inżyniera górnika. Dyplom wystawio-
ny w dniu 4 marca 1945 roku w Londynie odebrałem osobiście. 

Dnia pierwszego stycznia 1945 roku otrzymałem awans na porucznika rezerwy Wojska Pol-
skiego. W latach 1945 – lipiec 1946 byłem wykładowcą w armii polskiej na kursach kreślarskich, a 
także miałem zajęcia z artylerii pomiarowej. Poznałem też wielu ciekawych ludzi, o jednym z nich 
chcę tu powiedzieć parę słów. Osoba ta to minister spraw zagranicznych Czechosłowacji w rządzie 
emigracyjnym Jan Masaryk, syn prezydenta Czechosłowacji Tomasza Masaryka, profesora uniwer-
sytetu Karola w Pradze. Po spotkaniu w klubie oficerskim żegnamy się. Ja zaprosiłem Jana Masa-
ryka do Krakowa i zaznaczyłem, na dobre piwo pójdziemy do restauracji w Rynku Głównym do 
Hawełki. Oczywiście przystał ochoczo i ucieszył się. Restaurator Hawełka był rodowitym Cze-
chem, do Krakowa przybył w połowie 19 wieku i założył słynną restaurację w Rynku pod nazwą 
Hawełka. 

Dnia ósmego września 1946 roku zgłosiłem powrót do kraju. Już 14 października 1946 r. 
zostałem przeniesiony do obozu repatriacyjnego. Dnia 2 listopada 1946 roku z Londynu odpływam 
statkiem s/s Piłsudzki do Polski. Jest to ostatni kurs, jaki wykonał ten statek przed pójściem do re-
montu. Potem pływał pod banderą ZSRR, jako „Gruzja”. W momencie, gdy już byłem na trapie 
oficer angielski, który nas odprawiał zwrócił się do mnie tymi słowami. Panie poruczniku niech pan 
zawróci i zostanie u nas w Anglii. My dobrze pana znamy i wiemy, jakie pan ma kwalifikacje. 
Praca dla pana jest. Pojedzie pan na kopalnie do RPA na stanowisko kierownicze. 

Tu muszę wspomnieć, że na 76 studentów dyplomantów (6 Polaków i 70 Anglików) ja 
ukończyłem studia z lokatą na szóstym miejscu. 

Nasza morska droga wiodła na wschód. Cieśniny duńskie były niepewne, miny pozostały 
jeszcze z czasów wojny, dlatego płyniemy kanałem kilońskim. Jest to najkrótsza trasa na Bałtyk. 

W Gdańsku jesteśmy 5 listopada 1946 roku.3 Teraz jeszcze czeka nas podróż do Krakowa, 
ale z naszymi bagażami, to bardzo trudna sprawa. Ja miałem duży kufer metalowy wykonany 
z japońskiej stali wypchany po brzegi rzeczami osobistymi, oraz jeden worek oficerski z ciuchami 
i dwa worki z pieprzem naturalnym, wszystkie zamykane na kłódki. Dlaczego z pieprzem, dlatego 
bo mój kolega Jasiu Grabowski napisał do mnie list do Anglii. Jasiu przywieź pieprzu naturalnego 
ile się da, ile możesz. Mój tata do swojej masarni przy ulicy szewskiej w Krakowie kupi od ciebie 
każdą ilość, w Polsce w ogóle nie ma pieprzu. Jako powracający do kraju repatriant byłem zwol-
niony z cła przywozowego. Za wszystkie pieniądze, jakie miałem kupiłem właśnie pieprz naturalny. 

Droga do Krakowa pociągiem była nie bardzo bezpieczna, po drugie nasze bagaże nadać do 
wagonu bagażowego? Do Krakowa by nie dojechał żaden. W czterech wynajmujemy ciężarówkę 
i z tymi bagażami w ciągu 20 godzin szczęśliwie dojeżdżamy do Krakowa. Był też jeden bardzo 
nieprzyjemny moment. Po drodze nasz kierowca nagle skręcił w boczną leśną drogę. Ja i dwaj kole-

                                                 
3 J. K. Sawicki, S. A. Sobiś, Na alandzkich szlakach. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1985 r. 
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dzy jechaliśmy na pace, czwarty z nas siedział z przodu koło kierowcy. Zachodziła obawa, że kie-
rowca jest umówiony z jakąś bandą żeby nas okraść, a być może i zamordować. Okazało się, że był 
to konieczny objazd z uwagi na remont drogi. 

Po dwudziestu minutach wracamy na stary trakt. Co prawda mieliśmy jeszcze osobistą krót-
ką broń angielską, ale nam nie o to szło. My chcieliśmy cało i zdrowo dojechać do naszych rodzin. 

Po dwudziestu godzinach jazdy na pace, z krótkimi postojami jestem już w Krakowie na Ol-
szańskiej 26. Stoję przed domem, z którego dnia 28 sierpnia 1939 roku wyruszyłem na zbiórkę do 
mojej macierzystej jednostki wojskowej. Tu pożegnałem się z mamą, tutaj też dostałem na drogę 
obrazek matki boskiej ostrobramskiej z dedykacją. O tym zdarzeniu pisałem w pierwszym odcinku. 

Tak oto skończyła się moja droga wojenna. W sumie było to 7 pełnych lat, dwa miesiące 
i kilka dni, szmat czasu. 

 
Opowiadał Jan Grzybała, Spisał z pamięci syn Jacek.  

 

 
 
 
 
 
Jan Bolesław Grzybała – zdjęcie z legitymacji oficerskiej Anglia 1941 rok. 

 
 

 
Dyplom inżyniera górnictwa, wydany w Londynie w 1945 roku
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Jacek Grzybała 
ur. 25.11.1947 r. w Kielcach. Syn Jana i Marii Bujak. Szkoła Pod-
stawowa i Liceum Hanki Sawickiej – matura w 1965. W latach 
1965-1970 studia na AGH Kraków Wydział Geodezji Górniczej, 
sekcja geodezja przemysłowa i miejska. Magister inżynier geodeta, 
dyplom 1970 rok. Aktualnie starszy wykładowca na Politechnice 
Świętokrzyskiej w Kielcach – Wydział Inżynierii Środowiska Geo-
matyki i Energetyki. 
Przewodnik Świętokrzyski, posiada Srebrną i Złotą Honorową od-
znakę PTTK. Regionalista, piszący artykuły do Wiadomości Zie-
miańskich, Rocznika Historycznego Muzeum Miasta Kielc, Esku-
lapia Świętokrzyskiego. Pisze także gościnnie w Internecie i na 

blogu Karpacki Las – wspomnienia z wędrówek po górach: Bieszczady, Beskid Niski, Tatry, a 
także w Archiwum Kresowym Stanisława Karlika. Jest członkiem zarządu (Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej) w Towarzystwie Przyjaciół Kielc. 
Członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen” od roku 2010. Posiada ol-
brzymią wiedzę z zakresu historii, genealogii, regionalizmu, którą w sposób dynamiczny potrafi 
wspaniale przekazać słuchaczom na spotkaniach „Świętogenu”, w których uczestniczą nie tylko 
członkowie towarzystwa, ale również mieszkańcy Kielc zainteresowani poruszanym tematem. 
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Pracisowiak F. Piotr Bochnacki 
Koszalin 2010 rok 

Ten Cisów mój… 

O partyzancie i profesorze Jerzym Kotlińskim,  
który pokochał Ziemię Świętokrzyską a szczególnie Cisów 

Partyzant Jerzy „Wojtek, Halny” Kotliński     Profesor Jerzy Kotliński  
 
Notka biograficzna o Jerzym Kotlińskim!  

 Urodził się 29 marca 1921 r. w Piaskach koło Lublina, był synem Edwarda i Marii Jankow-
skiej, ale wychowywał się na kielecczyźnie. Ukończył Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Kielcach. 
W przededniu wojny został powołany do służby pomocniczej w czwartym Pułku Piechoty Legio-
nów w Kielcach. Bierze udział w obronie Lublina a w Kowlu dostaje się do sowieckiej niewoli, 
skąd ucieka i wraca w Góry Świętokrzyskie. W roku 1940 wstępuje do konspiracji a w 1943 r. do 
oddziału partyzanckiego „Wybranieccy”, dowodzonego przez „Barabasza” (Mariana Sołtysiaka). 

Do końca 1943 r. jest w drużynie „Mietka” Władysław Szumielewicz jako zastępca druży-
nowego, bierze udział w licznych potyczkach i akcjach bojowych. Od marca 1944 r. pełni funkcję 
kancelisty i kronikarza oddziału uczestnicząc we wszystkich działaniach bojowych oddziału, pełni 
też funkcję szefa kompanii, a w czasie akcji „Burza” funkcję adiutanta dowódcy I batalionu „Kata-
rzyna”. 

Po wojnie jako akowiec przeżywa bardzo ciężkie okres i ukrywa się, bo wie, że jest poszuki-
wany. Aresztują jego brata a matkę pistoletem zmuszają by podała miejsce jego pobytu. Pisze o tym 
w swej książce „Wybranieccy” wydanej w 1993 r. str. 120, 121. Dosyć późno się ujawnia w UBP w 
Radomiu razem z Dziadkiem (Józef Wojtasik) i Adolfem (Ludwik Szarowski) a dzięki biegłej zna-
jomości języka rosyjskiego przez Dziadka, bo przyjmującym był major rosyjski w polskim mundu-
rze, zostali jako „zatrute karły reakcji” dość łagodnie potraktowani. 

Przebywa w Krakowie, następnie Zabrzu, Kępnie i Wrocławiu, gdzie podejmuje studia. Do 
1956 roku jest ciągle szykanowany przez Urząd Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską. Studia 
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kończy w r. 1949 a doktorat uzyskuje w r. 1951, habilitację w r. 1964, tytuł profesora nadzwyczaj-
nego w r. 1973, a profesora zwyczajnego w r. 1980. 

Jest cenionym naukowcem i wykładowcą Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Za działal-
ność bojową był odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem 
Partyzanckim. Za działalność naukową i dydaktyczną został wyróżniony Krzyżem Oficerskim, Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wielu innymi. 

Od czasu przejścia na emeryturę swój czas poświęca na utrwalaniu historii oddziału „Wy-
branieckich” aby ocalić ją od zapomnienia. Pisze i wydaje kilkanaście książek o tej tematyce. Jako 
urodzony humanista i wielki patriota Ziemi Świętokrzyskiej swoje przeżycia z okresu okupacji za-
warł w 14 tomikach wierszy i licznych artykułach prasowych. Przynajmniej raz w roku odwiedza 
swoje ulubione miejsce Cisów i uczestniczy w partyzanckich spotkaniach. 

Młody 23 letni partyzant Jerzy Kotliński tak bardzo polubił Cisów, że w swej dalszej życia 
drodze często do niego powracał i bardzo dużo pisał w tym również wiersze. Jeden z nich niżej za-
mieszczam.  
 

Cisowie nasz ukochany 

Cisów to wierna ojczyzna nasza – 
To wieś do której serca nasze biją,  
Tu gościnne były jej domów poddasza  
Tu wszyscy wspomnieniem młodości żyją…  
W Cisowie, gdy mgliste wstają poranki,  
I dymy z kominów hen po lasach płyną –  
Mgły jak gęste bielą się firanki –  
Rozpraszają się potem i nad lasem giną…  
Wieczorami czuło się zapach przyrody,  
Kwiatów i mleka – także obornika,  
A wieś była niezwykłej urody,  
Która z pamięci nie znika… 
Ta droga od Daleszyc, gdy wchodzi się do wsi  
Otulona jest pięknymi lasów drzewami –  
I ona też po nocach nam się śni,  
I w oczach często stoi przed nami…  
Ale to nie tylko Cisowa uroki  
Zapadły nam głęboko w duszę,  
Także poranki i wieczorne mroki,  
O których tutaj przypomnieć muszę…  
Zapach pól, łąk i ogrodów  
Utkwiły także w głowie na stałe –  
I piękno wschodów, a także zachodów  
Pozostają w pamięci na trwałe.  
Upalne latem poranki,  
Wieczorem wiatru tchnienie  
I mgieł gęstych płynące firanki  
I na gałęziach liści drżenie…  
A kiedy jesienią bezlistne stoją drzewa  
I stado wron do lasu gdzieś ulata –  
 

Obiad partyzancki w Cisowskim lesie 1943 

Partyzanci Barabasza: 
Jerzy „Halny” Kotliński (stoi) 

Stanisław „Tadzik” Majchrzak (klęczy) 
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Pod Borem dziewczyna tęsknie śpiewa,  
Opleciona nićmi babiego lata…  
Zimą są tu zadymki i mrozy srogie  
I pod kopiastym śniegiem kryją się chaty,  
Które na ogół były ubogie  
Dobranoc tu mówił diabeł kosmaty. 
Ale co najważniejsze było w Cisowie  
To ludzie wierni, gościnni, serdeczni –  
I oby Bóg dał im ciągle zdrowie,  

I oby byli nadal szczęśliwi i wieczni.  
Cisów to Góry Świętokrzyskie –  
To ziemia pełna czaru i uroku –  
Stały się dla nas dalekie i bliskie –  
Za nimi perli się srebrzysta łza w oku…  
Wam Cisowianie ten wiersz dedykuję,  
I serca oddają Wam najszczersze  
Choć nie umiem wyrazić tego co czuję –  
W podzięce dla was są pieśni tej wiersze! 

 
Autor wiersza: Jerzy Kotliński (profesor Akademii Rolniczej we Wrocławiu) „Wojtek” – „Halny” 
partyzant z oddz. Barabasza – „Wybranieccy”, na fotografii pierwszy z lewej z laską.  

Spotkanie „Wybranieckich” w Cisowie 28.06.2003 r. 
Stoją od lewej: „Wojtek” – „Halny” – Jerzy Kotliński, autor wiersza „Cisowie nasz ukochany”, „Lont” – Zdzisław 
Kaczorowski, „Sokolik” – Henryk Fonfara, „Zygmunt” – Zygmunt Wójcikowski, „Emilia” – Pelagia Barwicka, „Be-
kas” – Zygmunt Pietrzak,  Alina Żarnowska, „Zbyszek” – Mieczysław Kondera, „Dąb” – Roman Karbowiak,  „Wło-
dek” – Jerzy Pietruszka, „Nałęcz” – Władysław Komornicki, Andrzej Dąbrowski syn „Stefana” – przewodniczący Koła 
Pokoleniowego Rodzina Wybranieckich, autor noty biograficznej prof., „Wacek” – „Olszyna” Wacław Żarnowski, 
Krzysztof Gwara syn „Zaczepnego”.  

 
Nie ma już wśród nas profesora Jerzego Kotlińskiego.  Zmarł 11 maja 2005 roku we Wrocławiu 
i tam został pochowany na cmentarzu św. Rodziny na Sępolnie.  
 
