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Tajemnica listu Stefana Żeromskiego i inne zagadki 
w genealogii Gajzlerów   

Taka zagadka 

Taka zagadka to czas zabiera, 
Zapomnieć świata nietrudno. 
A niezgadnięta duszę uwiera, 
Przy innej pracy jest nudno. 

 

Usiedzieć chciałbym, ale nie mogę. 
Tak mnie szalenie pochłania! 
Przebieram zaraz z nogi na nogę, 
By podjąć nowe starania. 
 

Kiedyś olśnienie wreszcie mnie najdzie. 
Może by teraz poczekać? 
Niby przypadkiem pomysł się znajdzie, 
Dlatego można pozwlekać. 

 

Lecz się nie poddam – O nie! Przenigdy! 
Wciąż mam nadzieję i wiarę. 
Skronie wezbrane krwią nie wystygły, 
Toteż odpocznę dni parę. 
 

A tu znienacka… Ta niebanalna! 
– owoc wydany przez męstwo – 
Ta przeoczona. Jedna. Genialna! 
Myśl się pojawia – Zwycięstwo! 

Wiersz autora artykułu 

Przodkowie ze Studzieńca 

 Dzięki licznym towarzystwom genealogicznym skanującym księgi z metrykami parafia po 
parafii, archiwum po archiwum i dzięki mrówczej pracy indeksujących w Genetece, badania gene-
alogiczne odmieniły swoje oblicze. Prowadzenie ich 20 lat temu – a nawet 10 lat temu – to coś zu-
pełnie innego niż teraz. Genealogia była wówczas znacznie trudniejsza i kosztowniejsza, wymagała 
licznych podróży, a satysfakcjonujące efekty przychodziły po bardzo długim czasie. Natomiast dziś, 
przy odrobinie szczęścia, nawet laik może ustalić pochodzenie swoich przodków do początku XIX 
wieku w zaledwie jeden wieczór, siedząc przed komputerem w domu. Niech tylko zasięgnie pod-
stawowych informacji o swoich dziadkach i pradziadkach. Sam miałem takie powodzenie opraco-
wując genealogię Gajzlerów1. 
 Szybko ustaliłem przodków z początku XIX w., Jana Gajzlera (~1784-1841) i Józefę 
z Kuzdaków (1795-1854). Pobrali się 13 września 1813 roku w miejscowości Studzieniec w parafii 

                                                 
1 Istnieją rozmaite oboczności nazwiska Gajzler występujące w dawnych dokumentach, np. Geisler, Geissler, Gaysler, Gayzler, Gajzdler. Konse-
kwentnie będę używał współczesnej formy Gajzler. 
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Fałków2. Frapujące jest to, że w księdze za 1813 rok w ogóle nie zapisano treści aktu małżeństwa. 
Ślub odnotowano w Liber Copulatorum, gdzie w formie tabelarycznej są zapisane tylko podsta-
wowe dane o zawierających związek. Dlatego nie wiadomo gdzie i kiedy urodził się Jan Gajzler, 
ani kim byli jego rodzice. O jego żonie wiadomo więcej, bo urodziła się w Studzieńcu. Była córką 
Stanisława Kuzdaka (~1761-1811)  i Katarzyny ze Skibińskich (?-1824). Natomiast poszukiwania 
informacji o przodkach noszących moje nazwisko, zakończyły się na Janie. 
 Prowadząc badania genealogiczne, przeglądając zdigitalizowaną prasę z XIX i XX w. w 
bibliotekach cyfrowych oraz inne ogólnodostępne zasoby Internetu, dowiedziałem się o dwóch 
Gajzlerach, o których do dziś pielęgnowana jest pamięć w regionach, w których działali. Jednym 
z nich był poeta Jan Gajzler (1891-1940)  urodzony i zmarły w Suchedniowie. Do głównych tema-
tów jego twórczości należy zachwyt nad świętokrzyską przyrodą i miłość do żony. W Suchednio-
wie co roku organizowany jest młodzieżowy konkurs recytacji poezji im. Jana Gajzlera. Jego na-
zwiskiem nazwano też jedną z ulic. Drugą interesującą postacią był inż. Czesław Gajzler (1884-
1955).  Na początku poszukiwań wiedziałem o nim tylko tyle, że był łowickim starostą. Jestem 
związany rodzinnie z Łowiczem, toteż trafiłem na jego nazwisko przeglądając przedwojenną gazetę 
„Łowiczanin”. Inż. Czesław Gajzler zainicjował wydawanie „Gazety Samorządowej” oraz był 
współinicjatorem Towarzystwa „Księżackie Ognisko Kultury, Sztuki i Przemysłu Ludowego”. Na 
stanowisku starosty łowickiego pracował przez ok. dwa lata (1927-1928). Do dziś jest pamiętany 
przede wszystkim przez regionalistów włocławskich, bo był prezydentem Włocławka (1924-1926), 
a później starostą włocławskim (1928-1931)3. 
 Byłem ciekawy czy jestem spokrewniony z tymi Gajzlerami i postanowiłem to sprawdzić. 
Poszukiwanie danych o przodkach poety Jana Gajzlera przebiegało dość łatwo. Kolejno ustalane 
miejscowości związane z jego starszymi braćmi, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem, oddalały się od 
Suchedniowa i zbliżały do Studzieńca k. Fałkowa. Starsi bracia poety, Feliks Jan i Edmund, urodzili 
się w Mroczkowie, ojciec, Bronisław Ludwik, w miejscowości Ruda w parafii Lipa. Dziadek, fel-
czer Antoni Gajzler, urodził się w tej parafii w miejscowości Lipa4. Pradziadkowie poety to Ludwik 
Gajzler (~1782-1829) i Apolonia z Baranów I v. Gajzler II v. Jurek (1798-1882). Pobrali się 23 sty-
cznia 1815 roku w miejscowości Ucisko w parafii Lipa. Mieli siedmioro dzieci. Ludwik Gajzler był 
wdowcem. Nic nie wiadomo o jego pierwszej żonie ani o dzieciach z pierwszego małżeństwa. Akt 
ślubu, spisany po łacinie, nie zawiera żadnych bliższych szczegółów o małżonkach, ani o ich rodzi-
cach, ani o miejscach urodzenia. Wg zapisu o zgonie Ludwika Gajzlera, był on szynkarzem. 
 Miejscowość Lipa leży bardzo blisko Studzieńca k. Fałkowa. Czy mój przodek w prostej 
linii, Jan Gajzler i pradziadek poety, Ludwik Gajzler, byli spokrewnieni? Może byli braćmi? Wobec 
braku informacji o ich rodzicach, nie sposób tego rozstrzygnąć. Nieznane są akty urodzenia Lu-
dwika i Jana, a zapisy o ślubach są ubogie w dane. Istnieją natomiast przesłanki co do tego, że się 
znali i mogły łączyć ich więzi pokrewieństwa. Najstarsza znana wzmianka5 o Ludwiku Gajzlerze 
pochodzi z 1811 roku z aktu urodzenia Tomasza Kuzdaka (syna Bernarda i Marianny z Kęsickich, 
a bratanka Józefy, żony Jana Gajzlera), gdzie Ludwik Gajzler jest wymieniony jako świadek i maj-

ster kunsztu kurzackiego6 na Studzieńcu zamieszkały. Ponadto, Ludwik Gajzler jest wymieniony ja-
ko świadek w dwóch metrykach urodzenia dzieci Jana: w 1820 roku jako kurzacz z Lipy oraz w 

