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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. 

 



Nasze gene-historie – część druga 

161 

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 
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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”. 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

180 

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. 