 
Materiały źródłowe:  

Andrzeja Dąbrowskiego (syna Stefana partyzanta) Kędzierzyn Koźle 2008 r.  
„Wybranieccy” z 1993 autor Jerzego Wojtka Halnego Kotlińskiego. 
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Piotr Bochnacki przy grobie rodziny  
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Barbara Kocela 

Milcząca cisza 

Dzisiaj cisza 
zamieszkała między nami 
obsiała pola makiem 
obiecuje skrawek nieba 
na własność 
wzruszone słowa 
zamieniła w milczenie 
wyludniła ulice 
w lasach tylko zawilce 
i zdziwione ptaki 
podarowała czas 
przemyśleniom 
co ważne a co ważniejsze 
na lotniskach 
ustawiła samoloty 
w równych szeregach 
aby ochronić 
milczące błękitem niebo. 

13 kwietnia 2020 

Jerzy Użyczak 

Czekając na koniec „pandemii” 

Jeszcze trochę moi mili, 
doczekamy się tej chwili, 
że Kornelia nam obwieści, 
informację takiej treści; – 
– „Dość kwarantann, dość odludzia! 
Czas się spotkać, wypić brudzia, 
porozmawiać o normalce 
w muzealnej małej salce”. 
 
Jeszcze trochę cierpliwości 
i normalność znów zagości. 
Nic nas w domach nie uziemi, 
odetchniemy po pandemii, 
zaprosimy sympatyków, 
nowicjuszy i praktyków. 
 
Bądźmy cierpliwi Panie i Panowie 
aż Prezes te słowa nam powie. 
 

6 czerwca 2020 
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Barbara Kocela 

Przejazdem 

Pomyśl 
tamtych nas już nie ma 
czas zabrał dni 
zatopił w tafli 
szarej codzienności 
nasze zielone emocje 
wydrążył ślad w zakrętach 
zakpił sobie 
z jednego sensu myśli 
krążymy w samotnym 
korowodzie 
dzieci jednego księżyca 
i jednej epoki 
dokąd pójdą nasze sny 
gdy czas się zagubi  
w przestrzeni 
czyja pamięć 
uzdrowi lęki 
i chwiejną nadzieję 
czy byliśmy tu 
tylko przejazdem? 

Barbara Kocela 

Dzieci Kwiaty pustyni 

Od trzech tysięcy lat  
a może ponad 
ciągną kobiety 
okaleczony  
łańcuch dramatów 
swe uśmiechnięte 
ufne trzylatki 
kładą na kamień 
ciemnej tradycji 
bez znieczulenia 
przytulony do matki 
kolczasty krzyk bólu 
okrutny zabieg 
selekcja przeżycia 
 
nasz wiek postępu 
i dobrych chęci 
wciąż nieskuteczny 
wobec praw dziecka 
niech zatem każdy 
wrażliwy człowiek 
poda zranionym 
kubek współczucia 
i podaruje 
tamtym kobietom 
połówkę jabłka 
z rajskiego sadu 
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Barbara Kocela 
Mój zawód to lekarz okulista – Śląska Akademia Medyczna w Ka-
towicach, a w czasie moich studiów w Rokitnicy. Specjalizację dru-
giego stopnia z okulistyki uzyskałam u prof. Heleny Machowej w 
Klinice Ocznej w Krakowie. 
Marzyłam, żeby leczyć dzieci i dlatego kontynuowałam dalsze szko-
lenie w Klinice Ocznej w Katowicach. 
Początkowo pracowałam na oddziale Szpitala Wojewódzkiego w 
Kielcach przeważnie na sali operacyjnej. Ordynatorem był wspa-
niały chirurg dr Tadeusz Osetek. 
Kiedy się zorientowałam, że maleńkie dzieci są przyjmowane razem 

z dorosłymi, postanowiłam zorganizować od podstaw Wojewódzką Poradnię Okulistyczną dla 
dzieci. Pomagała mi w tym zamiarze moja koleżanka okulistka Barbara Trębicka i leczyłyśmy 
dzieci przez 25 lat. Szczególną troską otaczałam dzieci słabo widzące i z chorobą Downa. One 
wymagały dużo cierpliwości i czasu. Za tę działalność otrzymałam złotą odznakę Polskiego Związ-
ku Niewidomych w 2003 r. 
Dzieci wiejskie z dużą wadą wzroku były kierowane do sanatorium ocznego w Zakopanem. Dzięki 
naszym kontaktom z tą placówką miały wspaniałe wakacje. Powołana przez nas przychodnia istnie-
je przy ul. Mickiewicza 4 i została dobrze wyposażona w sprzęt do badania i diagnozy chorób dzię-
ki spontanicznej ofiarności rodziców chorych dzieci. 
Udało mi się również otworzyć okulistyczną poradnię dla studentów kieleckich przy Politechnice 
Świętokrzyskiej. 
Moje zainteresowania pozazawodowe to filozofia naszego wieku: prof. Maria Szyszkowska, Ta-
deusz Kotarbiński,  Kępiński.  Lubię literaturę skandynawską sagi rodzinne i książki biograficzne. 
Od lat 90-tych piszę wiersze, haiku, limeryki i opowiadania. Wydałam cztery tomiki poezji: Pomię-
dzy, Panaceum, Utkane ciszą. Za tomik Wirująca Przestrzeń otrzymałam nagrodę statuetkę Gustaw 
2012 Świętokrzyska Nagroda Literacka. W uzasadnieniu nagrody napisano za tomik-zbiór 40 ezo-
terycznych liryków o ludzkich nadziejach, tęsknotach, spełnieniach i niespełnieniach zawieszonych 
w kosmosie, historii i codzienności. 
Bardzo sobie cenię przyjęcie do Konfraterni Poetów w Krakowie i niezapomniane spotkania po-
etów z całej Polski w Kossakówce w Hotelu Europejskim. 
Dużo swoich wierszy poświęciłam dzieciom porzuconym, bezdomnym, i skrzywdzonym: dzieci 
dworca w Odessie, dzieci Afryki, Libanu, Kwiaty pustyni pierwsza lekcja w Biesłanie i z domów 
dziecka – pluszowe łzy. 
Moja praca w Izbie Lekarskiej to udział w posiedzeniach sądu, w redagowaniu Eskulapa Święto-
krzyskiego w sekcji pomocy socjalnej i w grupie lekarzy emerytów. 
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Jerzy Użyczak 

Czym mierzyć pracę genealogów? 

Ilością przestąpionych archiwów progów? 
Sumą wpłaconych za akty „co łaska”? 
W patach, sukcesach, czy może w fiaskach? 
Kilometrami w zmęczonych nogach? 
Paliwem spalonym na polskich drogach? 
Rozmiarem drzew, tabel, wywodów? 
Liczbą: urodzeń, zgonów, godów 
krewnych po mieczu i po kisielu 
spisanych w Wordzie lub w Excelu…? 

Procentem ksiąg zindeksowanych? 
Miarą lat swojej rodzinie zabranych? 
Tomami ksiąg i starodruków? 
Bajtami; postów, blogów, e-booków? 
Poziomem spotkań, postów na forum? 
Ryzami pism, rozpraw, variorum? 
A może wszystko mierzyć jak leci 
– w metrach sześciennych – miarą śmieci? 

Paradoks 

 Czas domowej kwarantanny. Korci mnie by pospacerować, spotykać się ze znajomymi, po-
gadać, pooddychać pełną piersią i poczuć się wolnym. A tu nuda. Wszechobecna pandemia. Braku-
je mi trochę comiesięcznych świetogenowych spotkań. Tych normalnych, nie maseczkowych ze-
brań. Aby nie zwariować postanowiłem przygotować materiał na kolejne spotkanie ŚTG. Zaprezen-
tuję go jednak już dzisiaj w dobie pandemii. Przekażę go bezpiecznie, bo w formie pisemnego arty-
kułu. Nasze comiesięczne spotkania poprzedzają zazwyczaj krótkie informacje o ich terminie, pre-
legencie i temacie spotkania. Odstąpię od tej zasady, bo: przedstawiać się nie muszę, termin prze-
czytania go zależny od Was. Pozostaje mi tylko określić temat artykułu – nazwałem go „Ociupina 
sprzeczności”. 
 
Szedłem w Warszawie po bulwarze, słoneczko grzeje, wiosna, więc marzę. 
Korzystam z pierwszej, ciepłej okazji i puszczam wodze swojej fantazji. 
Tutaj konkretnie w tym przypadku, myślami byłem przy moim dziadku. 
Wyliczam przodków gdym tak chodził; Dziadek przed wojną tu ojca spłodził, 
tu mieszkał ojciec mego dziadka… Ilość pradziadków dla mnie zagadka. 
Dziś jest okazja więc ich policzę i przy okazji pamięć poćwiczę; 
Każdy ma ojca i dwóch dziadków, czterech pradziadków i ośmiu prapra, 
trzydziestu dwóch, sześćdziesiąt cztery… Coś tu nie tak? Co do cholery? 
Dalsze liczenie na nic się zda. Pomnażam tylko przed dziadkiem pra, 
a gdybym mnożył numer przy dziadku, całą Warszawę miałbym w spadku. 
Z punktu widzenia genealoga, nie tędy droga. Naszła mnie trwoga. 
Może nie trwoga, lecz obawy, że wkrótce dotrę do Warsa i Sawy. 
Na nic liczenie i dalszy mój trud, wszak Wars i Sawa wznieśli ten gród. 
Zakradł się błąd? Coś jest nie tak? Może od Warsa policzę wspak. 
Pewnie gdy zliczę Warsa wstępnych dojdę do wniosków już przystępnych. 
Płyną minuty, mijają godziny, Warsowi rosną w rozmiar syny 
i z mego liczenia Warsa plemię po kilku wiekach zaludnia Ziemię, 
żeby w przyszłości jego dziedzice zaczęli życie gdzieś w galaktyce. 
Pryma aprilis, omam, czy co? Przestałem liczyć idąc ulicą. 
W pierwszy dzień wiosny nic po rozumie. Zakłopotany skryłem się w tłumie. 
Naszły mnie zgoła inne obawy. Być może „moich” jest pół Warszawy. 
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Wiersz powstał w 2006 roku. Pisałem go na moim pierwszym, stacjonarnym komputerze 
w początkowym okresie moich genealogicznych zmagań. Opublikowałem go na genealodzy.pl 
w 2010 roku. Przypomniałem sobie o nim za sprawą tęsknoty za moimi wiosennymi spacerami po 
Warszawie. Dotyczy on genealogicznego paradoksu tj. z pozoru logicznych rozważań, które w koń-
cu prowadzą do jednej wielkiej sprzeczności. 

Dla potrzeb wiersza ograniczyłem się w nim tylko do moich męskich przodków. Nie ująłem 
w nim naszych babek. Sorry moje babki, ale i bez Was moje teoretyzowanie tworzy nieskończony 
ciąg. 

Tą moją rymowaną wyliczankę oparłem na zasadzie ciągu geometrycznego tj. uporządko-
wanego ciągu liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej iloczynem wyrazu po-
przedniego. Liczenie takie, lawinowo doprowadza do niesamowitych astronomicznych cyfr. Z cie-
kawości brniemy w pomnażaniu przodków, aż do chwili gdy dojdziemy do zaskakujących i sprze-
cznych wniosków. Sytuacja pozornie możliwa, staje się nierealna z chwilą, gdy uświadomimy so-
bie, że na kuli ziemskiej nigdy nie żyło tylu ludzi. Wyliczanka będzie bardziej bezowocna i niere-
alna, gdy uświadomimy sobie, że naukowcy wskazują na małą grupkę homo sapiens żyjącą w Afry-
ce, która rozprzestrzeniając się po naszej planecie, dała obecny kształt życia ludzi na Ziemi. Moja 
religia zacieśnia tę grupę tylko do dwóch osób – Adama i Ewy.  
 

Jak przebiega takie liczenie? Prosto. Każdy ma ojca i matkę, czwórkę dziadków i ośmiu pra-
dziadków, szesnaście 2 x pradziadków, trzydziestu dwóch 3 x pradziadków, sześćdziesiąt cztery 4 x 
pradziadków, sto dwadzieścia osiem 5 x pradziadków, dwieście pięćdziesiąt sześciu 6 x pradziad-
ków, pięćset dwunastu 7 x pradziadków, tysiąc dwadzieścia cztery 8 x pra, dwa tysiące czterdzieści 
osiem 9 x pra, cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześciu 10 x pra, osiem tysięcy stu dziewięćdziesięciu 
dwóch 11 x pra, 16 384, 32 768, 65 536, 131 072… itd., itd. 

Z czasem dalsze liczenie staje się nudne. Nie chce się nawet dodawać wyróżnika ileś tam ra-
zy pra, które przecież świadczy o tym, że nie są to tylko suche liczby, lecz konkretni nasi przodko-
wie. Ludzie z krwi i kości tworzący przeogromne rozmiary genealogicznych drzew na przestrzeni 
wieków. 

Licząc tak, powielimy swoich przodków do: bilionów, trylionów, kwadrylionów… Wylicza-
nie w moim wierszu skończyłem na 64 przodkach. Bo tak mi się pięknie zrymowało. Liczenie 
wspak od Adama i Ewy, a w moim przypadku od Warsa i Sawy, nie wniesie nic konkretnego. Na 
samym początku skażone będzie błędem, ale… pozwoli lepiej zrozumieć zjawisko zwane ubyt-
kiem, lub ubywaniem przodków. 

Dla lepszego zrozumienia moje rozważania zacznę od związków między bliskimi członkami 
w grupie. Takim swoistym pokrywaniu wszystkiego, co się wokół rusza. 

O endogamii i egzogamii 

Endogamia polegała na dobieraniu się w pary i prokreacji w obszarowo zamkniętych gru-
pach etnicznych w celu zabezpieczenia jej przed utratą jej członków. 

Egzogamia zakazywała związków kazirodczych i nakazywała systematyczną wymianę ko-
biet (i mężczyzn) między tymi samymi grupami egzogamicznymi. 

O takim doborze decydowała starszyzna. Z chwilą przyrostu i rozprzestrzeniania się ludno-
ści, łatwiej było o dobór niespokrewnionego partnera. Omawiane związki zachodziły coraz rzadziej. 

Rozprzestrzenienie się ludności na kuli ziemskiej, nie wyklucza innego zjawiska zwanego 
ubytkiem przodków. Występował on i nadal występuje w drzewach genealogicznych każdego z nas. 
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Możemy o nim nie wiedzieć, gdy zjawisko takie występowało w czasach, w których nie było, bądź 
nie zachowały się źródła i nie sposób go udowodnić. 