                                                 
2 Fałków znajduje się na terenie powiatu koneckiego w woj. świętokrzyskim, blisko granicy z woj. łódzkim. 
3 M. Gruszczyńska, Gajzler Czesław, [w:] Włocławski Słownik Biograficzny, red. S. Kunikowski,  t. 2, Włocławek 2005, s. 50-52; Składam uprzejme 
podziękowanie za ciekawe informacje o inż. Czesławie Gajzlerze, pani Jolancie Sudomir oraz panu Robertowi Feterowi, moderatorowi grupy na 
Facebooku „Włocławek jaki pamiętamy”. 
4 Wg M. Adamczyka, Antoni Gajzler w 1841 roku został odnotowany jako cyrulik w Cieklińsku, natomiast w latach 1850-1862 jako felczer medy-
cyny w Rudzie Malenieckiej. Zob. M. Adamczyk, Lipa i Ruda Maleniecka, Końskie 2019, s. 84, 159. 
5 Za jej wskazanie, składam uprzejme podziękowanie panu Marianowi Adamczykowi, autorowi kilku monografii poświęconych miejscowościom 
ziemi koneckiej. Por. M. Adamczyk, Mieszkańcy Ziemi Czermińskiej i Fałkowskiej od XVI do XX w., Końskie 2015, s. 142. 
6 Kurzacz – węglarz, „majster węgle palący”. Zob. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 2, Warszawa 1808, s. 1192; Słownik języka pol-
skiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 2, Warszawa 1902, s. 646. 
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1827 roku jako propinator7 w Lipie zamieszkały. Natomiast matką chrzestną córki Ludwika Gajzle-
ra, Marianny, urodzonej w 1820 roku, była Józefa Gajzlerowa. Prawdopodobnie to Józefa z Kuzda-
ków, czyli żona Jana. Dane o dzieciach obu małżeństw Gajzlerów, przedstawiają tabele nr 1 i 2, 
gdzie zakreśliłem szarym kolorem te lata gdzie pojawiają się przesłanki co do znajomości między 
obiema rodzinami Gajzlerów. Należy też zwrócić uwagę na to, że najstarszy syn Jana Gajzlera miał 
na imię Ludwik8. 
 

lp akt imię rok urodzenia miejscowość parafia zawód ojca 

1 6 Marianna  1814 Studzieniec Fałków Rolnik 
2 - Ludwik  1815 Studzieniec Fałków - 
3 11 Alexander  1817 Czermno Czermno Austerialny9 
4 15 Wilhelm  1818 Czermno Czermno Wyrobnik 
5 87 Tomasz Dawid  1820 Lipa Lipa Wyrobnik 
6 9 Xawera  1823 Lipa Lipa Karczmarz 
7 19 Helena  1825 Lipa Lipa Kurzacz 
8 35 Józef  1827 Lipa Lipa Kurzacz 
9 24 Karolina  1829 Lipa Lipa Gospodarz 

10 65 Anna  1833 Lipa Lipa Karczmarz? 
11 37 Rozalia  1836 Machory Żarnów Kurzacz węgli 

Tabela nr 1: Dzieci Jana Gajzlera i Józefy z Kuzdaków 

 
lp akt imię rok urodzenia miejscowość Parafia zawód ojca 

1 45 Franciszek  1815 Ucisko Lipa Kurzacz 
2 19 Antoni  1818 Ucisko Lipa Kurzacz 
3 11 Marianna  1820 Ucisko Lipa Kurzacz 
4 76 Katarzyna  1821 Ucisko Lipa Kurzacz 
5 5 Agnieszka Józefa  1824 Lipa Lipa Karczmarz 
6 46 Joanna Antonina 1825 Lipa Lipa Karczmarz 
7 32 Leona Konstancja  1828 Lipa Lipa Propinator 

Tabela nr 2: Dzieci Ludwika Gajzlera i Apolonii z Baranów 

  
 Jak widać w tabelach, Jana i Ludwika łączyło także to, że wykonywali zawody kurzacza 
i karczmarza. Wg ustaleń M. Adamczyka, Jan Gajzler w latach 1817-1819 był karczmarzem w 
Czermnie10, a w latach 1825-1829 kurzaczem w Lipie11, natomiast Ludwik Gajzler w latach 1818-
1821 był kurzaczem w Hucisku12, a w latach 1822-1831, wraz z żoną Apolonią z Baranów, prowa-
dził karczmę w Lipie13. 
 Czy istnieje wspólny przodek Jana i Ludwika? Skąd przybyli obaj Gajzlerowie zanim poja-
wili się w Studzieńcu? Może dalszy rozwój bibliotek cyfrowych i przyrost indeksów w Genetece 
pozwoli kiedyś rozwiązać te zagadki. Np. można liczyć na to, że zostanie odnaleziony akt pierw-
szego małżeństwa Ludwika Gajzlera i wniesie nowe informacje. A być może trzeba się pogodzić 
z obecnym stanem rzeczy, bo nie zachowały się do dziś żadne materiały dzięki którym można by 
było rozstrzygnąć te nurtujące kwestie14. 

                                                 
7 Propinator – „dzierżawiący propinację i trudniący się osobiście wyszynkiem trunków”. Propinacja – „prawo wyłącznego wyszynku trunków” lub 
„wyszynk trunków (szczególnie wódki); szynk, karczma utrzymywana przez propinatora”. Zob. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 2, cz. 2, 
Warszawa 1811, s. 1043; Słownik języka polskiego, red. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 4, Warszawa 1908, s. 1017; Wyszynk – „sprzedaż napojów 
alkoholowych wypijanych na miejscu”. Zob. SJP.PWN.PL, dostęp 10.10.2020r. 
8 Jest to dość osobliwe, że zapis o urodzeniu Ludwika – podobnie jak zapis o ślubie jego rodziców – znalazł się tylko w formie skróconej w Liber 
Natorum. Natomiast księga urodzeń, małżeństw i zgonów za 1815 rok, zawiera 50 aktów urodzeń, a przy numerze 51 zanotowano jedynie: „Ludwik 
Gajzler”. 
9 Austeria – dawna nazwa karczmy (definicja wg: Encyklopedia.PWN.pl). Zatem austerialny to prawdopodobnie pracownik austerii lub jej zarządca. 
10 M. Adamczyk, Czermno i okolice. Historia miejscowości, Końskie 2012, s. 48. 
11 M. Adamczyk, Lipa i Ruda Maleniecka, Końskie 2019, s. 65. 
12 Tamże, s. 161. 
13 Tamże, s. 66. 
14 W artykule: M. K. Gajzler, Petelewicz – relacja z badań genealogicznych rodu ćmielowskich garncarzy, [w:] Nasze gene-historie, Świętokrzyskie 
Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” w Kielcach, Kielce 2017, s. 131-149, napisałem, że jednym z celów moich badań jest połączenie dwóch 
drzew Petelewiczów. Udało się tego dokonać. Zatem może kiedyś uda się połączyć także drzewa Gajzlerów. Kilka miesięcy po publikacji „naszych 
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 Badając genealogię Gajzlerów, przekonałem się, że to nazwisko jest dość popularne w 
Czechach. Przegląd Map Google’a pozwolił spostrzec, że istnieją czeskie miejscowości o nazwach 
bardzo podobnych do miejscowości z rejonu gdzie mieszkali Gajzlerowie: Studenec (Studzieniec), 
Falknov (Fałków), Lípa (Lipa), Čermná (Czermno), Radostice (Radoszyce), Radvanov (Radwa-
nów), Opočno (Opoczno), Malenice (Maleniec), Skořenice (Skórnice), Kolinec (Kołoniec), Rudice 
(Rudzisko), Raduň (Radom), a w Słowacji także: Konské (Końskie). Te skojarzenia pewnie nie są 
przypadkowe, skoro także badacze regionu i języka czeskiego dostrzegają podobieństwa między 
nazwą samej stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielcami – a nazwami czeskich miejscowo-
ści15. Być może poszukiwanie bliższych informacji o migracjach z Czech do Polski, to jest słuszny 
kierunek dalszych badań nad genealogią Gajzlerów. 

Kuzyni poety 

 Badanie genealogii inż. Czesława Gajzlera okazało się znacznie trudniejsze. Przez dłuższy 
czas nie mogłem ustalić żadnych przodków poza jego rodzicami, Władysławem Ignacym Gajzle-
rem (1850-1906) i Józefą ze Sroczkowskich (~1855-1893)16.  Okazało się, że wśród rodzeństwa 
miał starszego brata, ks. Wacława Michała Gajzlera (1877-1941), proboszcza w Przedczu17, który w 
początkach swojej kariery duchownej pracował m.in. jako wikary w Zdunach k. Łowicza. Jak po-
daje autor jego biogramu18: 

Ks. Wacław Gajzler miał duszę poety, ale i zacięcie historyczne, choć nie miał spe-
cjalistycznego wykształcenia w tym kierunku. Pisał wiersze, nowelki, recenzje książek 
(…), a także artykuły historyczne o parafiach, w których pracował (…). 

