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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 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

132 

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 malarzy
6
 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.  
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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 
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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. 

 

 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

148 

Źródła: 

Artykuł opracowano w oparciu o dane wprowadzone w genetece do dn. 15.12.2019 r. 

1. Akty i dokumenty metrykalne. 

2. Aleksander Bacciarelli, DWÓR BACCIARELLICH W OSIEKU KOŁO ŁOWICZA Mazowieckie Studia 

Humanistyczne Nr 1, Rok 1995.  

3. Nowy Łowiczanin nr 40, z dnia 3 października 2002, artykuł Marty Kolas i Mirosławy Wolskiej „Jeden 
los, dziesięć żyć”. 

4. Informacje od Marii Bacciarelli i Ryszarda Bacciarelliego z Warszawy. 

5. Cezary Bacciarelli, Saga rodu, rękopis z 1970 r. w zbiorach Aleksandra Bacciarelliego. 

6. rodowód Bacciarellich http://www.bacciarelli.com/page.php?7 

7. (http://www.rp.pl/Sztuka/180109667-Bacciarelli-mistrz-portretu.html 

8. http://sbc.wbp.kielce.pl/Content/26554/PDF/S%C5%82owo%20Ludu%201991_nr2.pdf 

9. Informacje i dokumenty rodzinne autorek artykułu. 

10. Genetyka, https://geneteka.genealodzy.pl/ 

11. 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. 

12. Wielka Genealogia Minakowskiego, https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=1.260.1 

13. Julian Kołaczkowski, Inżynier (…) Członek n. Akademii Umiejętności w Krakowie. Wiadomości 
tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888. 

14. J.Andrysowicz, Jeografia starożytnej Polski ku powszechnemu użytkowi, Nowa Księgarnia, Poznań 
1842. 

15. Kółko Domowe, Wspomnienia rodzinne, „Marcelli Bacciarelli”, Wrzesień 1861 rok. 

16. Gazeta Literacka, 14 października 1822, Warszawa, „Nekrolog Marcelego Bacciarelli”. 

17. Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, 

Rastawiecki Edward, Warszawa 1857. 

18. Kurier Warszawski z dnia 17 czerwca 1935 roku. 

19. Kurier Warszawski z dnia 4 sierpnia 1925 roku. 

20. Kurier Warszawski nr 343 z dnia 24 grudnia 1848. 

21. Kurier Warszawski z dnia 9 (21) sierpnia 1884 roku. 

22. WBC Dziennik Poznański nr 94, z dnia 25.04.1874. 

23. Nowy Łowiczanin nr 40 z dn. 3 października 2002. 

24. Adam Boniecki, Herbarz polski, Tom I, str. 63. 

25. Polski Słownik Biograficzny, Tom 1. 

26. 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. 

27. Adolf Nowaczyński, Młodość Chopina, Towarzystwo Wydawnicze Rój, Warszawa 1939. 

28. Portal Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, Wikipedia Serwis Genealogiczny – Stankiewicz. 

29. Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny: Dankowski 

Franciszek. 

30. Maria Eliza Steinhagen, Steinhagenowie. Historia ze smakiem, świat Książki, Warszawa 2005. 

31. Olgierd Budrewicz, Sagi rodzinne. 

32. Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Tom XXIII, Kutno 2019, art. Urszula Weber-Król, Elżbieta Słabik, 

Potomkowie Marcello Bacciarelliego na ziemi kutnowsko-gostyńskiej XIX wieku Towarzystwo Przyja-

ciół Ziemi Kutnowskiej. 
33. Dokumenty i informacje własne UrszuliWeber-Król i Elżbiety Słabik. 

 



Nasze gene-historie – część druga 

149 

Tablica potomków: Marceli Bacciarelli 
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