W mniej odległych czasach, w których możemy dotrzeć do archiwalnych ksiąg i dokumen-
tów ubytek przodków jest miłym (lub nie) zaskoczeniem dla każdego poszukiwacza korzeni. Polega 
ono na tym, że któryś z naszych x-pradziadków jest wspólnym przodkiem dla nas w sensie mąż – 
żona, lub idąc w górę – naszych rodziców bądź dziadków, pradziadków… Dzieje się tak z kilku po-
wodów. Ubytek ten powodowany był świadomie i nieświadomie. Występował nieświadomie, gdyż 
z czasem potomkowie blisko ze sobą powiązanych rodziców lub dziadków zapominają, lub niewie-
dzą, że wiążą się ze swoimi dalszymi krewnymi lub kuzynami. Świadomie natomiast był inicjo-
wany w ramach bliskiego pokrewieństwa w rodzinach królewskich, arystokratycznych i bogatszych 
kręgach społecznych. Celowemu doborowi spokrewnionych małżonków, przyświecało pragnienie 
nierozłączności, niedzielenia a wręcz pomnożenia majątku. 

Ubytkowi przodków sprzyja zasiedziały tryb życia. Dawne osady, wioski, parafie, były 
wielkim kotłem wspólnych genów osób ze sobą spowinowaconych i skoligaconych. Krewnych 
i pociotków, piątych, siódmych czy dziesiątych wód po kisielu. 

Nie możemy też wykluczyć w naszych drzewach genealogicznych na przestrzeni wieków, 
związków kazirodczych. Choć termin ten powoduje strach i niechęć do dalszych poszukiwań swo-
ich korzeni, jest wielce prawdopodobny. O dzieciach tak poczętych wspomniałem na spotkaniu 
ŚTG prezentując w lutym tego roku temat „Trup w szafie”. W dawnych księgach metrykalnych mo-
żemy natknąć się na termin pater incestuus – ojciec kazirodczy. Dzieci związków kazirodczych 
(liberi incestuosi) są dziećmi poczętymi ze związków pary spokrewnionej. W kościele katolickim 
definicja ta zmieniała się przez wieki. Istniała różnica między prawem kanonicznym, a prawem cy-
wilnym. Kiedyś za związek kazirodczy kościół uważał nawet stosunki osób spokrewnionych w 
czwartym stopniu prawa kanonicznego, oraz osób spowinowaconych ze sobą bez żadnych związ-
ków krwi. Jak sami widzicie – strachu nie ma. Chyba, że zaszła koicja między rodzeństwem, rodzi-
cami a ich dziećmi, lub dziadkami a wnukami. Fe! O starych prawach pierwszej nocy, sororacie 
i lawiracie tylko wspomnę. Tak poczętych przodków niech doszukują się zwolennicy genealogii ge-
netycznej. Życzę powodzenia. 

W moim drzewie genealogicznym po kądzieli, poza jednym przypadkiem, nie doszukałem 
się większego ubytku przodków. Mógł on zaistnieć i prawdopodobnie zaistniał w okresie, w którym 
nie zachowały się archiwalne źródła. Dość bliskie relacje rodzinne występują natomiast w rodowo-
dzie mojej ojczystej babki Felicji z domu Krośnicka. Są one dobrze udokumentowane. Przodkowie 
po mieczu mojej babki wywodzą się ze starego rodu mazowieckiej szlachty. Ich miejscem rodo-
wym były Krośnice. Miejscowość w parafii Lekowo leżąca na trasie kolejowej między Ciechano-
wem a Mławą. Mężczyźni z tego rodu żenili się z okolicznymi szlachciankami głównie z dwóch 
powodów. Pierwszym był majątek; ziemia, bydło, posag, dożywocia. Drugim powodem wynikają-
cym z pierwszego, było ówczesne prawo zabraniające szlachcicowi bądź szlachciance poślubienia 
kogoś ze stanu niższego. Stabilizacja małżeńska stanowiła warunek przetrwania i stabilności wła-
sności szlacheckiej. Uczucie odgrywało drugoplanową rolę. Seks miał służyć wyłącznie rozmnaża-
niu, a nie przyjemności. 

Pośród zawierających związek małżeński z Krośnickimi powtarzają się nazwiska okolicznej 
szlachty; Smoleńscy, Milewscy, Stryjewscy, Olszewscy, Żmijewscy, Gogolewscy, Pszczółkowscy, 
Kołakowscy, Szczepkowscy, Szymborscy, Czarzaści, Purzyccy, Zembrzuscy… Wystarczy jeden 
rzut oka na mapie na okoliczne wioski i wszystko jasne. Większość z nich jest rodowymi siedziba-
mi sąsiadów moich przodków Krośnickich.  Część wymienionych nazwisk występuje także w War-
szawskiej linii rodu Krośnickich. 
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Nie zauważyłem drastycznego załamania rodowodu w rodzie mojej babki. Dostrzegalny na-
tomiast jest długotrwały proces jej zubożenia w rodowej posiadłości. Z czasem staną się „dziedzi-
cami swej części na Krośnicach”. Nie przeszkadza to ich krewnym być dziedzicami i dziedziczkami 
w okolicznych majątkach szlacheckich. 

W tym temacie to by było na tyle! Przez pandemię, a dokładniej mówiąc przez przedłuża-
jący się okres kwarantanny, mój stan zdrowia powoli wchodzi w etap choroby współistniejącej tzn. 
– Cholera mnie bierze! Za sprawą wnuka, muszę zaprzestać pisania. Poprosiłem zstępnego o prze-
czytanie mojego artykułu. Wymigał się brakiem czasu. Spytał tylko o czym piszę. Odpowiedziałem, 
że o ubywaniu przodków. Roześmiał się tylko i powiedział – Dziadek weź to na klatę! W tym wie-
ku faceci tak mają. Miałbyś problem gdyby ci ubywało tyłków. Siedziałbyś teraz u proktologa. Po-
czątkowo nie zaskoczyłem o co chodzi. Po chwili dotarło do mnie. Nie czytając artykułu, krytycz-
nie go ocenzurował. Dlaczego? Bo lekarz tej specjalności jest – do dupy. Przestaję pisać. Życzę 
zdrowia i wytrwałości. 
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Zbigniew Wacław Pękala 

 

… w kręgu dziedzictwa kulturowego 

Góra Mocy 

Łysa Góra – Łysiec – Święty Krzyż 
 

Ze wzgórza Jarugi, piętrzącego się nad głęboką doliną rzeki Kamionki, roztacza się rozległy 
widok. Ponad pofałdowanym, zdynamizowanym siatką dolin rzek i strumieni, jarów i wąwozów 
wyciętych w lessowym podłożu, piętrzy się lesisty łańcuch Gór Świętokrzyskich. Nad ich jednolity 
układ horyzontu wybija się Łysa Góra zwana też Łyścem, Świętym Krzyżem. I chociaż nie jest 
najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich, bowiem palmę pierwszeństwa trzyma Łysica, to wła-
śnie masyw Łysej Góry swą charakterystyczną sylwetą i miejscem usytuowania dominuje w krajo-
brazie.  

Bielejące z oddali jej partie podszczytowe, usypiska gołobórz, wolne od lasu łyse polany za-
decydowały o jej pierwotnej nazwie – Łysa Góra. Widoczna z odległych miejsc: od wschodu, po-
łudnia, zachodu, północy przez tysiąclecia spełniała funkcję punktu odniesienia. Nie tylko dla wę-
drowców, ale przede wszystkim dla osiadłego w okolicy ludu, wchodząc w jego rytm życia. 
Gdy na okolicznych wzgórzach dymiły piecowiska starożytnych hutników, Łysiec błyskając odbi-
tym w skalnej grani słońcem i blaskiem księżyca napełniał się mocą tajemną. Nabierając mitycz-
nego znaczenia wpisał się w system wierzeń. 

Pod koniec pierwszego tysiąclecia lud średniowieczny dla bożyszcz swoich: Śwista, Poświ-
sta i Pogody, czy też Łady, Body i Leli urządził na Łyścu ośrodek kultu. Wówczas to szczyt góry – 
miejsce święte otoczono kamiennym wałem, którego ślady do dzisiaj pozostały w ostępach leśnych. 

Na początku drugiego tysiąclecia w moc i tradycję Łysej Góry – Łyśca wpisał się osiadły tu 
zakon benedyktynów. Na szczycie góry wybudowano kościół i klasztor. Sprowadzono, wzmacnia-
jąc znacznie miejsca cząstkę krzyża chrystusowego. Święty Krzyż stał się sanktuarium odwiedza-
nym przez licznych pątników i pielgrzymów. Wpisał się w dziedzictwo regionu. Ma swoje miejsce 
w nazwach miejscowych: Ostrowiec Świętokrzyski, województwo „Świętokrzyskie”, czy licznie 
spotykane w wielu miastach i miejscowościach ulice Świętokrzyskie. 

U progu trzeciego tysiąclecia Łysa Góra – Łysiec – Święty Krzyż – Góra dostojna i wynio-
sła, stały element krajobrazu, tkwi głęboko w pokładach świadomości pokoleniowej. Kumuluje 
wartości, całą sferę emocji i odczuć. Drzemie, aby jak wulkan w wiadomym tylko dla siebie czasie 
obudzić aktywność dziejową. 

Na wzgórzu Jarugi cisza lasu sadowskiego wzmacnia horyzont czasu i przestrzeni. 
 