Zatem znalazłem w genealogii Gajzlerów kolejną osobę z ciekawą biografią. 
 Czy inż. Czesław Gajzler i ks. Wacław Gajzler byli spokrewnieni z poetą Janem Gajzle-
rem? Okazało się, że tak! Rozstrzygnął to akt ślubu Władysława Ignacego Gajzlera z Józefą ze 
Sroczkowskich. Pobrali się 29 października 1874 r. w Jedlińsku. Pan młody był kontrolerem stacji 
pocztowej w Solcu. W akcie podano, że był synem Antoniego Gajzlera i Karoliny z Woźniakow-
skich19. Zatem inż. Czesław Gajzler, ks. Wacław Gajzler i poeta Jan Gajzler byli blisko spokrew-
nionymi kuzynami, bo mieli tych samych dziadków. Ustalenie tego poprzez odnalezienie aktu ślubu 
w Jedlińsku wcale nie było proste. Z aktów urodzenia dzieci Władysława Ignacego Gajzlera było 
wiadomo, że był on pocztowcem. Należało więc znać język rosyjski, zajrzeć do „Pamjatnaja Knižka 
Radomskoj Guberni na 1874 rok”20, by znaleźć informacje o pracownikach poczty, przekonać się, 
że W. I. Gajzler został odnotowany w Jedlińsku, a potem odszukać akt ślubu z tej miejscowości. 
Dokonała tego wspierająca mnie w badaniach Monika Maruszak, której jestem bardzo wdzięczny 
za to osiągnięcie i składam za nie uprzejme podziękowanie. 

                                                                                                                                                                  
gene-historii”, dowiedziałem się, że Łukasz Petelewicz urodził się 14 października 1834 r. w Ćmielowie i był synem Antoniego i Maryanny ze Ści-
słowiczów, a nie – jak wynikało z aktu zgonu Łukasza (i jak napisałem w artykule) – synem Stanisława. Ta informacja pozwoliła osiągnąć cel i 
połączyć obydwa drzewa. Została dodatkowo potwierdzona aktem ślubu Łukasza Petelewicza i Anny z Ruszkowskich. Za dotarcie do tych informacji 
i podzielenie się nimi, składam uprzejme podziękowania panom Władysławowi Edwardowi Kostkowskiemu i Dariuszowi Pronobisowi. Przy okazji, 
chcę sprostować, że w ww. artykule w drzewie genealogicznym Petelewiczów podawałem przeważnie daty urodzenia i daty zgonów, ale często 
zamiast nich podałem daty chrztów i daty pogrzebów opierając się na publikacjach Jerzego Moniewskiego.  Toteż daty urodzeń i zgonów Petelewi-
czów sprzed XX w., w ww. artykule, nie zawsze są ścisłe. 
15 L. Hosák, R. Šrámek, Czeskie echa nazwy Kielce, tłum. W. Urban, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, t. 8, 1973, s. 375-383. 
16 Składam uprzejme podziękowanie pani Agnieszce Platé – spokrewnionej z Józefą ze Sroczkowskich – za współpracę w badaniach genealogicz-
nych, udzielenie informacji z przekazu rodzinnego oraz wzajemne dzielenie się nowymi ustaleniami. 
17 Składam uprzejme podziękowanie regionalistce Przedcza, pani Halinie Zięcik, za wymianę informacji, oraz pani Bożenie Ciupalskiej za wsparcie i 
dzielenie się informacjami o Gajzlerach. 
18 K. R[ulka], Ks. Wacław Michał Gajzler, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, t. 72, 1989, dodatek do nr. 10-11, s. 17-18. 
19 M. Adamczyk odnotowuje Karolinę Woźniakowską jako pannę we dworze w Fałkowie w 1849 r. Zob. M. Adamczyk, Mieszkańcy Ziemi Czermiń-
skiej i Fałkowskiej…, op. cit., s. 26, poz. 132. 
20 „Памятная книжка Радомской губерни” („Pamjatnaja Knižka Radomskoj Guberni”), Radom 1874, s. 70; Patrz też: „Памятная книжка 
Петроковской губерни” („Pamiatnaja Kniżka Guberni Pietrokowskoj”), 1904, s. 59. Wiadomo stąd m.in., że wykształcił się w koneckiej szkole 
powiatowej, w 1904 r. był wdowcem z czwórką dzieci, posiadał srebrny medal na pamiątkę panowania cara Aleksandra III i brązowy medal za udział 
w spisie ludności w 1894 r. Wyszczególniono też przysługujące mu świadczenia. 
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 Braćmi Władysława Ignacego Gajzlera byli: zmarły jako dziecko Bolesław Gajzler (1860-
1861), Jan Roman Gajzler (1858-1918) – naczelnik oddziału poczty w Sulmierzycach21, nie założył 
rodziny, zmarł w Suchedniowie; Józef Antoni Gajzler (1855-1880) – urzędnik kopalń okręgu 
wschodniego, ożeniony w 1880 r. z Julią Ludwiką Ewą z Geilów (1850-1931)22, zmarł kilka mie-
sięcy po ślubie.  Ich bratem był także Bronisław Ludwik Gajzler (1852-1930),  ojciec poety. W „Ga-
zecie Kieleckiej” napisano o nim wspomnienie pośmiertne23 24: 

Dnia 30 VI r. b. zmarł w Suchedniowie emeryt, były długoletni Urzędnik byłego Za-
rządu Górniczego w Królestwie Polskim; radca dworu, śp. Bronisław Gajzler,  prze-
żywszy lat 78. / Ze śp. Bronisławem Gajzlerem schodzi do grobu znawca bogactw 
naturalnych Ziemi Kieleckiej i prawie ostatni przedstawiciel dawnego górnictwa, któ-
remu – z tytułu zajmowanego stanowiska i jako były właściciel kopalń rudy – poświę-
cił wszystkie siły męskich lat. / Śp. Bronisław Gajzler kochał głęboko tradycje staszi-
cowskie swego zawodu i przyrodę we wszystkich przejawach jej piękna, toteż ta pięk-
na i bogata ziemia kielecka niechaj mu lekką będzie. 

 
 Poetę dzieliła z kuzynami istotna różnica wieku. Toteż uzasadnione jest pytanie: czy ci 
wszyscy Gajzlerowie się znali? W zbiorach rodzinnych zachowało się spisane przez Jana Gajzlera 
w 1922 r. wspomnienie wakacji z dzieciństwa25. Oto fragmenty. 

Tak się jakoś złożyło, a z roku na rok tradycją utrwalało, że z początkiem każdego 
lata zjeżdżała w dom nasz rozbawiona czereda młodzieży płci obojga. Byli to bliscy 
krewni, którzy rodziców moich tytułowali już to „wujostwem” już „stryjostwem”. 
Męską grupę tych letnich gości stanowili wraz z moimi starszymi braćmi różnolicie 
zaawansowani gimnaziści i studenci, w skład których wchodził i pewien młody kle-
ryk; płeć piękną reprezentowały mniej lub więcej podlotkowate, a zawsze kochane, 
urocze – o ile pamiętam – szalenie sentymentalne kuzyneczki, – z siostrą moją na 
czele (…). Gdy patrzę dziś na te rzeczy przez błękitną mgiełkę dalekich wspomnień 
(miałem w one czasy pięć, sześć czy siedem lat), tamte wszystkie letnie historie mają 
dla mnie uśmiech prostej, słonecznej sielanki (…). 

Poeta bardzo dobrze zapamiętał inż. Czesława Gajzlera: 
Złym duchem całej gromadki był gimnazista Czesiek, który płatał wszystkim iście 
psie figle, chadzał luzem i „gwizdał” na panny. / Młodzieniaszek ten był postrachem 
zakochanych, jako jednostka nieobliczalna, która w każdej chwili mogła się z czymś 
„wyrwać”, a wszelkie zwierzenia bezlitośnie wyszydzała. / Mnie za to on najbardziej 
imponował z całego zgromadzenia. – Kieszenie jego kryły dla mnie fantastyczne 
skarby jakichś figielków, niedosięgłych scyzoryków, gum, ołówków. On też najwięcej 

                                                 
21 Wcześniej był kontrolerem pocztowym w Sulejowie. Zob. ”Справочная книжка петроковской губерни” („Sprawocznaja Knižka Guberni 
Pietrokowskoj”), 1884, s. 39; „Памятная книжка Петроковской губерни” („Pamiatnaja Kniżka Pietrokowskoj Guberni”), 1903, s. 201; 1913, s. 83. 
22 Badania genealogiczne wykazały, że Julia Gajzler z Gajlów była rodzoną siostrą Marii Gajl, założycielki Żeńskich Zakładów Naukowych w Rado-
miu. Por. H. Gromadzki, Złoty Krzyż Zasługi. Zakłady Naukowe Żeńskie Marji Gajl w Radomiu, „Piłsudczycy”, 1937, nr 11, s. 36; „Słowo Radom-
skie”, 1922, nr 25, s. 4. 
23 Ś. p. Bronisław Gajzler Wspomnienie pośmiertne, „Gazeta Kielecka”, 1930, nr 53, s. 2, szp. 2; Wzmianki o B. Gajzlerze można znaleźć także w: 
„Pamjatnaja Knižka Radomskoj Guberni”, 1898, s. 119-120; 1899, s. 136-137; 1903, s. 140-142; „Pamjatnaja Knižka Keleckoj Guberni”, 1902, 
s. 140; 1903, s. 292; 1904, s. 397; 1907 s. 371; Wg najnowszej monografii Suchedniowa, Bronisław mógł być sekretarzem założonego w 1906 r. 
suchedniowskiego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej, zaś Jan należeć do Komitetu Obywatelskiego działającego tuż po wybuchu I wojny świato-
wej. Zob. M. Medyński, Od III rozbioru Polski do końca pierwszej wojny światowej, [w:] Suchedniów. Monografia historyczna miasta i gminy, 
red. M. Medyński, K. Zemeła, Suchedniów 2019, s. 117, 201. 
24 O Bronisławie Gajzlerze i Mariannie z Bąbińskich, jako o poległych w powstaniu styczniowym, napisał w swojej autobiografii „Jak szybko upływa 
życie” (Kraków 2014, s. 22-23) wnuk Edmunda, dr Andrzej Maria Gajzler. Jak wyraził się prof. dr hab. Ludwik Mroczka, autor jednej z przedmów, 
ta książka to autorefleksje z dystansu ponad 80 lat życia, które „nie poprzedzone zostały odpowiednio rozległymi poszukiwaniami źródłowymi”. 
Bazując wyłącznie na pamięci i przekazie rodzinnym, bardzo łatwo o błąd. Jest wykluczone, aby pradziadkowie autora byli uczestnikami powstania 
styczniowego i w nim polegli, ponieważ mieli wtedy po ok. 11 lat. Tym samym, nie mogą spoczywać w opisywanej mogile powstańców. Również 
prapradziadkowie nie mogli zginąć w tym powstaniu, bo akty zgonów dowodzą, że zmarli wiele lat później. Jeśli wierzyć w autentyczność opowieści 
o chłopcu, który uderzył Kozaka drewnianą pałką, gdy ten chciał ukraść krowę, po czym Kozak uciekł i krowa została ocalona, to tym chłopcem 
mógł ew. być Bronisław Gajzler, a nie Edmund. 
25 Korzystałem z kopii dostarczonej przez Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. 
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się mną zajmował, dopuszczał łaskawie do różnych przedsięwzięć, istotnie w mych 
oczach męskich, a już zachwycał po prostu specjalnym sposobem przekręcania mnie 
w powietrzu za pomocą jakichś chwytów, przy której to operacji matka truchlała o 
całość moich kości. 

Jan Gajzler pamiętał i kuzyna kleryka: 
Kleryk Wacek, który pisał wiersze, zaszywał się godzinami w tak niedostępne ustro-
nia ogrodu, że wyszukanie go stanowiło prawdziwy sport, połączony ze złośliwym 
zakłócaniem samotności. 

Szczególnie twórczo zapisał poeta niniejsze wspomnienie: 
Jaśniejąca pełń sunęła po niebie, siejąc coraz tkliwszy, czarodziejski blask na wodę, 
dom i rojny ogród. / Gdzieś z dali spod uroczystych na brzegu stawu wierzb, gdzie słał 
się cień, nieprzenikniony światłem, poniósł się śpiewny, drżący głos okaryny. / To 
kleryk – poeta sobie i tej cudnej nocy grał „Gdyby z rannym słonkiem”… Zaledwie 
ostatni akord okarynowy wypiły gdzieś w dali modre mgły, już z łodzi płynął po rosie 
zmieszany chór „Staś mi z jarmarku” – i „Po nocnej rosie”… – Tak to gwarzyły z so-
bą toń stawu i brzeg..., a gdy milkli ludzie, grał nieustający rechot żab i dalekim po-
mrukiem kłóciły się stare upusty… 

 
 Okaryna to gliniany (lub porcelanowy) instrument dęty, niedużego rozmiaru, z ośmioma 
otworami26. Kompozycje, które ks. Wacław Gajzler miał na niej grać, udało się ustalić, choć poeta 
podał nieco zmienione tytuły. „Gdyby rannym słonkiem” to jedna z pieśni w operze „Halk” Stani-
sława Moniuszki27.„Staś mi pierścionek przywiózł z jarmarku” to słowa piosenki odnotowanej w 
Śpiewniku Warszawskim z 1883 r., na ludową melodię, w aranżacji Władysława Krogulskiego28. 
Natomiast słowami „Po nocnej rosie” zaczyna się „Pieśń wieczorna” Ludwika Kondratowicza 
(Władysława Syrokomli),  do której muzykę skomponował – już wspomniany – Stanisław Mo-
niuszko29. 
 Pomimo pasji do poezji „kleryka Wacka”, o której napisał Jan Gajzler i o której napisano 
w biogramie, udało się ustalić tylko jeden wiersz religijny ks. Wacława Gajzlera pt. ”Gorzkie ża-
le”30, oraz to, że przetłumaczył z łaciny dwa hymny na cześć św. Pawła,  pierwszego pustelnika31. 
Nie udało się znaleźć żadnej innej twórczości poetyckiej autorstwa księdza. Gdzie ona jest? To 
jedna z nierozwiązanych zagadek. Wg autora biogramu, ks. W. Gajzler używał kryptonimu X.W.G. 
Czy jego twórczość mogła zainspirować młodszego kuzyna do pisania poezji? A jeśli tak, to jak 
znaczny był to wpływ? Dziś, nie znając poezji księdza, ani nie mając przesłanek, aby kuzyni utrzy-
mywali kontakt będąc dorosłymi, niewiele można na ten temat powiedzieć. 
 Badając genealogię Gajzlerów szczególnie skoncentrowałem się na innej zagadce, która 
skłoniła mnie do zajmujących poszukiwań. Chodziło o rozwikłanie tajemnicy związanej z listem od 
Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera.  

                                                 
26 ENCYKLOPEDIA.PWN.PL, SJP.PWN.PL, dostęp 22.10.2020r.; Okaryna to „rodzaj flecika glinianego, zamkniętego na końcu” wg: Słownik 
języka polskiego, red. J. Karłowicz,  A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 3, Warszawa 1904, s. 730. 
27 S. Moniuszko, Halka „Gdyby rannym słonkiem”, oprac. M. Skolimowski, Warszawa [~1920]. Skany druku muzycznego opublikowano w 
Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania” (ZBC), sygn. Mus37211. 
28 Śpiewnik Warszawski, oprac. J. Cybulski, Warszawa 1883, s. 111; „Staś mi z jarmarku przywiózł pierścionek” melodya ludowa, w aranżacji 
W. Krogulskiego, Warszawa [1912-1914]. Skany druku muzycznego opublikowano w ZBC, sygn. Mus10653. Informację o aranżacji Władysława 
Krogulskiego podano w metadanych ZBC. Na druku widnieje: L. Krogulski. 
29 W. Syrokomla, „Pieśń wieczorna”, [w:] Pieśni narodowe, Kijów 1917, s. 41; Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, druk 
muzyczny Pieśń wieczorna o sygn. M-16768 [5] cim., zdigitalizowany i opublikowany w bibliotece cyfrowej CRISPA.UW.EDU.PL.  
30 W. Gajzler, Gorzkie żale, Dod. do nr 30 „Nowin Raciborskich”, s. 1, [w:] „Nowiny Raciborskie”, 1907, nr 30. 
31 Hymny I i II w: Kajetan-Paulin, Święty Paweł, pierwszy pustelnik, Leśna Podlaska 1930, s. 118-128. 
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Pokolenie rodziców i kuzynów poety Jana Gajzlera  
 

1. Antoni Gajzler (1818-1900) Lipa – Suchedniów 

ślub [Fałków 1849] Karolina Gajzler [Woźniakowska] (~1821-1906) ? – Częstochowa 

1.1. Władysław Ignacy Gajzler (1850-1906) Ruda (parafia Lipa) – Łódź 

ślub [Jedlińsk 1874] Józefa Gajzler [Sroczkowska] (~1855-1893) Warszawa – Łódź  

1.1.1. Helena Gajzler (1876-?) Paradyż – ?  

1.1.2. Wacław Michał Gajzler (1877-1941) Ostrowiec Świętokrzyski – Przedecz 

1.1.3. Kazimiera Maria Bombińska [Gajzler] (1880-?) Paradyż – ?  

ślub [? ?] Zygmunt Bombiński (1880-1914) Drozdów – Warszawa 

1.1.4. Stanisław Gajzler (1882-1884) Paradyż – Paradyż 

1.1.5. Czesław Gajzler (1884-1955) Paradyż – Warszawa 

ślub Emilia Gajzler [Wielebicka] (1891-1980) Warszawa – ?  