 Wzgórze Jarugi ponad rzeką Kamionką 1999. 
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299. Erber Czesław......................................................................................................................................................... 191 
300. Estreicherówna Maria ............................................................................................................................................... 16 
301. Fabian ..................................................................................................................................................................... 173 
302. Fabian Elżbieta ....................................................................................................................................................... 164 
303. Fabian Karol ........................................................................................................................................................... 164 
304. Faraonowie ............................................................................................................................................................. 119 
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305. Farurej brat Zawiszy Czarnego............................................................................................................................... 146 
306. Feter Robert ............................................................................................................................................................ 182 
307. Fetting Edmund....................................................................................................................................................... 163 
308. Figarski Leon ............................................................................................................................................................ 73 
309. Flotyński Józef........................................................................................................................................................ 152 
310. Folkierski Władysław ............................................................................................................................................. 270 
311. Folkierski Władysław, syn Władysława ................................................................................................................. 270 
312. Foltański F. ............................................................................................................................................................. 199 
313. Fonfara Henryk ....................................................................................................................................................... 275 
314. Frankiewicz Andrzej............................................................................................................................................... 212 
315. Frankiewicz Helena ........................................................................................................................................ 211, 213 
316. Frankiewicz Jan ...................................................................................................................................................... 212 
317. Frankiewicz Jan i Cecylia ....................................................................................................................................... 213 
318. Frankiewicz Jerzy ........................................................................................................................................... 211, 212 
319. Frankiewicz Jerzy i Danuta..................................................................................................................................... 212 
320. Frankiewicz Maciej................................................................................................................................................. 213 
321. Frankiewicz Michał ................................................................................................................................................ 212 
322. Frankiewicz Stanisław ............................................................................................................................................ 211 
323. Frankiewicz Stanisław i Helena.............................................................................................................................. 211 
324. Frankiewicz Tadeusz .............................................................................................................................................. 212 
325. Frankiewicz z Adachów Elżbieta............................................................................................................................ 213 
326. Frankiewicz z Dankowskich Cecylia ...................................................................................................................... 212 
327. Frankiewicz z Oplów Grażyna................................................................................................................................ 212 
328. Frankowski Leon .................................................................................................................................................... 223 
329. Freddy..................................................................................................................................................................... 120 
330. Fredro Aleksander................................................................................................................................................... 163 
331. Frenkiel Daniel ....................................................................................................................................................... 249 
332. Gadziński Tomasz................................................................................................................................................... 160 
333. Gagatkiewicz Walenty Maciej ................................................................................................................................ 172 
334. Gajl Julia Ludwika Ewa, patrz Geil Julia Ludwika Ewa ........................................................................................ 185 
335. Gajl Maria............................................................................................................................................................... 185 
336. Gajzler............................................................................................................................................................. 181, 205 
337. Gajzler Aleksander ................................................................................................................................................. 183 
338. Gajzler Andrzej Maria .................................................................................................................... 185, 187, 192, 203 
339. Gajzler Anna ........................................................................................................................................................... 183 
340. Gajzler Antoni ................................................................................................................................ 182, 183, 184, 187 
341. Gajzler Antonina..................................................................................................................................................... 183 
342. Gajzler Bolesław............................................................................................................................................. 185, 187 
343. Gajzler Bronisław ................................................................................................................................................... 185 
344. Gajzler Bronisław Ludwik...................................................................................................................... 185, 187, 198 
345. Gajzler Czesław ...................................................................................................................... 182, 184, 185, 187, 198 
346. Gajzler Dawid ......................................................................................................................................................... 183 
347. Gajzler Edmund ...................................................................................................................................... 187, 192, 201 
348. Gajzler Emilia ......................................................................................................................................................... 187 
349. Gajzler Feliks Jan.....................................................................................187, 191, 192, 198, 199, 200, 201, 202, 203 
350. Gajzler Franciszek .................................................................................................................................................. 183 
351. Gajzler Helena ................................................................................................................................................ 183, 187 
352. Gajzler Jan . 13, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 201, 203, 204, 205, 207 
353. Gajzler Jan Roman.......................................................................................................................................... 185, 187 
354. Gajzler Jan ze Studzieńca ............................................................................................................................... 181, 182 
355. Gajzler Józef ........................................................................................................................................................... 183 
356. Gajzler Józef Antoni ....................................................................................................................................... 185, 187 
357. Gajzler Józefa ................................................................................................................................................. 182, 183 
358. Gajzler Jurek z Baranów Apolonia ......................................................................................................................... 182 
359. Gajzler Katarzyna ................................................................................................................................................... 183 
360. Gajzler Konstancja.................................................................................................................................................. 183 
361. Gajzler Ludwik ............................................................................................................................................... 182, 183 
362. Gajzler Marianna .................................................................................................................................................... 183 
363. Gajzler Michał Kazimierz......................................................................................................................... 13, 181, 205 
364. Gajzler Rozalia ....................................................................................................................................................... 183 
365. Gajzler Stanisław .................................................................................................................................................... 187 
366. Gajzler Stanisława .......................................................................................................................................... 190, 191 
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367. Gajzler Wacław Kornelli ........................................................................................................................................ 187 
368. Gajzler Wacław Michał .................................................................................................................. 184, 186, 187, 198 
369. Gajzler Wilchelm.................................................................................................................................................... 183 
370. Gajzler Witold ........................................................................................................................................................ 201 
371. Gajzler Witold Piotr........................................................................................................................................ 198, 202 
372. Gajzler Władysław Ignacy.............................................................................................................................. 184, 187 
373. Gajzler Xawera ....................................................................................................................................................... 183 
374. Gajzler z Baranów Apolonia................................................................................................................................... 183 
375. Gajzler z Bąbińskich Kazimiera Maria ................................................................................................................... 187 
376. Gajzler z Bąbińskich Marianna Ludwika........................................................................................ 185, 187, 201, 203 
377. Gajzler z Gajlów Julia............................................................................................................................................. 185 
378. Gajzler z Geilów Julia Ludwika Ewa ..................................................................................................................... 187 
379. Gajzler z Grzybowskich Stefania............................................................................................................................ 187 
380. Gajzler z Kuzdaków Józefa ............................................................................................................................ 181, 183 
381. Gajzler z Marusieńskich Maria ............................................................................................................... 190, 191, 206 
382. Gajzler z Marusieńskich Maria Józefa Władysława ............................................................................................... 187 
383. Gajzler z Sroczkowskich Józefa ............................................................................................................................. 187 
384. Gajzler z Woźniakowskich Karolina .............................................................................................. 184, 187, 198, 202 
385. Gajzler z Zębalów Stanisława................................................................................................................................. 187 
386. Gajzler ze Sroczkowskich Józefa............................................................................................................................ 184 
387. Gajzlerowa z Zębalów Stanisława .......................................................................................................... 191, 192, 201 
388. Gajzlerowie....................................................................................................................... 13, 181, 183, 184, 185, 186 
389. Galiński Fr. J........................................................................................................................................................... 199 
390. Galli Leonardo ........................................................................................................................................................ 130 
391. Gałczyńska-Szymczyk K. ....................................................................................................................................... 205 
392. García Gabriel Márquez............................................................................................................................................ 51 
393. Garczyńska Ludwika .............................................................................................................................................. 155 
394. Garczyński Konstanty............................................................................................................................................. 155 
395. Gąsiorowscy ........................................................................................................................................................... 161 
396. Gąsiorowska Wanda ............................................................................................................................................... 161 
397. Gąsiorowska z Blochów Wanda ............................................................................................................................. 161 
398. Gąsiorowska Zofia .................................................................................................................................................. 161 
399. Gąsiorowski Emil ................................................................................................................................................... 161 
400. Gąsiorowski Henryk ............................................................................................................................................... 161 
401. Geil Julia Ludwika Ewa.......................................................................................................................................... 185 
402. Gerber Rafał............................................................................................................................................ 138, 139, 148 
403. Giedymin Ignacy..................................................................................................................................................... 153 
404. Gierymski Maksymilian.......................................................................................................................................... 223 
405. Gigli Edward........................................................................................................................................................... 130 
406. Giller Agaton .................................................................................................................................................. 127, 241 
407. Gliszczyńska Maria................................................................................................................................................. 166 
408. Gliszczyński Witold................................................................................................................................................ 166 
409. Glogier ...................................................................................................................................................................... 15 
410. Głogowska Marianna .............................................................................................................................................. 160 
411. Głogowski Mateusz ................................................................................................................................................ 160 
412. Głogowski Mateusz Franciszek .............................................................................................................................. 159 
413. Głowacka Aleksandra ............................................................................................................................................. 170 
414. Główka Jan ............................................................................................................................................................. 203 
415. Godlewska Ewa Teresa................................................................................................................... 162, 163, 164, 173 
416. Gogolewscy ............................................................................................................................................................ 283 
417. Gołubow ................................................................................................................................................................. 237 
418. Gombrowicz Witold ................................................................................................................................................. 71 
419. Gombrowiczowie...................................................................................................................................................... 71 
420. Gontarek ................................................................................................................................................................. 146 
421. Gonzaga Magnuszewski Dominik .......................................................................................................................... 134 
422. Gonzaga Magnuszewski Dominik, s. Dominika..................................................................................................... 135 
423. Gonzaga Magnuszewski Hiacynt............................................................................................................................ 135 
424. Gorecki ................................................................................................................................................................... 138 
425. Goszczyńscy Józef i Anna z Lewandowskich ........................................................................................................ 147 
426. Goszczyński Henryk ............................................................................................................................................... 147 
427. Góreccy Jan i Józefa z Majów ........................................................................................................................ 111, 114 
428. Góreccy Jan i Marianna z Majów ........................................................................................................................... 111 
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429. Górecka Aniela Wanda, c. Jana i Marianny............................................................................................................ 112 
430. Górecka Józefa, c. Jana i Marianny ........................................................................................................................ 112 
431. Górecka Marianna, c. Jana i Marianny ................................................................................................................... 112 
432. Górecka Natalia, c. Jana i Marianny ....................................................................................................................... 112 
433. Górecka z Majów Marianna............................................................................................................................ 111, 112 
434. Górecki Jan ..................................................................................................................................................... 112, 114 
435. Górecki Jan s. Jana.................................................................................................................................................. 111 
436. Górecki Wacław, s. Jana i Marianny ...................................................................................................................... 112 
437. Górski ..................................................................................................................................................................... 224 
438. Grabczewscy Feliks i Franciszka z Puzyckich........................................................................................................ 147 
439. Grabczewski Florian August................................................................................................................................... 147 
440. Grabowski Jan ........................................................................................................................................................ 270 
441. Gralewski Mateusz ................................................................................................................................................. 127 
442. Grelewski Kazimierz ................................................................................................................................................ 72 
443. Greliński Faustyn.................................................................................................................................................... 231 
444. Grinfield Ignacy...................................................................................................................................................... 249 
445. Gromadzki H. ......................................................................................................................................................... 185 
446. Gromejko ................................................................................................................................................................ 234 
447. Gronau Anna........................................................................................................................................................... 147 
448. Grossman Wacław .................................................................................................................................................. 199 
449. Grubrynowicz ......................................................................................................................................................... 230 
450. Gruca Adam.............................................................................................................................................................. 48 
451. Grudniewicz Maria Anna........................................................................................................................................ 161 
452. Grudzień Czesław Maria........................................................................................................................................... 73 
453. Grudzień Czesław Stanisław..................................................................................................................................... 73 
454. Grudzień Henryk Stanisław .............................................................................................................. 11, 12, 69, 73, 76 
455. Grudzień Mirosław Władysław ................................................................................................................................ 73 
456. Gruszczyńska M. .................................................................................................................................................... 182 
457. Grzegorzewski Antoni .................................................................................................................................... 157, 158 
458. Grzegorzewski Władysław ..................................................................................................................................... 137 
459. Grzesik Antoni........................................................................................................................................................ 115 
460. Grzesik z Karwackich Marianna............................................................................................................................. 115 
461. Grzybała Jacek.......................................................................................................................................... 12, 263, 271 
462. Grzybała Jan Bolesław...................................................................................................................... 12, 263, 271, 272 
463. Grzybała Jan Franciszek ......................................................................................................................................... 263 
464. Grzybała Maria z Bujaków ..................................................................................................................................... 272 
465. Grzybowscy ............................................................................................................................................................ 256 
466. Grzybowscy Antoni i Helena z Bąkowskich .......................................................................................................... 257 
467. Gumiński Stanisław ................................................................................................................................................ 161 
468. Gunia ........................................................................................................................................................................ 32 
469. Gust......................................................................................................................................................................... 221 
470. Guzera Mariusz....................................................................................................................................................... 209 
471. Gwara Krzysztof ..................................................................................................................................................... 275 
472. Hadyna Gustaw....................................................................................................................................................... 237 
473. Halicka z Gajzlerów Maria Ewa ............................................................................................................................. 187 
474. Halik ............................................................................................................................................................... 209, 210 
475. Hansfaengl .............................................................................................................................................................. 132 
476. Hass L. .................................................................................................................................................................... 202 
477. Hauke Mayrycy....................................................................................................................................................... 251 
478. Hauke-Bosak Józef ..........................................................................229, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 254, 255 
479. Hauke-Bosak Józef (ojciec) .................................................................................................................................... 251 
480. Hawełka .................................................................................................................................................................. 270 
481. Hendenreich Michał................................................................................................................................................ 245 
482. Hertz J..................................................................................................................................................................... 199 
483. Hłasko B. ................................................................................................................................................................ 199 
484. Hosák L................................................................................................................................................................... 184 
485. Idzikowski............................................................................................................................................................... 249 
486. Irzykowski Karol .................................................................................................................................................... 205 
487. Jabłonowski Władysław.......................................................................................................................................... 222 
488. Jakubowicz Błażej .................................................................................................................................................... 25 
489. Jakubowska Maria .................................................................................................................................................. 190 
490. Jakubowski J. .......................................................................................................................................................... 203 
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491. Jamroz Jan .............................................................................................................................................................. 238 
492. Jankowska Maria .................................................................................................................................................... 273 
493. Jankowski ............................................................................................................................................................... 234 
494. Jankowski Antoni ................................................................................................................................................... 199 
495. Jankowski E. ........................................................................................................................................................... 205 
496. Janowski Jan ........................................................................................................................................................... 199 
497. Januszewski Michał ................................................................................................................................................ 155 
498. Jarnecki Michał....................................................................................................................................................... 127 
499. Jaskulski Włodzimierz .............................................................................................................................................. 47 
500. Jaworski Feliks Walenty ......................................................................................................................................... 135 
501. Jaworski Marcin........................................................................................................................................................ 26 
502. Jaźwiński Konstanty ............................................................................................................................................... 144 
503. Jelinek Alicja ............................................................................................................................................................ 54 
504. Jelinek Danuta .............................................................................................................................................. 43, 51, 54 
505. Jelinek Delfina .............................................................................................................................................. 43, 51, 54 
506. Jelinek Józef.............................................................................................................................................................. 54 
507. Jelinek Lidia........................................................................................................................................................ 43, 51 
508. Jelinek Ludwik.................................................................................................................................................... 54, 55 
509. Jelinek Maria ...................................................................................................................................................... 54, 55 
510. Jelinek Zofia ....................................................................................................................................................... 54, 55 
511. Jelinekowie Zofia i Ludwik ...................................................................................................................................... 56 
512. Jelski Józef.............................................................................................................................................................. 153 
513. Jełowicki S.............................................................................................................................................................. 199 
514. Jeżewski Stanisław ................................................................................................................................................. 240 
515. Jędrzej ....................................................................................................................................................................... 28 
516. Jędrzejewski Jan ..................................................................................................................................................... 165 
517. Jędrzejowska z Ciniewiczów Maryanna ................................................................................................................... 99 
518. Jędrzejowska z Kostkowskich Franciszka, c. Stanisława i Zuzanny z Weselskich .................................................. 99 
519. Jędrzejowski Michał ................................................................................................................................................. 99 
520. Jędrzejski Jarosław ................................................................................................................................................. 205 
521. Jóźwik Marek...................................................................................................................................................... 86, 87 
522. Judycki Z. ............................................................................................................................................................... 191 
523. Juźwikowska Tekla................................................................................................................................................. 257 
524. Kabat......................................................................................................................................................................... 32 
525. Kacprzak Piotr ........................................................................................................................................................ 238 
526. Kaczkowski Jan ...................................................................................................................................................... 122 
527. Kaczmarczyk z Dworaków Joasia .......................................................................................................................... 226 
528. Kaczorowski Zdzisław............................................................................................................................................ 275 
529. Kadłubek Wincenty ................................................................................................................................................ 119 