1.2. Bronisław Ludwik Gajzler (1852-1930) Ruda (parafia Lipa) – Suchedniów 

ślub [Bąkowa Góra 1873] Marianna Ludwika Gajzler [Bąbińska] (1852-1939) Sielniczka – Suchedniów 

1.2.1. Feliks Jan Gajzler (1874-1939) Mroczków (parafia Odrowąż) – Radom 

ślub [? ?] Stanisława Gajzler [Zębala] (1909-2004) Boczkowice (parafia Książ Mały) – Miechów 

1.2.2. Edmund Gajzler (1876-1934)32
 Mroczków (parafia Odrowąż) – Otwock 

ślub [Lublin 1901] Stefania Gajzler [Grzybowska] (1879-?) ? – ?  

1.2.3. Wacław Kornelli Gajzler (1878-1883)33
 Suchedniów – Suchedniów 

1.2.4. Maria Ewa Halicka [Gajzler] (1883-?) Suchedniów – ?  

ślub [Suchedniów 1907] Stanisław Halicki (~1880-1914) ? – Suchedniów 

1.2.5. Jan Gajzler (1891-1940) Suchedniów – Suchedniów 

ślub [Suchedniów 1918] Maria Józefa Władysława Gajzler [Marusieńska] (1891-1939) Skalbmierz – Radom 

1.3. Józef Antoni Gajzler (1855-1880) Ruda (parafia Lipa) – Parszów (Wąchock)  
ślub [Wąchock 1880] Julia Ludwika Ewa Gajzler [Geil] (1850-1931) Radom – Radom 
1.4. Jan Roman Gajzler (1858-1918) Ruda (parafia Lipa) – Suchedniów 
1.5. Bolesław Gajzler (1860-1861) Ruda (parafia Lipa) – Ruda (parafia Lipa)  

 
 Przy datach urodzenia, ślubu i zgonu podano nazwy miejscowości. Np. Antoni Gajzler 
urodził się w Lipie w 1818 r., ożenił się w Fałkowie w 1849 r., zmarł w Suchedniowie w 1900 r. 
W miejscu informacji nieznanych znajduje się znak zapytania „?”. 

 

                                                 
32 Edmund Gajzler był właścicielem Zakładów Wapiennych w Jaworzni. Do dziś w tej miejscowości jest staw nazwany „Gajzlerką”. Odbywały się 
tam niedawno zawody wędkarskie. „Gajzlera” jest widoczna na mapach Google’a. Zob. Wreszcie wakacje!, „Głos Piekoszowa”, 2013, nr 7 (85), s. 3, 
szp. 2; Pani Irena Szymańska, radna i sołtys Jaworzni, nadmienia w wywiadzie o „Gajzlerze”. Zob. Jest radną i… prababcią, „Głos Piekoszowa”, 
2013, nr 4 (82), s. 9. Ww. numery „Głosu Piekoszowa” znam z wydań elektronicznych dostępnych na issuu.com dnia 18.10.2020r.; Nekrolog 
E. Gajzlera jest w: „Kurjer Warszawski” (wydanie wieczorne), 1934, nr 100, s. 10; O upadłości Zakładów Wapiennych w Jaworzni: Wpisy do rejestru 
handlowego, „Obwieszczenia Publiczne”, [Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości], 1934, nr 79, s. 59, poz. 4143; „Gazeta 
Kielecka”, 1936, nr 72, s. 4; Okoliczności upadku Zakładów Wapiennych w Jaworzni opisał wnuk E. Gajzlera w swojej autobiografii: A. M. Gajzler, 
Jak szybko upływa życie. Autobiografia, Kraków 2014, s. 37-39. 
33 Warto zauważyć, że rodzony brat poety, Wacław Kornelli Gajzler (1878-1883) urodził się w Suchedniowie i w tym mieście zmarł w wieku kilku 
lat, zanim jeszcze urodził się Jan. 
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Tajemnica listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera 

 W rozmaitych tekstach o Janie Gajzlerze, autorzy często nawiązują do listu jaki otrzymał 
on od Stefana Żeromskiego. Treść jest krótka: 

Szanowny Panie! 

 Otrzymawszy od Szanownego Pana nową serię Jego 

pięknych utworów opisujących nasze kochane góry, nie 

mogłem za ten najmilszy dar zaraz podziękować, gdyż by-

łem bardziej niż obecnie chory. Czynię to w tej chwili, 

dziękując Panu z głębi serca. 

 Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i pozdrowienia. 

Stefan Żeromski 

Warszawa 

w Zamku 

 d. 12 XI 1925. 

 
 Ten list to wyjątkowo cenna pamiątka rodzinna Gajzlerów. Podkreśla to biograf poety, 
Jerzy Daniel1: 

List stał się największą świętością domową, a gdy pisarz zmarł – wręcz relikwią, którą 
otaczano czcią i trzymano na honorowym miejscu w biureczku. Gospodarz z dumą 
okazywał ów klejnot gościom stającym w progach jego mieszkania, niczym certyfikat 
jakości jego prób lirycznych poświadczony przez najwyższą instancję stemplem pięk-
nych utworów. 

 
 Przekonałem się, że losy tej pamiątki są dość zagadkowe. Badając dzieje Gajzlerów, na-
wiązując kontakty z ich krewnymi, z regionalistami i z każdym kto mógłby udzielić mi nowych 
informacji, poznałem panią Mariolę Pasek, autorkę pracy magisterskiej o Janie Gajzlerze, nauczy-
cielkę języka polskiego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchednio-
wie. W 2019 roku miałem prawdziwą przyjemność być gościem na XVII Konkursie Recytatorskim 
im. Jana Gajzlera i przy tej okazji, autorka udostępniła mi swoją pracę magisterską. Przeczytałem 
tekst jednym tchem. I to właśnie podczas tej lektury, zwróciłem uwagę na pewien zastanawiający 
szczegół, który zainspirował mnie do pogłębionych badań: kopie pamiątek po poecie – utworów 
i fotografii ze zbiorów rodzinnych – znajdują się w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w 
Kielcach, natomiast list od Stefana Żeromskiego jest w Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczo-
wie. Dlaczego ta najcenniejsza pamiątka rodzinna znajduje się osobno, w innym muzeum? Posta-
nowiłem to wyjaśnić. M.in. sięgnąłem do literatury poświęconej Janowi Gajzlerowi posługując się 
dostępną bibliografią2. Okazało się, że list od Stefana Żeromskiego przez wiele lat był uważany za 
zaginiony. Przedstawię chronologicznie wszystkie ustalenia dotyczące tego listu. 
 W przekazaniu wierszy Gajzlera Stefanowi Żeromskiemu pośredniczył Aleksander Pat-
kowski3. W swoim dzienniku4 – dotyczącym 1925 roku – gdzie zapisywał listę kolejnych wydarzeń 
z danego dnia, od rana do wieczora, jedno po drugim, znaleźć można następującą notatkę dotyczącą 
Suchedniowa, z datą 5 stycznia (poniedziałek): 

                                                 
1 J. Daniel,  Poeta tej ziemi…, [w:] J. Gajzler, Ta ziemia uroczna, oprac. J. Daniel, Kielce 2000, s. VIII. 
2 M. Madej, Jan Gajzler (1891-1940). Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa, Kielce 1996; Bibliografia ta jest dostępna w Świętokrzyskiej Biblio-
tece Cyfrowej. 
3 Aleksander Patkowski (1890-1942) – działacz społeczny, bibliotekarz, nazywany „ojcem regionalizmu polskiego”. Zob. S. Wojciechowski, Patkow-
ski Aleksander Kazimierz, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, red. I. Treichel, Warszawa – Łódź 1972, s. 662; A. Piskozub, W stronę kult-
turystyki, [w:] „Ekonomiczne problemy turystyki”, nr 1 (29), red. B. Meyer, Szczecin 2015, s. 12-13. 
4 Dziennik Aleksandra Patkowskiego w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. 
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Z ważn. inicjatywa naucz. o tworzeniu Kółek Naukowych w Suchedniowie, w Starej 

Słupi, w Kotarszynie (w Radomiu – Borek.) Możliwości: Małogoszcz, Raciąż Płocki, 

Piaski Luterskie, Stanisławów, Złoczew Kaliski, Miechów.  

 Być może właśnie zorganizowanie kółka naukowego w Suchedniowie i kontakt z tym 
miastem, sprawiły, że Aleksander Patkowski poznał Jana Gajzlera i jego twórczość. Tego nie wia-
domo, ale w dzienniku można wyłuskać trzy notatki dotyczące poety, datowane na drugą połowę 
lutego, czyli ponad miesiąc później. Rozczytuję je w następujący sposób: 

19 luty (czwartek): Rozmowa z Romualdem Minkiewiczem [i] ze Stefanem Żeromskim: poeta Świętokrzyski. 

20 luty (piątek): O 5-ej u Żeromskiego: o poecie świętokrzyskim Gajzlerze – zachwyt nad piewcą własnych stron. 

21 luty (sobota): Wizyta brata poety Gajzlera. 

W oryginale, te notatki zapisane są za pomocą skrótów: 

19 luty (czwartek): Rozm z Rom. Mink. ze Stef. Żeromskim: poeta S’tokrzyski. 

20 luty (piątek): O 5ej u Żeromsk.: o poecie stokrz. Gajzlerze – zachwyt nad piewc. własn stron 

21 luty (sobota): Wizyta brata poety Gajzlera. 

 Romuald Kazimierz Minkiewicz (1878-1944) był biologiem, działaczem Polskiej Partii 
Socjalistycznej (PPS), a także publicystą piszącym recenzje, dramaty i wiersze5. Prawdopodobnie 
z tego powodu mógł uczestniczyć w rozmowie o twórczości Jana Gajzlera, wraz z Aleksandrem 
Patkowskim i ze Stefanem Żeromskim6. Nie są znane żadne bliższe okoliczności tego spotkania. To 
wszystko co udało się ustalić na podstawie dziennika. 
 Wiadomo, że Jan Gajzler napisał osobiście do Stefana Żeromskiego, 25 października 1925 
r. z Zagórza7: 
  Czcigodny Panie! 

 Ośmielony przez p. prof. Al. Patkowskiego, który zakomunikował mi o przy-

chylnym zainteresowaniu się Sz. Pana moją „Pieśnią o Łysogórach”, składam 

niniejszym Czcigodnemu Panu wyrazy najserdeczniejszych podziękowań za ła-

skawe przekazanie moich utworów panu Patkowskiemu, oraz – za tyle dla mnie 

radosną i ważką – ocenę moich wierszy. 

 Jednocześnie pozwalam sobie przesłać Szanownemu i Łaskawemu Panu 

nowe wiersze „Łysogórskie”, poczytując sobie za najwyższy zaszczyt i szczę-
ście to, że znajdą się one w rękach Wielkiego Syna Ziemi świętokrzyskiej, która 

jest i moją ukochaną ojczyzną dzieciństwa. 

 Zasyłając Czcigodnemu Panu wyrazy najszczerszego hołdu i czci – kreślę 
się z głębokim szacunkiem i poważaniem.  

 Stefan Żeromski odpisał 12 listopada 1925 r. – wyżej cytowane już – podziękowanie z po-
chwałą dostarczonych wierszy. Z dziennika A. Patkowskiego wynika, że pisarz poznał twórczość 
Jana Gajzlera wiele miesięcy wcześniej. Skąd tak odległy odstęp czasu? Nie sposób tego wyjaśnić. 
 Źródłem z czasów życia poety, zawierającym wzmiankę o pamiątce, jest list8 z dnia 23 
listopada 1936 roku, w którym sam Jan Gajzler, w post scriptum, napisał te oto słowa, do Jana Paz-
dura, redaktora czasopisma „Radostowa” (gdzie ukazywały się wiersze i artykuły poety): 

                                                 
5 Z. Kosiek, Minkiewicz Romuald Kazimierz, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” (PSB), t. 21, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, 
s. 295-297. 
6 Co do notatki z 19 lutego, to trudno rozstrzygnąć jednoznacznie czy A. Patkowski najpierw rozmawiał z Romualdem Minkkiewiczem, a potem ze 
Stefanem Żeromskim, czy może rozmawiali we trzech. Skłaniam się do tej drugiej możliwości, ponieważ A. Patkowski przeważnie zaczynał notatkę 
na nowy temat od dużej litery, a „ze” przed „Stefanem Żeromskim” napisał z małej litery. 
7 Biblioteka Narodowa, Archiwum Stefana Żeromskiego, sygn. Rps akc. 17218, t. 9, „[Korespondencja Stefana Żeromskiego]. [Tom 9], [E-Gaj].”. 
Jednostka ta zawiera m.in. list Jana Gajzlera i kilka kart jego utworów. W 2002 roku została ona – wraz z archiwum pisarza – podarowana Bibliotece 
Narodowej przez Fundację na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim (informacja z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej). 
8 Archiwum Państwowe w Kielcach, „Radostowa” – Świętokrzyski Miesięcznik Ilustrowany, sygn. 21/481/0/-/8, „Korespondencja przychodząca do 
redakcji »Radostowa«„, k. 36. 
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Może dałoby się zmieścić w numerze odbitkę listu Żeromskiego do mnie – z od-

powiednią wzmianką od redakcji. Jest to, przypuszczam, ostatni, a w każdym 

razie jeden z ostatnich9, listów Żeromskiego, pisany w tydzień przed śmiercią. 

 Nieznana jest dalsza korespondencja na ten temat. Natomiast można przypuszczać, że fo-
tokopie listu S. Żeromskiego powstały w nieodległym czasie. Być może właśnie do wiadomości do 
Jana Pazdura była dołączona jedna z nich. 
 Utwory Jana Gajzlera i rodzinne pamiątki przechowywała córka poety, Maria Jakubowska. 
W powojennym artykule „Śpiewak zapomniany”, z 1964 r., można znaleźć informację o tym, że pa-
miątkowy list przepadł, a w zbiorach rodzinnych przetrwała tylko fotokopia koperty, bez fotokopii 
listu10. Napisał o tym także przyjaciel poety, Witold Wigura, w biogramie złożonym do Wydawnic-
twa Lubelskiego wraz z ponad setką utworów Gajzlera (tego zbioru poezji nigdy nie wydano)11. 
Wśród maszynopisów umieścił również fotokopię koperty. 
 W tamtych czasach można było przypuszczać, że list zaginął z powodu zawieruchy wojen-
nej. Wg relacji rodzinnej, w czasie II wojny światowej, Maria Jakubowska „Cały czas przewoziła 

z meliny do meliny, ze skrytki do skrytki wiersze ojca, ich żelazny zestaw, po jednym egzemplarzu 

każdego.”12. Lecz nie taka była przyczyna. List znalazł się w 1975 roku, o czym napisano w prasie 
rok później13. List Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera, wraz z kopertą, zakupiło Muzeum Ste-
fana Żeromskiego w Nałęczowie od Stanisławy Gajzler. Zakup zaprotokołowano 29 stycznia 
1975 r., zaś obiekt wpisano do inwentarza dnia 10 sierpnia 1975 r. z numerem MSŻ/965/ML. Oto 
opis wg prof. Zdzisława Jerzego Adamczyka,  autora wielotomowej serii opracowań listów Stefana 
Żeromskiego14: 

Autograf: Muz. SŻ, rkps 2497. Kartka różowego papieru; 26,8x15,8 cm; tekst na s. 1; 
list zniszczony, z trwałymi śladami złożenia, jednak czytelny. Zachowana część ko-
perty (także różowej) z adresem: Wielmożny Pan / Jan Gajzler / Poczta Kłobucko / 
przez Częstochowę / w Zagórzu. 