530. Kalita Karol – Rębajło ............................................................................................................................................ 248 
531. Kamiński Jan .......................................................................................................................................................... 267 
532. Kamiński Sebastian................................................................................................................................................... 24 
533. Kamizela ................................................................................................................................................................... 32 
534. Kamsetzer Jan Christian ......................................................................................................................................... 133 
535. Kanczewski A. ........................................................................................................................................................ 199 
536. Kapsa J.................................................................................................................................................................... 203 
537. Kapuścik J............................................................................................................................................................... 200 
538. Kapuścińska z Lityńskich Elżbieta ......................................................................................................................... 226 
539. Karasińska Agnieszka............................................................................................................................................. 159 
540. Karbowiak Roman .................................................................................................................................................. 275 
541. Karlik Stanisław...................................................................................................................................................... 272 
542. Karłowicz J. ............................................................................................................................................ 182, 186, 198 
543. Karwowski Antoni .......................................................................................................................................... 147, 154 
544. Karwowski Józef..................................................................................................................................................... 154 
545. Kasprzycka z Kostkowskich Julianna, c. Stanisława i Anny z Naglarskich ........................................................... 100 
546. Kaszuba..................................................................................................................................................................... 32 
547. Kaunitz.................................................................................................................................................................... 154 
548. Kazakowa Jelena..................................................................................................................................................... 121 
549. Kąkolewski K. ........................................................................................................................................................ 190 
550. Kąkolewski Przemysław......................................................................................................................................... 191 
551. Kątski Marcin ......................................................................................................................................................... 263 
552. Kelman Marianna ................................................................................................................................................... 161 
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553. Kelman Michał ....................................................................................................................................................... 160 
554. Kędracki Janusz, właśc. Jan............................................................................................................................ 123, 125 
555. Kępa J. .................................................................................................................................................................... 191 
556. Kępiński .................................................................................................................................................................. 280 
557. Kicki Onufry........................................................................................................................................................... 172 
558. Kieniewicz Stefan ................................................................................................................................... 241, 245, 255 
559. Kisielewska Olimpia Józefa.................................................................................................................................... 153 
560. Kisielewski Józef .................................................................................................................................................... 153 
561. Kistelski Ad. ........................................................................................................................................................... 199 
562. Kitowicz.................................................................................................................................................................... 15 
563. Klauzińska z Kostkowskich Genowefa................................................................................................................... 114 
564. Kleniewski Walenty................................................................................................................................................ 160 
565. Klewcow Ilja................................................................................................................... 231, 235, 236, 237, 238, 239 
566. Kłoda Antoni Ksawery ............................................................................................................................................. 92 
567. Kobyliński K........................................................................................................................................................... 224 
568. Kocela Barbara ................................................................................................................................. 13, 278, 279, 280 
569. Kolas Marta .................................................................................................................................... 135, 142, 148, 173 
570. Kolberg ..................................................................................................................................................................... 15 
571. Kołaczkowski Julian ....................................................................................................................................... 131, 148 
572. Kołakowscy ............................................................................................................................................................ 283 
573. Kołodziejczak ..................................................................................................................................................... 31, 36 
574. Kołodziejczak Jadwiga ............................................................................................................................................. 31 
575. Kołodziejczak Jędrzej ......................................................................................................................................... 29, 31 
576. Kołodziejczak Mateusz............................................................................................................................................. 29 
577. Kołodziejczakowie.............................................................................................................................................. 32, 36 
578. Kołodziejczakowie Jędrzej i Apolonia ..................................................................................................................... 29 
579. Kołodziejczakówna Katarzyna ................................................................................................................................. 29 
580. Komornicki Władysław .......................................................................................................................................... 275 
581. Konarzewska........................................................................................................................................................... 200 
582. Kondera Władysław................................................................................................................................................ 275 
583. Kondratowicz Ludwik ............................................................................................................................................ 186 
584. Konopka Jolanta ....................................................................................................................................................... 51 
585. Konopka z Krawieckich Jolanta ............................................................................................................................... 48 
586. Korzycki Franciszek ................................................................................................................................................. 27 
587. Kosiek Z.................................................................................................................................................................. 189 
588. Koss Kazimiera, patrz Maślanka z Kossów Kazimiera ............................................................................................ 54 
589. Kostecki Brunon, patrz Biernacki Wacław............................................................................................................. 201 
590. Kostkowscy............................................................................................................................. 11, 69, 70, 95, 117, 118 
591. Kostkowscy Antoni Innocenty i Julia z Szymańskich ............................................................................................ 113 
592. Kostkowscy Jan Józef i Konstancja z Wardeckich ................................................................................................... 69 
593. Kostkowscy Józef i Julianna z Udrulskich................................................................................................................ 98 
594. Kostkowscy Marceli Antoni i Apolonia z Wilczyńskich........................................................................................ 110 
595. Kostkowscy Stanisław i Zuzanna z Weselskich ................................................................................................. 91, 96 
596. Kostkowska 1v. Łukasiewicz z Millerów Felicjanna................................................................................................ 97 
597. Kostkowska Anna Tekla, c. Antoniego i Rozalii z Kwiatków........................................................................ 100, 101 
598. Kostkowska Anna, c. Ignacego i Barbary z Borkowskich ...................................................................................... 100 
599. Kostkowska Anna, c. Stanisława i Zuzanny z Weselskich ................................................................................. 92, 99 
600. Kostkowska Ewa, c. Antoniego i Rozalii z Kwiatków ........................................................................................... 100 
601. Kostkowska Feliksa Julianna Antonina, c. Jana Józefa .................................................................................... 69, 261 
602. Kostkowska Franciszka, c. Ignacego i Barbary z Borkowskich ............................................................................. 100 
603. Kostkowska Franciszka, c. Stanisława i Zuzanny z Weselskich .............................................................................. 91 
604. Kostkowska Julianna Marianna Stanisława, c. Jana Józefa .................................................................................... 261 
605. Kostkowska Katarzyna, c. Tekli Kostkowskiej ........................................................................................................ 97 
606. Kostkowska Klara Katarzyna Barbara, c. Stanisława i Zuzanny z Weselskich .................................................. 91, 98 
607. Kostkowska Marcjanna Marianna z Wolskich ....................................................................................................... 113 
608. Kostkowska Marianna Zuzanna, c. Stanisława i Zuzanny z Weselskich, patrz Stankar z Kostkowskich… ...... 91, 98 
609. Kostkowska Marianna, c. Stanisława i Anny z Naglarskich................................................................................... 100 
610. Kostkowska Rozyna Wiktoria, c. Jana Józefa ........................................................................................................ 261 
611. Kostkowska Tekla, c. Stanisława i Zuzanny z Weselskich................................................................................. 91, 97 
612. Kostkowska Teresa Maria, c. Franciszka i Ludwiki z Żabickich ........................................................................... 261 
613. Kostkowska Walentyna Teresa Józefa, c. Jana Józefa................................................................................ 70, 99, 261 
614. Kostkowska z Borkowskich Barbara ........................................................................................................ 96, 100, 101 
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615. Kostkowska z Kiliańskich Genowefa ..................................................................................................................... 114 
616. Kostkowska z Kolędów Emilia............................................................................................................................... 100 
617. Kostkowska z Kwiatków Rozalia ................................................................................................................... 100, 101 
618. Kostkowska z Lachowiczów Anna Maria............................................................................................................... 118 
619. Kostkowska z Majewskich Felicja Julianna Antonina.............................................................................................. 71 
620. Kostkowska z Naglarskich Anna ............................................................................................................................ 100 
621. Kostkowska z Niecewiczów Antonina ..................................................................................................................... 97 
622. Kostkowska z Niedenthalów Katarzyna Elżbieta ................................................................................................... 101 
623. Kostkowska z Rogozińskich Teresa ....................................................................................................................... 101 
624. Kostkowska z Sobocińskich Marianna ................................................................................................................... 100 
625. Kostkowska z Szymańskich Julia ................................................................................................... 101, 110, 113, 114 
626. Kostkowska z Teresińskich Józefa ......................................................................................................................... 101 
627. Kostkowska z Wardeckich Konstancja............................................................................................................... 69, 99 
628. Kostkowska z Weselskich Zuzanna ...................................................................................................... 91, 93, 95, 100 
629. Kostkowska z Wilczyńskich Apolonia ..................................................................................................... 83, 110, 114 
630. Kostkowska z Wolskich Marcjanna Marianna ....................................................................................................... 101 
631. Kostkowska z Żabickich Ludwika............................................................................................................................ 97 
632. Kostkowski Adam, s. Antoniego i Rozalii z Kwiatków ................................................................................. 100, 101 
633. Kostkowski Albert (imię zakonne) s. Stanisława i Zuzanny z Weselskich ........................................................ 91, 94 
634. Kostkowski Antoni Innocenty, s. Antoniego i Marcjanny Marianny z Wolskich .............. 82, 97, 100, 101, 110, 113 
635. Kostkowski Antoni Józef, s. Ignacego i Barbary z Borkowskich ........................................................................... 100 
636. Kostkowski Antoni, s. Ignacego i Barbary z Borkowskich .............................................................. 97, 100, 101, 113 
637. Kostkowski Daniel.................................................................................................................................................. 118 
638. Kostkowski Feliks, s. Antoniego i Marcjanny Marianny z Wolskich............................................................. 100, 101 
639. Kostkowski Franciszek Józef, s. Marcelego Antoniego ......................................................................................... 114 
640. Kostkowski Franciszek, s. Stanisława i Zuzanny z Weselskich ........................................................... 91, 93, 97, 261 
641. Kostkowski Ignacy, s. Stanisława i Zuzanny z Weselskich.................................................. 91, 96, 97, 100, 101, 261 
642. Kostkowski Jacek, s. Stanisława i Zuzanny z Weselskich, imię zakonne Rajmund ..................................... 73, 91, 96 
643. Kostkowski Jakub, s. Antoniego i Rozalii z Kwiatków.................................................................................. 100, 101 
644. Kostkowski Jan Józef, s. Stanisława i Zuzanny z Weselskich.................................................. 69, 91, 93, 95, 99, 261 
645. Kostkowski Jan Nepomucen Ignacy, s. Franciszka i Ludwiki z Żabickich .............................................................. 97 
646. Kostkowski Jan, s. Marcelego Antoniego................................................................................................................. 83 
647. Kostkowski Józef Jan Czesław, s. Jana Józefa ................................................................................................. 71, 261 
648. Kostkowski Józef, s. Józefa i Julianny z Udrulskich ................................................................................................ 98 
649. Kostkowski Leopold Józef Marcin, s. Jana Józefa.............................................................................................. 69, 99 
650. Kostkowski Marceli Antoni, s. Antoniego Innocentego ....................................................... 82, 83, 97, 110, 111, 114 
651. Kostkowski Marceli Apolinary, s. Marcelego Antoniego............................................................................. 82, 83, 97 
652. Kostkowski Marcelin Daniel, s. Stanisława i Marianny z Sobocińskich ................................................................ 100 
653. Kostkowski Melchior Jan Florian, s. Stanisława i Zuzanny z Weselskich ......................................................... 91, 97 
654. Kostkowski Michał, s. Ignacego i Barbary z Borkowskich .................................................................................... 100 
655. Kostkowski Mikołaj Marian, s. Marcelego Antoniego ........................................................................................... 114 
656. Kostkowski Paweł, s. Tekli Kostkowskiej ................................................................................................................ 97 
657. Kostkowski Stanisław i Zuzanna z Weselskich ........................................................................................................ 98 
658. Kostkowski Stanisław Michał, s. Ignacego i Barbary z Borkowskich.................................................................... 100 
659. Kostkowski Stanisław, szlachcic herbu Dołęga.................................................................................... 91, 92, 95, 100 
660. Kostkowski Wincenty, s. Stanisława i Zuzanny z Weselskich ........................................................................... 91, 98 
661. Kostkowski Władysław Edward ..................2, 10, 11, 12, 40, 77, 86, 87, 91, 105, 106, 107, 108, 110, 117, 184, 256 
662. Kostkowski Zosia ..................................................................................................................... 12, 115, 118, 119, 120 
663. Kostkowski Zuzia ..................................................................................................................... 12, 115, 118, 119, 120 
664. Kotarbiński Tadeusz ............................................................................................................................................... 280 
665. Kotkowscy ........................................................................................................................................................ 71, 248 
666. Kotkowski Kacper .......................................................................................................................... 229, 245, 254, 256 
667. Kotliński Edward .................................................................................................................................................... 273 
668. Kotliński Jerzy .................................................................................................................................. 13, 273, 274, 275 
669. Kowal Marianna ....................................................................................................................................................... 22 
670. Kowalczyk Jerzy....................................................................................................................................................... 86 
671. Kowalewscy Tobiasz i Emillia z Szybkowskich .................................................................................................... 137 
672. Kowalewski Michał ................................................................................................................................................ 137 
673. Kowalewski Stanisław............................................................................................................................................ 137 
674. Kowalscy Andrzej i Elżbieta .......................................................................................................................... 208, 209 
675. Kowalscy Leopold i Joanna .................................................................................................................................... 209 
676. Kowalska Frankiewicz Helena ............................................................................................................................... 211 
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677. Kowalska Helena .................................................................................................................................................... 211 
678. Kowalska Jadwiga .................................................................................................................................................. 211 
679. Kowalska Janina ..................................................................................................................................................... 211 
680. Kowalska Joanna .................................................................................................................................................... 209 
681. Kowalska Józefa ................................................................................................................................. 24, 25, 210, 211 
682. Kowalska Józefa z Podgórskich.............................................................................................................................. 211 
683. Kowalska z Stelmachów Marianna........................................................................................................................... 25 
684. Kowalski Eugeniusz ............................................................................................................................................... 211 
685. Kowalski Jan........................................................................................................................................... 209, 210, 211 
686. Kowalski Leopold........................................................................................................................................... 209, 211 
687. Kowalski Wojciech................................................................................................................................................... 94 
688. Kozieł-Paklewski Jan.............................................................................................................................................. 245 
689. Kozłowski Eligiusz ......................................................................................................... 245, 246, 247, 248, 249, 255 
690. Krakowiecki Kazimierz .......................................................................................................................................... 199 
691. Krasińska Izabela .................................................................................................................................... 126, 127, 129 
692. Krassowska Leokadia ............................................................................................................................................. 263 
693. Krauze Augustyna................................................................................................................................................... 146 
694. Krauze Wacław....................................................................................................................................................... 146 
695. Krawat....................................................................................................................................................................... 32 
696. Krawieccy ................................................................................................................................................................. 51 
697. Krawiecka z Maślanków Helena ...................................................................43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56 
698. Krawiecka-Kownacka Anna ................................................................................................. 11, 43, 48, 51, 53, 54, 57 
699. Krawiecki Henryk............................................................................................................................................... 48, 51 
700. Krawiecki Józef ........................................................................................................................................................ 51 
701. Kreczmar Jerzy ....................................................................................................................................................... 163 
702. Krekora junior........................................................................................................................................................... 90 
703. Krekora senior .......................................................................................................................................................... 90 
704. Kręska Halina Jadwiga ........................................................................................................................................... 138 
705. Krogulski L. ............................................................................................................................................................ 186 
706. Krogulski Władysław ............................................................................................................................................. 186 
707. Krośniccy................................................................................................................................................................ 283 
708. Krośnicka Felicja .................................................................................................................................................... 283 
709. Królikowski Xawery............................................................................................................................................... 136 
710. Kruczkowscki Jan Nepomucen............................................................................................................................... 257 
711. Kruczkowscy .......................................................................................................................................................... 256 
712. Kruczkowscy Tomasz i Tekla z Juźwikowskich .................................................................................................... 257 
713. Kruczkowska Karolina Antonina............................................................................................................................ 257 
714. Kruczkowska z Grzybowskich Konstancja..................................................................................................... 256, 257 
715. Kruczkowski Adam ................................................................................................................................................ 259 
716. Kruczkowski Jan Nepomucen........................................................................................................................... 12, 256 
717. Kruczkowski Jan s. Timofieja................................................................................................................................. 259 
718. Kruczkowski Tomasz Ksawery Franciszek ............................................................................................................ 257 
719. Krukowska Kamila Korwin z Bacciarellich ........................................................................................................... 153 
720. Krukowski Benedykt .............................................................................................................................................. 153 
721. Kruszyński Władysław ................................................................................................................................... 160, 161 
722. Kryński Adam................................................................................................................................. 182, 183, 186, 198 
723. Krzos......................................................................................................................................................................... 80 
724. Krzykawska Marianna .............................................................................................................................................. 24 
725. Krzyżanowska Joanna............................................................................................................................................. 253 
726. Kubowicz Piotr ....................................................................................................................................................... 205 
727. Kuczyński Gustaw .................................................................................................................................................... 72 
728. Kuczyński Jakub ..................................................................................................................................................... 229 
729. Kuczyński Seweryn .................................................................................................................................................. 72 
730. Kuczyński Stanisław................................................................................................................................................. 72 
731. Kuczyński Zygmunt.................................................................................................................................................. 72 
732. Kujawski Zygnmunt Józef ...................................................................................................................................... 166 
733. Kukliński W............................................................................................................................................................ 199 
734. Kuleszka Antoni ....................................................................................................................................................... 29 
735. Kuleszka Jacek.................................................................................................................................................... 28, 29 
736. Kuleszka Marcin ....................................................................................................................................................... 29 
737. Kuleszka Marcin i Marianna..................................................................................................................................... 29 
738. Kundel....................................................................................................................................................................... 45 
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739. Kunikowski S.......................................................................................................................................................... 182 
740. Kurek Agnieszka....................................................................................................................................................... 26 
741. Kurkiewicz M. ........................................................................................................................................................ 201 
742. Kurowski Apolinary ............................................................................................................................................... 244 
743. Kuzdak Bernard i z Gęsickich Marianna ................................................................................................................ 182 
744. Kuzdak Stanisław ................................................................................................................................................... 182 
745. Kuzdak Tomasz ...................................................................................................................................................... 182 
746. Kuzdak ze Skibińskich Katarzyna .......................................................................................................................... 182 
747. Kwiatek Andrzej ..................................................................................................................................................... 101 
748. Kwiatek z ? Agnieszka ........................................................................................................................................... 101 
749. L. T. ........................................................................................................................................................................ 125 
750. Lachowicz z Radłowskich Danuta .......................................................................................................................... 110 
751. Lachowiczowie ....................................................................................................................................................... 117 
752. Lam A. .................................................................................................................................................................... 202 
753. Lambert Karol......................................................................................................................................................... 243 
754. Langiewicz Marian ................................................69, 70, 99, 126, 223, 226, 229, 242, 243, 244, 251, 253, 254, 255 
755. Langner J. ............................................................................................................................................................... 199 
756. Lato Stanisław ........................................................................................................................................................ 125 
757. Laus Jan .................................................................................................................................................................... 25 
758. Lehman Władysław .................................................................................................................................................. 73 
759. Lehmanowie ............................................................................................................................................................. 74 
760. Lela ......................................................................................................................................................................... 285 
761. Lenartowicz Teofil.................................................................................................................................................. 224 
762. Leski ....................................................................................................................................................................... 223 
763. Leszczow Aleksander ............................................................................................................................................. 121 
764. Lewandowska Dorota ............................................................................................................................................. 127 
765. Lewandowska Marianna ......................................................................................................................................... 160 
766. Lewandowski Walenty Teofil................................................................................................................................. 222 
767. Lewoc Magdalena..................................................................................................................................................... 83 
768. Leydowie ................................................................................................................................................................ 142 
769. Libert ........................................................................................................................................................................ 20 