 Informacja o zniszczeniu wydaje się przesadzona. Wzdłuż linii złożeń, list ma niewielkie 
rozdarcia przy krawędziach. Różowy kolor papieru jest wyblakły. Na kopercie widoczne są pewne 
zagniecenia czy uszkodzenia, których nie widać na fotokopii. Ponadto, koperta nie zachowała się w 
całości. Brakuje – widocznej na fotokopii – części ze znaczkami i śladami stempli15. Nieznana jest 
fotokopia samego listu, toteż nie można porównać jej z oryginałem. Natomiast z literatury wiado-
mo, że taka fotokopia istniała. 
 Z utworów poety i ze zdjęć rodzinnych, ze zbioru Marii Jakubowskiej, zostały wykonane 
kopie dla Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach16. Pozyskała je Kazimiera Za-
pałowa w 1980 roku. Wykonano także kopie utworów Jana Gajzlera ze zbiorów córek Stefana Że-

                                                 
9 Podkreślenie występuje w rękopisie. 
10 T. Łęcka, Śpiewak zapomniany, „Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny”, 1964, nr 259, s. 4. 
11 Archiwum Państwowe w Lublinie, Wydawnictwo Lubelskie w Lublinie, Prace niepublikowane, sygn. 35/1420/0/2/1685, Gajzler J., Sonety święto-
krzyskie, k. 1-2; Por. K. Zapałowa, Jan Gajzler, [w:] Pisarze regionu świętokrzyskiego, red. J. Pacławski, Kielce 1983, s. 63, przypis nr 8; J. Daniel, 
op. cit., s. 295. 
12 K. Kąkolewski, Rok białych kwiatów, [w:] K. Kąkolewski, Dziennik tematów, Warszawa 1984, s. 327; Autor był siostrzeńcem Marii Gajzler 
z Marusieńskich, żony poety. 
13 S. Butryn, List Stefana Żeromskiego, Przemiany, 1976, nr 3/66, s. 26-27; Podano tam błędnie, że Stanisława Gajzler była siostrą poety, a była to 
jego bratowa. 
14 S. Żeromski, Listy 1919-1925, oprac. Z. J. Adamczyk, Warszawa 2010, s. 513-514; Jak poinformowano mnie z Muzeum Stefana Żeromskiego w 
Nałęczowie, 2497 to numer księgi wpływu, zaś numer inwentarzowy to MSŻ/965/ML. 
15 Do kompletności opisu historii listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera, należy dodać, że ten obiekt był wypożyczony w latach 1994-1995 na 
wystawę Stefan Żeromski 1864-1925. Życie i twórczość do Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz na wystawę w 2002 r. do Biblioteki Pu-
blicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Za szczegółowe informacje o liście, składam uprzejme podziękowanie pani 
Jolancie Ścibior z Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. 
16 Składam uprzejme podziękowanie pani Magdalenie Del z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach za pomoc, udzielone informa-
cje i materiały do badań. 
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romskiego. W publikacji z 1983 r. Kazimiera Zapałowa poinformowała o fotokopii listu17 posiada-
nej przez Czesława Erbera18, lecz nie wiadomo, ani gdzie się obecnie znajduje, ani czy została 
wykonana już po 1975 r., gdy list pozyskało Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, czy 
dawniej, może jeszcze za życia poety. Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach 
dysponuje mało czytelną kopią, na której brakuje dolnej części listu, z adresem nadawcy i z datą. 
W reprodukcjach w opublikowanych zbiorach wierszy, także widoczny jest ten brak. Jest to prze-
słanką do tego, aby sądzić, że przy ich sporządzaniu korzystano z niepełnej fotokopii, a nie z orygi-
nału19. Pozostaje ona nieznana. 
 Jak to się stało, że najcenniejsza pamiątka była w rękach bratowej poety? Wg Kazimiery 
Zapałowej, list pozostawiono w mieszkaniu Stanisławy Gajzler przy przeprowadzce do Radomia20. 
Odpowiedź ta nie przekonuje mnie, bo nie wydaje się prawdopodobne, aby tak po prostu pozosta-
wiono najcenniejszą pamiątkę przed opuszczeniem Zagórza i potem o niej zapomniano. Przepro-
wadzka nastąpiła najpóźniej w kwietniu 1936 r., bo wówczas Jan Gajzler podjął pracę w Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu21. Zaś w listopadzie napisał – wiadomość cytowaną powyżej – do 
Jana Pazdura, z sugestią publikacji listu Żeromskiego w „Radostowem”. Czy składałby taką propo-
zycję nie dysponując oryginałem? Nie sposób tego rozstrzygnąć bez wątpliwości. 
 Stanisława Gajzler z domu Zębala to żona najstarszego z braci poety, inż. Feliksa Gajzlera. 
Skoro list był uważany za zaginiony aż do 1975 r. to wygląda na to, że więzi między Stanisławą 
a córką Jana, nie były silne, a być może wcale nie miały okazji dobrze się poznać. Jednak istnieją 
przesłanki co do tego, że Stanisława miała kontakt z rodziną poety. Była ona świadkiem zgłaszają-
cym w Kancelarii Parafialnej Św. Jana w Radomiu zgon Marii Gajzler z Marusieńskich. Maria 
zmarła 8 maja 1939 r. w Szpitalu Świętego Kazimierza w Radomiu22. Pod treścią aktu widnieje 
podpis Stanisławy Gajzlerowej. 
 Losy listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera nie są jasne i na wiele pytań nie ma 
odpowiedzi. Usiłowałem je znaleźć i stwierdziłem, że koniecznie należy poszukiwać bliższych in-
formacji o Stanisławie Gajzlerowej i jej mężu, Feliksie. Badania genealogiczne wykazały, co nastę-
puje. Stanisława Gajzler z domu Zębala, córka Floriana, włościanina, i Teofilii z Sychów, urodziła 
się 26 września 1909 r. w Boczkowicach, w parafii Książ Mały, zmarła 28 marca 2004 r. w Mie-
chowie i jest pochowana w Miechowie. W grobie spoczywa także jej szwagier, Wincenty Świrek, 
zegarmistrz. Nieznane są miejsce i data ślubu Stanisławy z Feliksem Gajzlerem. Z metryk wynika, 
że była młodsza od męża o 35 lat. Wg wiedzy rodzinnej, byli bezdzietni. Nawiązałem kontakt z nie-
którymi krewnymi Stanisławy, lecz nie wiadomo, aby pozostały po niej jakiekolwiek pamiątki. Nie 
został zapamiętany żaden istotny przekaz od niej lub jej dotyczący. Stanisławę Gajzlerową wspo-

                                                 
17 K. Zapałowa, op. cit., s. 74, przypis nr 27. 
18 Czesław Erber (1929-2016) – prof. dr hab., bibliotekarz, nauczyciel akademicki, kolekcjoner, bibliolog. Zob. J. Kępa, Erberowie, Echo dnia 
(Kielce), 1992, nr 110, s. 5; nr 115, s. 5; Z. Judycki, J. Siwek, Kto jest kim w Kielcach, t. 1, Toruń 2002, s. 49-50; Nekrologi w serwisie nekro-
logi.wyborcza.pl, dostęp 12.10.2020r. 
19 Faksymile opublikowane w 1980 r. w skromnym zbiorze wierszy Gajzlera Cudne świętokrzyskie wydanym wysiłkiem K. Zapałowej, nie zawiera 
adresu ani daty. Podobnie jest z reprodukcją w zbiorze Ta ziemia uroczna (op. cit., s. XLVIII). Adresu i daty nie podaje też K. Zapałowa (op. cit., 
s. 74.) cytując treść listu. Podaje ją Stefan Butryn (op. cit.), kustosz Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, który zapewne znał list z autopsji. 
Trzeba zauważyć, że na kopii z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, część słów jest mało czytelna, podczas gdy są one czytel-
niejsze na reprodukcjach. Wyjątkiem jest wyraz gdyż, który jest zdecydowanie czytelniejszy na kopii niż na reprodukcjach. Jest on też czytelny w 
oryginalnym liście. Być może wada w wyrazie gdyż powstała przy tworzeniu reprodukcji, a może miała ją zaginiona fotokopia ze zbioru 
prof. Czesława Erbera. Nawiązałem kontakt z jego rodziną oraz z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, lecz 
takiej fotokopii nie znaleziono. Niniejsze spostrzeżenia nie pozwalają rozstrzygnąć z czego korzystano sporządzając reprodukcje w publikacjach, ale 
wygląda na to, że nie był to oryginał z Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. 
20 K. Zapałowa, op. cit., s. 74; Rozmawiałem z panią Kazimierą Zapałową dnia 13 października 2020 r. Nie znała ona osobiście Stanisławy Gajzlero-
wej. Źródłem informacji o pozostawieniu listu w jej mieszkaniu, najprawdopodobniej była Maria Jakubowska, nieżyjąca już, córka poety. 
21 J. Daniel, op. cit., s. LIX-LX. 
22 Wg aktu zgonu Marii (nr 203), urodziła się ona 20 stycznia 1891 r. w Skalbmierzu w powiecie sandomierskim. Wg serwisu SzukajwArchi-
wach.gov.pl, w Archiwum Państwowym w Kielcach gdzie jest zespół nr 2266 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skalbmierzu, brak 
ksiąg za 1891 rok, więc nie można potwierdzić daty urodzenia. W akcie ślubu (1918 rok, nr 24) podano, że Maria była urzędniczką i miała 29 lat, a 
Jan był agronomem i miał 27 lat. Wygląda na to, że różnica wieku między małżonkami to niekoniecznie aż dwa lata, ale zaledwie kilka miesięcy. 
(Świadkami na ślubie byli: inżynier Witold Wigura i student politechniki Przemysław Kąkolewski).  
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mina w swojej autobiografii23 dr Andrzej Maria Gajzler (wnuk Edmunda, czyli drugiego z braci 
poety). Dotychczas nie udało się precyzyjnie ustalić gdzie i kiedy mieszkała Stanisława Gajzlerowa, 
aby potwierdzić wersję autora. Znany jest tylko jeden jej wizerunek, zawarty w ww. autobiografii. 
 Jak wynika z dziennika A. Patkowskiego, złożył mu wizytę brat poety. Było to dzień po 
tym jak Żeromski wyraził swój zachwyt nad poezją Jana. Który z braci mógł złożyć wizytę 
A. Patkowskiemu? Może właśnie Feliks? Między braćmi była znaczna różnica wieku, bo Jan był 
młodszy aż o 17 lat. O liście od Stefana Żeromskiego nie ustaliłem nic ponad to, co przedstawiłem 
powyżej. Natomiast poszukiwania doprowadziły do innego odkrycia. Inż. Feliks Gajzler okazał się 
postacią o zaskakująco interesującej biografii. 
 