770. Linde S. B. .............................................................................................................................................................. 183 
771. Linder I. M.............................................................................................................................................................. 125 
772. Lisowski Kazimierz .................................................................................................................................................. 86 
773. Listek Andrzej ........................................................................................................................................................ 256 
774. Lityński Antoni ......................................................................................................................................... 12, 226, 227 
775. Lityński Hieronim................................................................................................................................................... 227 
776. Lubowicka Marianna .............................................................................................................................................. 222 
777. Lutostański J. .................................................................................................................................................. 198, 200 
778. Lutyński Roman........................................................................................................................................................ 51 
779. Łada ........................................................................................................................................................................ 285 
780. Łada (Cebulski)....................................................................................................................................................... 246 
781. Łapińska Michalina................................................................................................................................................. 160 
782. Łapiński Bronisław ................................................................................................................................................. 161 
783. Łempicka Zofia....................................................................................................................................................... 135 
784. Łęcka T. .................................................................................................................................................................. 190 
785. Łojewska Franciszka............................................................................................................................................... 142 
786. Łon Jan.................................................................................................................................................................... 223 
787. Łossowski Piotr....................................................................................................................................................... 125 
788. Łubieńscy hrabiowie............................................................................................................................................... 137 
789. łurzecoki ................................................................................................................................................................... 32 
790. Machowa Helena .................................................................................................................................................... 280 
791. Macniew ................................................................................................................................................. 245, 246, 248 
792. Madej M.................................................................................................................................................................. 188 
793. Madetkówna Benia ................................................................................................................................................... 81 
794. Magnuszewscy........................................................................................................................................................ 135 
795. Maj Józefa............................................................................................................................................................... 114 
796. Maj Michał...................................................................................................................................................... 111, 115 
797. Maj Walenty ........................................................................................................................................................... 115 
798. Maj z Grzesików Wikoria ....................................................................................................................................... 111 
799. Maj z Sikorów Marianna ........................................................................................................................................ 115 
800. Majchrowski J. M. .................................................................................................................................................. 202 
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801. Majewscy.................................................................................................................................... 11, 69, 70, 71, 72, 76 
802. Majewscy Bronisław i Felicja z Kostkowskich ........................................................................................................ 69 
803. Majewska Bogumiła Joachima, c. Kazimierza ................................................................................................... 71, 72 
804. Majewska Felicja z Kostkowskich............................................................................................................................ 74 
805. Majewska Halina, c. Jerzego .................................................................................................................................... 74 
806. Majewska Jadwiga, c. Jerzego .................................................................................................................................. 74 
807. Majewska Janina, c. Bronisława ............................................................................................................................... 70 
808. Majewska Krystyna z Brażewiczów......................................................................................................................... 74 
809. Majewska Wanda Wincentyna, c. Kazimierza ............................................................................................. 71, 72, 73 
810. Majewska z Boczarskich Stanisława Wacława........................................................................................... 74, 76, 226 
811. Majewski Bolesław, s. Bronisława ............................................................................................................... 70, 71, 74 
812. Majewski Bronisław, s. Bronisława........................................................................................................ 70, 71, 72, 74 
813. Majewski Bronisław, s. Daniela ................................................................................................................... 69, 70, 76 
814. Majewski Bronisław, s. Jerzego................................................................................................................................ 74 
815. Majewski Daniel Teofil Józef, s. Wincentego .......................................................................................................... 69 
816. Majewski Janusz Marian, s. Kazimierza............................................................................................................. 71, 72 
817. Majewski Jerzy, s. Bronisława...................................................................................................................... 71, 74, 76 
818. Majewski Kazimierz Apolinary, s. Bronisława .......................................................................... 11, 69, 70, 71, 73, 74 
819. Majewski Marian, s. Bronisława............................................................................................................................... 71 
820. Majewski Stanisław, s. Bronisława........................................................................................................................... 70 
821. Majewski Wincenty .................................................................................................................................................. 69 
822. Majewski Władysław.............................................................................................................................................. 237 
823. Major Kornelia.............................................................................................................................. 2, 3, 11, 15, 20, 152 
824. Majowie Michał i Wiktoria z Grzesików................................................................................................................ 115 
825. Makowski Zbigniew ............................................................................................................................................... 270 
826. Maksimow .............................................................................................................................................................. 224 
827. Malikowski W. ....................................................................................................................................................... 199 
828. Malinowski Franciszek ........................................................................................................................................... 209 
829. Maliński Jan............................................................................................................................................................ 222 
830. Małopolski ................................................................................................................................................................ 32 
831. Manteufflowa M. .................................................................................................................................................... 200 
832. Marconi Henryk...................................................................................................................................................... 122 
833. Marczewski J. ......................................................................................................................................................... 199 
834. Marczyński Jan ......................................................................................................................................................... 29 
835. Maria Jelinek żona Józefa......................................................................................................................................... 54 
836. Markowski .............................................................................................................................................................. 248 
837. Martini Karol .......................................................................................................................................................... 131 
838. Maruszak Monika ................................................................................................................................................... 184 
839. Marynowscy ................................................................................................................................................... 117, 118 
840. Masaryk Jan ............................................................................................................................................................ 270 
841. Masaryk Tomasz..................................................................................................................................................... 270 
842. Massalski Adam.............................................................................................................. 243, 245, 247, 248, 251, 255 
843. Masternak Jerzy ...................................................................................................................................................... 238 
844. Maślanka (Jelinek) Helena........................................................................................................................................ 54 
845. Maślanka Bronisław ................................................................................................................................................. 46 
846. Maślanka Konstanty ................................................................................................................................................. 43 
847. Maślanka Szczepan........................................................................................................................... 43, 44, 46, 47, 54 
848. Maślanka z Kossów Kazimiera........................................................................................................................... 43, 54 
849. Maślankówna Halinka .............................................................................................................................................. 47 
850. Matuła Gerard ................................................................................................................................................. 264, 265 
851. Matuszewski ............................................................................................................................................................. 94 
852. Matysiak Józef ........................................................................................................................................................ 249 
853. Matysik Robert ....................................................................................................................................................... 127 
854. Mazur........................................................................................................................................................................ 32 
855. Mazur G. ................................................................................................................................................................. 202 
856. Mądrawska – Dziedzic Anna .................................................................................................................................. 214 
857. Mądrawska Joanna.................................................................................................................................................. 215 
858. Mądrawska Monika ................................................................................................................................................ 214 
859. Mądrawski Jerzy............................................................................................................................................. 214, 215 
860. Medyński M............................................................................................................................................................ 185 
861. Meiner B. ................................................................................................................................................................ 188 
862. Męczkowska z Oppmanów Teodora Maria ............................................................................................................ 200 
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863. Michalska-Bracha Lidia.......................................................................................................................................... 127 
864. Michalski Franciszek .............................................................................................................................................. 249 
865. Michałowski Juliusz ............................................................................................................................................... 249 
866. Michniewska Jolanta................................................................................................................................. 12, 220, 225 
867. Mickiewicz z Sannik............................................................................................................................................... 170 
868. Mieczkowski Jan..................................................................................................................................................... 229 
869. Miecznikowski Teodor ........................................................................................................................................... 146 
870. Miednikow.............................................................................................................................................................. 223 
871. Mierosławski Ludwik ............................................................................................................................................. 252 
872. Mijas Stanisław............................................................................................................................................... 163, 173 
873. Mikołaj I ................................................................................................................................................................. 243 
874. Mikuszewski Leon.................................................................................................................................................... 16 
875. Miler Ilja ................................................................................................................................................................. 125 
876. Milewscy................................................................................................................................................................. 283 
877. Milewska Anna ....................................................................................................................................................... 164 
878. Minakowski ............................................................................................................................................ 148, 152, 173 
879. Minkiewicz Romuald Kazimierz ............................................................................................................................ 189 
880. Mistalska Marianna................................................................................................................................................... 69 
881. Mittelstaedt A, W,................................................................................................................................................... 199 
882. Mittelstaedtowie...................................................................................................................................................... 142 
883. Mittelstaedtów rodzina ........................................................................................................................................... 142 
884. Mittelsztadt Olimpiusz i Franciszka ....................................................................................................................... 142 
885. Młynarski Zygmunt ................................................................................................................................................ 125 
886. Młyński Bolesław Lucjan ....................................................................................................................................... 166 
887. Młyński Wojciech................................................................................................................................................... 166 
888. Mokiejewski Adam................................................................................................................................................. 227 
889. Moniewski Jerzy..................................................................................................................................................... 184 
890. Moniuszko Stanisław.............................................................................................................................................. 186 
891. Mońkowski Leon .................................................................................................................................................... 199 
892. Mościcki Ignacy...................................................................................................................................................... 223 
893. Mroczka Ludwik..................................................................................................................................................... 185 
894. Muśnicki Dowbor ................................................................................................................................................... 142 
895. Najdo Waldemar ..................................................................................................................................................... 238 
896. Nałęcz-Frankiewicz Stanisław................................................................................................................................ 211 
897. Napartowicz Karol .................................................................................................................................. 199, 200, 203 
898. Narewski Franciszek......................................................................................................................................... 70, 261 
899. Nasiekin .................................................................................................................................................................. 231 
900. Nassalski W. ........................................................................................................................................................... 199 
901. Nassalski Wacław................................................................................................................................................... 199 
902. Naumienkow........................................................................................................................................................... 248 
903. Nawrocki Władysław.............................................................................................................................................. 179 
904. Niebelski Eugeniusz ............................................................................................................................... 123, 126, 129 
905. Niedźwiedzki W. ............................................................................................................................ 182, 183, 186, 198 
906. Nielman Niemilkar ................................................................................................................................................. 138 
907. Niepienin................................................................................................................................................................. 231 
908. niewiadomego nazwiska Ludwik............................................................................................................................ 249 
909. Niwińscy ................................................................................................................................................................. 155 
910. Niwińska Antonina Ludwika Marianna .................................................................................................................. 155 
911. Niwińska Emilia Katarzyna .................................................................................................................................... 155 
912. Niwińska Emilia Marianna ..................................................................................................................................... 155 
913. Niwińska Jadwiga ................................................................................................................................................... 155 
914. Niwińska Jawiga Maria .......................................................................................................................................... 155 
915. Niwińska Julia Marianna ........................................................................................................................................ 155 
916. Niwińska Urszula Lucyna....................................................................................................................................... 155 
917. Niwiński Ignacy...................................................................................................................................................... 155 
918. Niwiński Mieczysław Sabin ................................................................................................................................... 155 
919. Niwiński Stefan Lucjan .................................................................................................................................. 140, 155 
920. Niwiński Wincenty ......................................................................................................................................... 140, 154 
921. Nowaczyński Adolf ........................................................................................................................................ 135, 148 
922. Nowak Stanisław .................................................................................................................... 199, 200, 201, 202, 203 
923. Nowakowski Jan ..................................................................................................................................................... 249 
924. Nowotko Marceli ...................................................................................................................................................... 88 
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925. Nozdraczew ............................................................................................................................................................ 248 
926. Obywatel Mieczysław, patrz Piłsudzki Józef.......................................................................................................... 202 
927. Ocepa ........................................................................................................................................................................ 39 
928. Okomski.................................................................................................................................................................... 93 
929. Olędra ....................................................................................................................................................................... 36 
930. Olszewscy ............................................................................................................................................................... 283 
931. Opolska Anna ......................................................................................................................................................... 160 
932. Opolski Józef .......................................................................................................................................................... 159 
933. Oppman Artur Franciszek Michał........................................................................................................................... 200 
934. Oppman Edmund .................................................................................................................................................... 200 
935. Oppman Feliks Maksymilian.......................................................................................................................... 199, 200 
936. Oppman Jan Adolf .................................................................................................................................................. 200 
937. Oputkiewicz Paweł ................................................................................................................................................. 152 
938. Orlikowska Katarzyna .............................................................................................................................................. 65 
939. Orlikowska Maria ............................................................................................................................................... 63, 64 
940. Orlikowska Teresa .................................................................................................................................. 11, 58, 63, 64 
941. Orlikowska Zofia ...................................................................................................................................................... 65 
942. Orlikowski Andrzej................................................................................................................................................... 63 
943. Orlikowski Jan .......................................................................................................................................................... 63 
944. Orlikowski Konstanty ......................................................................................................................................... 62, 65 
945. Orlikowski Norbert ................................................................................................................................................... 65 
946. Orlikowski Tadeusz ............................................................................................................................................ 63, 65 
947. Orzechowski Antoni – brat Anastazji Ziółkowskiej z Orzechowskich................................................................... 144 
948. Orzechowski Jakub ................................................................................................................................................. 143 
949. Osetek Tadeusz ....................................................................................................................................................... 280 
950. Osiecka Małgorzata ................................................................................................................................................ 127 
951. Ostrowska T............................................................................................................................................................ 202 
952. Ostrowski Józef....................................................................................................................................................... 137 
953. Otrębski Cz. ............................................................................................................................................................ 205 
954. Ozibowski Feliks .................................................................................................................................................... 249 
955. Ozimowski Feliks ................................................................................................................................................... 249 
956. Pacławski J.............................................................................................................................................................. 190 
957. Pać Ksawery ........................................................................................................................................................... 101 
958. Pać z Kostkowskich Ewa, c. Antoniego i Rozalii ................................................................................................... 101 
959. Pająk Jerzy Z........................................................................................................................................................... 255 
960. Pajewscy Józef i Aleksandra z Janiszewskich ........................................................................................................ 152 
961. Pajewska Aleksandra .............................................................................................................................................. 153 
962. Pajewski Alfons ...................................................................................................................................................... 152 
963. Pajewski Bolesław .................................................................................................................................................. 152 
964. Pajewski Bolesław Józef......................................................................................................................................... 153 
965. Pałka Antonina Halina .............................................................................................................................................. 58 
966. Pałka Helena ....................................................................................................................................................... 60, 65 
967. Pałka Ignacy.................................................................................................................................................. 58, 61, 65 
968. Pałka Janina .................................................................................................................................................. 59, 60, 61 
969. Pałka Władysława Janina.......................................................................................................................................... 58 
970. Pałka z Wierzbowskich Helena .................................................................................................. 58, 59, 60, 61, 63, 65 
971. Pałka Zygmunt.................................................................................................................................................... 59, 60 
972. Pałka Zygmunt Jan.................................................................................................................................................... 58 
973. Pałkowie ................................................................................................................................................................... 60 
974. pan Marek ............................................................................................................................................................... 145 
975. Papiewski ................................................................................................................................................................ 249 
976. Paprocki B. ............................................................................................................................................................. 220 
977. Pasek......................................................................................................................................................................... 32 
978. Pasek A. .................................................................................................................................................................. 205 
979. Pasek Mariola ......................................................................................................................................................... 188 
980. Paskiewicz Iwan ............................................................................................................................. 121, 123, 124, 243 
981. Pasternak Jerzy ....................................................................................................................................................... 238 
982. Paszkowska............................................................................................................................................................. 221 
983. Patkowski Aleksander............................................................................................................................. 188, 189, 192 
984. Pawłowski B. .......................................................................................................................................................... 201 
985. Pazdur Jan....................................................................................................................................... 189, 190, 191, 204 
986. Pazdyński Tomasz .................................................................................................................................. 138, 140, 166 
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987. Peszko Edmund....................................................................................................................................... 264, 265, 270 
988. Petelewicz ............................................................................................................................................................... 183 
989. Petelewicz Antoni ................................................................................................................................................... 184 
990. Petelewicz Łukasz................................................................................................................................................... 184 
991. Petelewicz z Ruszkowskich Anna........................................................................................................................... 184 
992. Petelewicz ze Ścisłowiczów Marianna ................................................................................................................... 184 
993. Petelewicze ............................................................................................................................................................. 184 
994. Petrow A. D. ........................................................................................................................................................... 125 
995. Petrow Aleksander .................................................................................................................. 121, 123, 124, 125, 126 
996. Petrow Helena......................................................................................................................................................... 123 
997. Petrow Wasilij ................................................................................................................................................ 123, 129 
998. Petrowa z Pogodinów Aleksandra .......................................................................................... 125, 126, 127, 128, 129 
999. Petrowowie ..................................................................................................................................................... 123, 124 

1000. Petrozolin-Skowrońska Barbara ............................................................................................................................. 127 
1001. Pękala Zbigniew Wacław ............................................................................12, 13, 229, 237, 238, 242, 255, 256, 285 
1002. Philidor François..................................................................................................................................................... 124 
1003. Piastowie................................................................................................................................................................. 117 
1004. Piątkowski H........................................................................................................................................................... 203 
1005. Piątkowski Sebastian .............................................................................................................................................. 123 
1006. Piekarczyk Lidia ....................................................................................................................................................... 56 
1007. Piekarczyk Władysław.............................................................................................................................................. 56 
1008. Piekarska Józefa...................................................................................................................................................... 140 
1009. Pietak Arkadiusz ....................................................................................................................................................... 83 
1010. Pietrasiewicz Józef.................................................................................................................................................. 198 
1011. Pietrowa z Pogodinów Aleksandra ......................................................................................................................... 126 
1012. Pietruszka Jerzy ...................................................................................................................................................... 275 
1013. Pietrzak Zygmunt.................................................................................................................................................... 275 
1014. Pietrzykowscy Wawrzyniec i Elżbieta z Szymańskich........................................................................................... 101 
1015. Pietrzykowski Ryszard ................................................................................................................... 230, 231, 241, 255 
1016. Piłsudzki Józef ................................................................................................................................................ 202, 262 
1017. Pisarczyk Zofia ....................................................................................................................................................... 213 
1018. Pisarzewska Bożena................................................................................................................................................ 213 
1019. Piskozub A.............................................................................................................................................................. 188 
1020. Pius VI .................................................................................................................................................................... 132 
1021. Piwoński Kazimierz .................................................................................................................................................. 94 
1022. Platé Agnieszka....................................................................................................................................................... 184 
1023. Plucińska Marianna Hortensja ................................................................................................................................ 166 
1024. Płoszyński Wincenty............................................................................................................................................... 198 
1025. Pocheć Marian .......................................................................................................................................................... 87 
1026. Podczascy ............................................................................................................................................................... 117 
1027. Pogoda .................................................................................................................................................................... 285 
1028. Pogodin Aleksandra................................................................................................................................ 121, 122, 123 
1029. Pogodin Wasilij....................................................................................................................... 121, 122, 124, 125, 129 
1030. Polak Edmund......................................................................................................................................................... 270 
1031. Poniatowscy.................................................................................................................................................... 118, 120 
1032. Poniatowski Stanisław August.................................108, 117, 118, 120, 130, 131, 132, 135, 141, 143, 154, 170, 172 
1033. Popielowie .............................................................................................................................................................. 117 
1034. Poświst .................................................................................................................................................................... 285 
1035. Potiebnia Andrej ..................................................................................................................................................... 125 
1036. Potoccy ................................................................................................................................................... 117, 118, 145 
1037. Powierza Paweł....................................................................................................................................................... 221 
1038. Powiślak.................................................................................................................................................................... 32 
1039. Pracka Eufrozyna.................................................................................................................................................... 160 
1040. Prażmowski Władysław Zygmunt .................................................................................................................. 106, 117 
1041. Preiss Aleksander.................................................................................................................................................... 166 
1042. Preiss Jan ................................................................................................................................................................ 166 
1043. Preiss Jan Józef ....................................................................................................................................................... 166 
1044. Prendowski Jan ....................................................................................................................................................... 246 
1045. Prędowscy............................................................................................................................................................... 251 
1046. Pronobis Dariusz..................................................................................................................................................... 184 
1047. Prus Bolesław ........................................................................................................................................................... 77 
1048. Pruszak Duchińska Seweryna ................................................................................................................................. 156 



Nasze gene-historie – część druga 

303 

1049. Pruszkowski R. ....................................................................................................................................................... 199 
1050. Pruszyński Stanisław i Zawisza Teofila.................................................................................................................. 166 
1051. Przemyślidzi ........................................................................................................................................................... 117 
1052. Przerwa-Tetmajer Kazimierz .................................................................................................................................. 222 
1053. Przyborowski Walery ..................................................................................................................... 231, 235, 236, 241 
1054. Przygodzki Szczepan ................................................................................................................................................ 22 
1055. Pszczółkowscy........................................................................................................................................................ 283 
1056. Puławski Stanisław ................................................................................................................................................. 123 
1057. Purzyccy ................................................................................................................................................................. 283 
1058. Puszyński Bronisłw Onufry .................................................................................................................................... 166 
1059. Pytlewski Jerzy – Świerszcz ..................................................................................................................................... 20 
1060. Racicowy Mosku .................................................................................................................................................... 138 
1061. Radomska Maria Dorota ......................................................................................................................................... 142 
1062. Radzicki Józef........................................................................................................................................................... 47 
1063. Radziewiczowie ...................................................................................................................................................... 117 
1064. Radziszewski Franciszek ........................................................................................................................................ 124 
1065. Radziwiłowie .......................................................................................................................................................... 138 
1066. Ramotowska Franciszka ......................................................................................................................................... 127 
1067. Rastawiecki Edward ....................................................................................................................................... 132, 148 
1068. Ratold Stanisław ..................................................................................................................................................... 220 
1069. Redych Aleksander Władysław .............................................................................................................................. 166 
1070. Redych Józef........................................................................................................................................................... 166 
1071. Redych Zofia .......................................................................................................................................................... 166 
1072. Rej B. ...................................................................................................................................................................... 205 
1073. Rejchman ................................................................................................................................................................ 224 
1074. Reklewski Kazimierz .............................................................................................................................................. 200 
1075. Reychman Janusz.................................................................................................................................................... 127 
1076. Reymont Władysław............................................................................................................................................... 120 
1077. Robert ..................................................................................................................................................................... 118 
1078. Rogiński Roman ..................................................................................................................................................... 222 
1079. Rogowski .................................................................................................................................................................. 85 
1080. Rolicki T. Jacek ...................................................................................................................................................... 202 
1081. Roliński Józef ......................................................................................................................................................... 161 
1082. Roliński Tomasz ..................................................................................................................................................... 160 
1083. Romanow Aleksander II ......................................................................................................................................... 243 
1084. Romanow Aleksander III.......................................................................................................................................... 70 
1085. Rosłonowska Elżbieta, patrz Borkowska z Rosłonowskich Elżbieta........................................................................ 96 
1086. Rościszewska Stanisława Monika .......................................................................................................................... 143 
1087. Roter Piotr........................................................................................................................................................... 92, 98 
1088. Roter z Kostkowskich Tekla, c. Stanisława i Zuzanny z Weselskich ....................................................................... 98 
1089. Rotwand.................................................................................................................................................................. 198 
1090. Rubaczyńska Elżbieta ......................................................................................................................................... 22, 24 
1091. Rubaczyński Jakub ................................................................................................................................................... 22 
1092. Rudowski ................................................................................................................................................................ 235 
1093. Rudowski Jan.................................................................................................................................................. 245, 252 
1094. Rulka K. .......................................................................................................................................................... 184, 198 
1095. Rychlik Piotr Paweł ................................................................................................................................................ 226 
1096. Rydel Lucjan........................................................................................................................................................... 222 
1097. Rylski Z. ................................................................................................................................................................. 199 
1098. Rymut Kazimierz...................................................................................................................................................... 21 
1099. Rzadkowska Helena................................................................................................................................................ 125 
1100. Rzepczyński T......................................................................................................................................................... 203 
1101. Rzewuski-Krzywda Napoleon Zygmunt................................................................................................................. 246 
1102. Rzyskowski Stanisław .............................................................................................................................................. 24 
1103. Saliński Józef ...................................................................................................................................................... 86, 87 
1104. Sarna St. .................................................................................................................................................................. 199 
1105. Sasal Andrzej .............................................................................................................................................................. 2 
1106. Sascy......................................................................................................................................................................... 71 
1107. Sawicki J. K. ........................................................................................................................................................... 270 
1108. Sąchocka Teofila Bronisława ................................................................................................................................. 155 
1109. Sąchocka z Zawadzkich Leokadia .......................................................................................................................... 155 
1110. Sąchocki Aleksander............................................................................................................................................... 155 
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1111. Sąchocki Aleksander Szymon Grzegorz................................................................................................................. 166 
1112. Schmidt ................................................................................................................................................................... 230 
1113. Schmidt Leonia ....................................................................................................................................................... 161 
1114. Schubert Herman .................................................................................................................................................... 137 
1115. Sedlak Włodzimierz.......................................................................................................................................... 79, 117 
1116. Serafin Józef ........................................................................................................................................................... 249 
1117. Seroczyński Andrzej ............................................................................................................................................... 137 
1118. Sęczys Eżbieta ........................................................................................................................................................ 165 
1119. Sętowski J. ...................................................................................................................................................... 200, 203 
1120. Sętowski Juliusz...................................................................................................................................................... 203 
1121. Sianta Dominik ....................................................................................................................................................... 130 
1122. Sieczko (Kowalska) Jadwiga .................................................................................................................................. 215 
1123. Sieczko Wacław...................................................................................................................................................... 215 
1124. Sielski Tytus ........................................................................................................................................................... 147 
1125. Sienkiewicz Henryk.......................................................................................................................... 77, 105, 117, 120 
1126. Sieroszewski Wacław ..................................................................................................................................... 202, 205 
1127. Siorczyński Adam................................................................................................................................................... 147 
1128. Siwecka Maryja ........................................................................................................................................................ 74 
1129. Siwek J.................................................................................................................................................................... 191 
1130. Skalski Stanisław ............................................................................................................................................ 237, 256 
1131. Skalski Włodzimierz............................................................................................................................................... 203 
1132. Skarbek hrabia ........................................................................................................................................................ 135 
1133. Składkowski Felicjan Sławoj .................................................................................................................................. 113 
1134. Składzińska Eufrozyna ........................................................................................................................................... 227 
1135. Skolimowski M....................................................................................................................................................... 186 
1136. Skotnicka Janina ..................................................................................................................................................... 144 
1137. Skotnicki Kazimierz ............................................................................................................................................... 145 
1138. Skórka Agnieszka ..................................................................................................................................................... 22 
1139. Słabik Elżbieta ........................... 12, 130, 140, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180 
1140. Sławiński Piotr........................................................................................................................................ 126, 127, 129 
1141. Słowacki Juliusz ..................................................................................................................................................... 257 
1142. Słupecki Ludwik ..................................................................................................................................................... 158 
1143. Słupski Władysław ................................................................................................................................................. 146 
1144. Smagała Józef ........................................................................................................................................................... 25 
1145. Smoleńscy............................................................................................................................................................... 283 
1146. Smoliński Wincenty................................................................................................................................................ 154 
1147. Sobieski Jan III ....................................................................................................................................................... 117 
1148. Sobiś S. A. .............................................................................................................................................................. 270 
1149. Sobociński Krzysztof .............................................................................................................................................. 170 
1150. Sochacka Helena....................................................................................................................................................... 81 
1151. Sokołow Iwan ......................................................................................................................................................... 123 
1152. Sokołowski Antoni ................................................................................................................................................. 226 
1153. Sokołowski Władysław – Iskra............................................................................................................................... 253 
1154. Sokół Kirył.............................................................................................................................................................. 126 
1155. Sołtyk Angela ................................................................................................................................................. 130, 148 
1156. Sołtysiak Marian – Barabasz .................................................................................................................................. 273 
1157. Sosabowski Stanisław..................................................................................................................................... 267, 268 
1158. Sosna Aleksander.................................................................................................................................................... 126 
1159. Soubisse-Bisier Gustaw .......................................................................................................................................... 134 
1160. Sowińska Katarzyna ............................................................................................................................................... 243 
1161. Šrámek R. ............................................................................................................................................................... 184 
1162. Sroczkowska Józefa ................................................................................................................................................ 184 
1163. Stalewska .................................................................................................................................................................. 80 
1164. Stalewski................................................................................................................................................................... 80 
1165. Stalin ......................................................................................................................................................................... 88 
1166. Stanaszek Maurycy Łukasz..................................................................................................................... 31, 32, 33, 36 
1167. Stanek Adam................................................................................................................................................... 210, 213 
1168. Stanek Andrzej i Maria ........................................................................................................................................... 213 
1169. Stanek Iwona .......................................................................................................................................................... 213 
1170. Stanek Marianna ..................................................................................................................................................... 213 
1171. Stankar Ambroży ...................................................................................................................................................... 98 
1172. Stankar z Kostkowskich Marianna Zuzanna............................................................................................................. 98 
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1173. Stankiewicz............................................................................................................................................................. 148 
1174. Starke J.................................................................................................................................................................... 199 
1175. Stary Zygmunt ........................................................................................................................................................ 220 
1176. Starzomski Robert................................................................................................................................................... 237 
1177. Staszczyk Jan ............................................................................................................................................................ 65 
1178. Staszczyk Marcin...................................................................................................................................................... 65 
1179. Staszczyk Marika...................................................................................................................................................... 65 
1180. Staszic Franciszek................................................................................................................................................... 127 
1181. Staszic Stanisław............................................................................................................................................... 41, 131 
1182. Stawecki P. ............................................................................................................................................................. 200 
1183. Stegman A. ............................................................................................................................................................. 199 
1184. Steinhagen Maria Eliza ................................................................................................................................... 142, 148 
1185. Steinhagenowie....................................................................................................................................................... 142 
1186. Stelmaszczakowie..................................................................................................................................................... 36 
1187. Stempel Leopold ..................................................................................................................................................... 153 
1188. Sterling.................................................................................................................................................................... 146 
1189. Stetsiuk Olga............................................................................................................................................................. 51 
1190. Strawińska Ewa....................................................................................................................................................... 226 
1191. Strinberg ................................................................................................................................................................. 163 
1192. Strumph-Wojtkiewicz Stanisław..................................................................................................................... 125, 255 
1193. Stryjewscy............................................................................................................................................................... 283 
1194. Strzemżalscy ........................................................................................................................................................... 160 
1195. Strzemżalski Andrzej Teofil ................................................................................................................................... 160 
1196. Strzemżalski Wiktor ............................................................................................................................................... 160 
1197. Studentkowski Edward ........................................................................................................................................... 147 
1198. Stumpf..................................................................................................................................................................... 145 
1199. Stumpfowie............................................................................................................................................................. 145 
1200. Styka Jan................................................................................................................................................................. 145 
1201. Suchowski Stanisław .............................................................................................................................................. 204 
1202. Sudomir Jolanta ...................................................................................................................................................... 182 
1203. Sulima Zygmunt Lucjan ................................................................................................................................. 231, 241 
1204. Sykała Jerzy ............................................................................................................................................ 237, 256, 262 
1205. Syrokomla Władysław............................................................................................................................................ 186 
1206. Szabłowski Feliks ................................................................................................................................................... 147 
1207. Szabłowski Franciszek............................................................................................................................................ 147 
1208. Szachow.................................................................................................................................................................. 221 
1209. Szadkowska ............................................................................................................................................................ 205 
1210. Szadurski S. ............................................................................................................................................................ 199 
1211. Szajowski K. ........................................................................................................................................................... 202 
1212. Szarowski Ludwik .................................................................................................................................................. 273 
1213. Szarska z Bacciarellich Irena .................................................................................................................................. 137 
1214. Szarski Stanisław .................................................................................................................................................... 137 
1215. Szary Jakób..................................................................................................................................................... 201, 203 
1216. Szawłowscy ............................................................................................................................................................ 146 
1217. Szawłowska Antoninaa........................................................................................................................................... 146 
1218. Szawłowska Emilia................................................................................................................................................. 146 
1219. Szawłowska Helena ................................................................................................................................................ 147 
1220. Szawłowska Joanna ................................................................................................................................................ 146 
1221. Szawłowska Józefa ................................................................................................................................................. 146 
1222. Szawłowska Marianna .................................................................................................................................... 146, 147 
1223. Szawłowska Władysława........................................................................................................................................ 146 
1224. Szawłowska Zofia Cecylia...................................................................................................................... 146, 170, 171 
1225. Szawłowski Feliks Ignacy....................................................................................................................... 146, 147, 170 
1226. Szawłowski Maciej ................................................................................................................................................. 146 
1227. Szawłowski Stanisław............................................................................................................................................. 147 
1228. Szawłowski Władysław .................................................................................................................................. 143, 146 
1229. Szczepkowscy......................................................................................................................................................... 283 
1230. Szcześniak – Szlagowska Magdalena ..................................................................................................................... 214 
1231. Szcześniak – Szlagowski Adam.............................................................................................................................. 213 
1232. Szcześniak – Szlagowski Tomasz........................................................................................................................... 214 
1233. Szczodry Śmiały Bolesław II.................................................................................................................................. 117 
1234. Szelewicz Jan............................................................................................................................................................ 92 
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1235. Szeremietiew Mikołaj ............................................................................................................................................. 121 
1236. Szlagowska Aleksandra .......................................................................................................................................... 214 
1237. Szlagowska Janina .......................................................................................................................................... 210, 212 
1238. Szlagowska Maria................................................................................................................................................... 212 
1239. Szlagowska Wiesława............................................................................................................................................. 214 
1240. Szlagowski Adam ........................................................................................................................................... 211, 213 
1241. Szlagowski Andrzej .......................................................................................................... 12, 208, 210, 212, 214, 218 
1242. Szlagowski Janusz .................................................................................................................................................. 213 
1243. Szlagowski Marek................................................................................................................................................... 214 
1244. Szneider Julian................................................................................................................................................ 223, 224 
1245. Szneider Paweł........................................................................................................................................................ 224 
1246. Szneiderowie........................................................................................................................................................... 224 
1247. Szperl Ignacy .......................................................................................................................................................... 200 
1248. Szulc Serafin ........................................................................................................................................................... 241 
1249. Szumanrowa Amalia............................................................................................................................................... 222 
1250. Szumielewicz Władysław ....................................................................................................................................... 273 
1251. Szwalska Małgorzata ...................................................................................................................................... 157, 158 
1252. Szymańska .............................................................................................................................................................. 145 
1253. Szymańska Irena ..................................................................................................................................................... 187 
1254. Szymańska z Kostkowskich Lucyna, c. Stanisława i Marianny z Sobocińskich .................................................... 100 
1255. Szymańska z Kostkowskich Marcjanna Marianna, c. Antoniego i Marcjanny Marianny z Wolskich ........... 100, 101 
1256. Szymańska z Pietrzkowskich Elżbieta .................................................................................................................... 113 
1257. Szymański............................................................................................................................................................... 145 
1258. Szymański Jędrzej........................................................................................................................................... 138, 158 
1259. Szymański Serafin .................................................................................................................................................. 157 
1260. Szymański Wawrzyniec.......................................................................................................................................... 113 
1261. Szymborscy............................................................................................................................................................. 283 
1262. Szyszkowska Maria ................................................................................................................................................ 280 
1263. Ślązak........................................................................................................................................................................ 32 
1264. Śliwowska Wiktoria................................................................................................................................................ 127 
1265. Śniegocki Mikołaj................................................................................................................................................... 261 
1266. św. Paweł ................................................................................................................................................................ 186 
1267. Świrek Wincenty..................................................................................................................................................... 191 
1268. Świst ....................................................................................................................................................................... 285 
1269. Taczanowski ........................................................................................................................................................... 145 
1270. Tańska Konstancja .................................................................................................................................................. 159 
1271. Tański Stanisław..................................................................................................................................................... 159 
1272. Tarczyński Władysław Kazimierz .......................................................................................................................... 198 
1273. Tarczyński Władysław Paulin................................................................................................................................. 198 
1274. Tarnowski Feliks..................................................................................................................................................... 166 
1275. Tarnowski Paweł..................................................................................................................................................... 166 
1276. Telesfor Edward...................................................................................................................................................... 142 
1277. Tomczyk Ignacy ..................................................................................................................................................... 199 
1278. Traugutt Romuald ................................................................................................................................... 125, 245, 252 
1279. Treichel I................................................................................................................................................................. 188 
1280. Trębicka Barbara..................................................................................................................................................... 280 
1281. Tugendreich ............................................................................................................................................................ 199 
1282. Turski...................................................................................................................................................................... 246 
1283. Twarowski .............................................................................................................................................................. 221 
1284. Tyrowicz Marian..................................................................................................................................................... 127 
1285. Uchański Wojtek....................................................................................................................................................... 87 
1286. Urban W.................................................................................................................................................................. 184 
1287. Urbańska Albertyna ................................................................................................................................................ 153 
1288. urzeccy...................................................................................................................................................................... 32 
1289. urzecoki..................................................................................................................................................................... 32 
1290. Urzyca................................................................................................................................................................. 22, 27 
1291. Urzyca Grzegorz ................................................................................................................................................. 24, 27 
1292. Urzyca Jan .......................................................................................................................................................... 22, 27 
1293. Urzyca Jan Antoni .............................................................................................................................................. 24, 26 
1294. Urzyca Jan i Elżbieta ................................................................................................................................................ 24 
1295. Urzyca Józefa............................................................................................................................................................ 27 
1296. Urzyca Ludwik ................................................................................................................................................... 24, 25 
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1297. Urzyca Magdalena Anna........................................................................................................................................... 24 
1298. Urzyca Marianna....................................................................................................................................................... 27 
1299. Urzyca Wojciech....................................................................................................................................................... 22 
1300. Urzyca z Rubaczyńskich Elżbieta............................................................................................................................. 24 
1301. Urzycik ..................................................................................................................................................................... 28 
1302. Urzycki ..................................................................................................................................................................... 36 
1303. Urzycok..................................................................................................................................................................... 28 
1304. Urzyczak ............................................................................................................................................................. 27, 36 
1305. Urzyczak Antoni Jan, patrz Jan Antoni .................................................................................................................... 26 
1306. Urzyczak Bronisława................................................................................................................................................ 22 
1307. Urzyczak Honorata ................................................................................................................................................... 27 
1308. Urzyczak Jan............................................................................................................................................................. 26 
1309. Urzyczak Jan Antoni........................................................................................................................................... 22, 26 
1310. Urzyczak Jerzy.......................................................................................................................................................... 22 
1311. Urzyczak Jędrzej....................................................................................................................................................... 28 
1312. Urzyczak Józef.......................................................................................................................................................... 27 
1313. Urzyczak Ludwik...................................................................................................................................................... 22 
1314. Urzyczak vel Urzyca................................................................................................................................................. 22 
1315. Urzyczak vel Urzyca Jan Antoni .............................................................................................................................. 25 
1316. Urzyczak vel Urzyca Jerzy ................................................................................................................................. 22, 25 
1317. Urzyczak Wojciech....................................................................................................................................... 22, 26, 28 
1318. Urzyczak z Kurków Agnieszka ................................................................................................................................ 22 
1319. Urzyczak Zbigniew................................................................................................................................................... 21 
1320. Urzyczek ................................................................................................................................................................... 28 
1321. Uszakow Kleonakowicz Aleksander .............................................................................................................. 231, 245 
1322. Uziembło Adam Olgierd................................................................................................................................. 202, 203 
1323. Użyczak Jerzy............................................................................................................................... 11, 13, 21, 278, 281 
1324. Użyczak Jędrzej .................................................................................................................................................. 31, 32 
1325. Użyczak Wojciech .................................................................................................................................................... 26 
1326. Użyczak Zbigniew .................................................................................................................................................... 28 
1327. Użyzczak................................................................................................................................................................... 36 
1328. Wacławowa Stecka z Bacciarellich Władysława.................................................................................................... 146 
1329. Waligórski Aleksander ................................................................................................................................... 227, 230 
1330. Warchałowski ......................................................................................................................................................... 211 
1331. Wars i Sawa ............................................................................................................................................................ 281 
1332. Wasilewski L. ......................................................................................................................................................... 203 
1333. Wawelberg.............................................................................................................................................................. 198 
1334. Wawrzykowska-Wierciochowa Dioniza......................................................................... 122, 125, 126, 127, 128, 129 
1335. Wągrowski Tomasz ........................................................................................................ 243, 245, 247, 248, 251, 255 
1336. Weber-Król Urszula........................... 12, 130, 139, 142, 146, 148, 152, 156, 161, 162, 164, 170, 171, 173, 179, 205 
1337. Weberowie .............................................................................................................................................................. 142 
1338. Weischoppel Franciszek ......................................................................................................................................... 157 
1339. Weischoppel Rozalia .............................................................................................................................................. 157 
1340. Wereszczyńska Danuta ........................................................................................................................................... 118 
1341. Wereszczyńska z Kończaków Krystyna ................................................................................................................. 118 
1342. Wereszczyński Henryk ........................................................................................................................................... 118 
1343. Wesołowska/Weselska Zuzanna, patrz Kostkowska z Weselskich Zuzanna............................................................ 91 
1344. Wettin August III ............................................................................................................................................ 134, 153 
1345. Węglarz Tadeusz................................................................................................................................................. 86, 87 
1346. Wichniarz Kazimierz .............................................................................................................................................. 163 
1347. Wiech Stanisław ..................................................................................................................................................... 121 
1348. Wielgonos Piotr ...................................................................................................................................................... 249 
1349. Wielki Kazimierz.................................................................................................................................................... 131 
1350. Wielkopolski............................................................................................................................................................. 32 
1351. Wielobycki Antoni.......................................................................................................................................... 246, 249 
1352. Wielopolski Aleksander................................................................................................................ 69, 70, 71, 125, 127 
1353. Wierzchosławska Zofia............................................................................................................................................. 55 
1354. Wierzchowska z Jelinków Zofía ............................................................................................................................... 54 
1355. Wierzchowski ........................................................................................................................................................... 55 
1356. Więckiewicz Antoni ............................................................................................................................................... 155 
1357. Więckowska H. ....................................................................................................................................................... 200 
1358. Wigura Witold ........................................................................................................................................ 190, 191, 204 
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1359. Wijaczka Jacek ............................................................................................................................................... 245, 255 
1360. Wikowiejska Marysia ............................................................................................................................................. 222 
1361. Wilczek (Sieczko) Maria ........................................................................................................................................ 215 
1362. Wilczek Filip .......................................................................................................................................................... 216 
1363. Wilczek Juliusz ....................................................................................................................................................... 215 
1364. Wilczek Katarzyna.................................................................................................................................................. 215 
1365. Wilczek Maria......................................................................................................................................................... 215 
1366. Wilczek Maria Rachela........................................................................................................................................... 215 
1367. Wilczek Piotr .......................................................................................................................................................... 216 
1368. Wilczek z Garncarków Agnieszka.......................................................................................................................... 216 
1369. Wilczek Zofia ......................................................................................................................................................... 216 
1370. Wilczewscy Jerzy i Marjanna z Bacciarellich ........................................................................................................ 137 
1371. Wilczewska Adelajda Joanna ................................................................................................................................. 135 
1372. Wilczewska Konstancja .................................................................................................................................. 135, 136 
1373. Wilczewski Alfons.................................................................................................................................................. 137 
1374. Wilczewski Jerzy Mikołaj....................................................................................................................................... 135 
1375. Wilczewski Wacław ............................................................................................................................................... 137 
1376. Wilczyńscy ............................................................................................................................................................. 110 
1377. Wilczyńscy Jan Tomasz i Joanna z Życińskich ...................................................................................................... 114 
1378. Wilczyńska Marianna z Gibałów............................................................................................................................ 114 
1379. Wilczyńska z Życińskich Joanna ............................................................................................................................ 110 
1380. Wilczyński Franciszk.............................................................................................................................................. 114 
1381. Wilczyński Jan Tomasz .................................................................................................................................. 110, 114 
1382. Wilczyński Stanisław.............................................................................................................................................. 110 
1383. Wilkoński Piotr ....................................................................................................................................................... 165 
1384. Wilkoński Tomasz .................................................................................................................................................. 165 
1385. Wilkoszewski F. D.................................................................................................................................................. 199 
1386. Wilkoszewski Karol................................................................................................................................................ 198 
1387. Wilner ..................................................................................................................................................................... 205 
1388. Wiśniewska Marianna............................................................................................................................................. 155 
1389. Wiśniewski Jan ....................................................................................................................................................... 123 
1390. Wiśniewski Szymon ............................................................................................................................................... 257 
1391. Władysław Edward Kostkowski ............................................................................................................................... 70 
1392. Wnukbauma Jerzy..................................................................................................................................................... 36 
1393. Wojciechowski S. ................................................................................................................................................... 188 
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