 
Zachowana część koperty listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera, 

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, sygn. MSŻ/965/ML 
 

 

                                                 
23 Zob. przypis nr 24; A. M. Gajzler, Jak szybko upływa życie, Kraków 2014, s. 65, 72-73, 75-76. (Na s. 73. jest wizerunek S. Gajzlerowej). 
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List Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera, 
Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, sygn. MSŻ/965/ML 
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Kopia listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera 
z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, 

oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. 
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Fotokopia koperty listu Stefana Żeromskiego do Jana Gajzlera w: 
Archiwum Państwowe w Lublinie, Wydawnictwo Lubelskie w Lublinie, 

Prace niepublikowane, sygn. 35/1420/0/2/1685, „Gajzler J., Sonety świętokrzyskie.” 
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List Jana Gajzlera do Stefana Żeromskiego (karta 1) w: 
Biblioteka Narodowa, Archiwum Stefana Żeromskiego, sygn. Rps akc. 17218, t. 9, 

„[Korespondencja Stefana Żeromskiego]. [Tom 9], [E-Gaj].” 
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List Jana Gajzlera do Stefana Żeromskiego (karta 2) w: 
Biblioteka Narodowa, Archiwum Stefana Żeromskiego, sygn. Rps akc. 17218, t. 9, 

„[Korespondencja Stefana Żeromskiego]. [Tom 9], [E-Gaj].” 
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Inż. Feliks Gajzler24 

 Inż. Feliks Jan Gajzler, syn Bronisława Ludwika,  sztygara, urzędnika Zarządu Górniczego 
w Królestwie Polskim, i Marianny Ludwiki z Bąbińskich, urodził się 20 października 1874 r. w 
Mroczkowie w parafii Odrowąż, zmarł 21 października 1939 r. w Radomiu. Uczył się w Kielcach, 
w 4-klasowej Szkole Prywatnej Wincentego Płoszyńskiego25, potem w Szkole Realnej Karola Wil-
koszewskiego26, a następnie w Szkole Realnej w Łowiczu, w której w 1893 r. ukończył VI klasę. 
W 1900 r. ukończył szkołę techniczną Wawelberga i Rotwanda w Warszawie27. W 1902 r. w War-
szawie, w akcie urodzenia jego bratanka, Witolda Piotra Gajzlera,  którego został ojcem chrzest-
nym, podano, że był z Dąbrowy Górniczej28. 
 Inż. Feliks Gajzler przebywał w Częstochowie co najmniej od 1905 do 1916 r. Prawdo-
podobnie mieszkał z krewnymi. W 1906 r. w Częstochowie zmarła jego babcia, Karolina z Woź-
niakowskich. W akcie zgonu podano, że mieszkała przy rodzinie. Pod treścią aktu podpisali się inż. 
Feliks Gajzler i student Czesław Gajzler, jego kuzyn. W Częstochowie przebywał też brat Czesła-
wa, ks. Wacław Gajzler,  który w latach 1906-1907 był wikariuszem w parafii św. Barbary29. 
 Od 1903 r., z inicjatywy dr. Józefa Pietrasiewicza, prezesa Towarzystwa Pożyczkowo-
Oszczędnościowego, były organizowane w mieście bezpłatne kursy wieczorowe dla dorosłych, aby 
przeciwdziałać analfabetyzmowi. Inż. Feliks Gajzler był jednym z „wykładających z prawdziwym 
poświęceniem” – jak napisano w 1905 r. w łódzkiej gazecie Rozwój. W 1914 r. odnotowano, że 
wygłosił „popularny wykład chemii poprzedzony zapoznaniem słuchaczów ze skorupą ziemi” pod-
czas bezpłatnych jednodniowych kursów rolniczych. Inż. Feliks Gajzler w 1905 r. został odnoto-
wany w prasie jako sekretarz w Zarządzie Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”. W 1907 r. brał 
udział w wyborach do Dumy jako jeden z kandydatów Zjednoczenia Postępowego. Należał do To-
warzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan miasta Częstochowy oraz do częstochowskiego oddzia-
łu Stowarzyszenia Kupców Polskich: w 1910 r. został wybrany do komisji balotującej30, a w 1912 r. 
stał się jednym z zastępców we władzach oddziału. Poza tym, że gazety odnotowywały inż. F. 
Gajzlera jako członka „Lutni” i darczyńcę przekazującego datki na różne cele, to wymieniały go – 
co najmniej od 1907 r. – także jako przedstawiciela Towarzystwa Akcyjnego Handlowo-Przemysło-
wego „Ł. J. Borkowski”31. W reklamie podano adres reprezentanta w Częstochowie, Feliksa Gajzle-
ra: ul. Teatralna, dom Gradsteina nr 24. Firma „Ł. J. Borkowski” zajmowała się handlem materia-
łami budowlanymi, narzędziami kowalskimi, ślusarskimi, stolarskimi i ciesielskimi, a także budową 
kolei wąskotorowej32. W 1913 r. odbyła się w Częstochowie wystawa sztuk pięknych. Inż. Feliks 
Gajzler jest wymieniany jako jeden ze wspierających jej organizację, a od Towarzystwa „Ł. J. Bor-
kowski” otrzymał „podziękowanie za staranne i gustowne urządzenie pawilonu firmy”. 

                                                 
24 Źródła informacji biograficznych zostały ujęte w bibliografii inż. Feliksa Gajzlera, natomiast przypisy wskazują źródła informacji uzupełniających. 
25 Tydzień, 1886/7 [1887], nr 1, s. 1, szp. 1; [Nekrolog Wincentego Płoszyńskiego], Gazeta Kielecka, 1888, nr 23, s. 4, szp. 1; Inż. F. Gajzler ukoń-
czył I klasę w 1886 r.  
26 K. Wilkoszewski, Szkoła prywatna w Kielcach Karola Wilkoszewskiego, Gazeta Kielecka, 1888, nr 54, s. 4, szp. 1-2; Gazeta Kielecka, 1889, nr 52, 
s. 1, szp. 3; 1894, nr 49, s. 1, szp. 2-3; Inż. F. Gajzler ukończył V klasę w 1890 r. 
27 W tym samym roku ukończył tę szkołę Władysław Kazimierz Tarczyński (1878-1916), syn Władysława Paulina, założyciela Muzeum Starożytno-
ści i Pamiątek Historycznych w Łowiczu. 
28 Inż. F. Gajzler prawdopodobnie już wówczas był pracownikiem Towarzystwa Akcyjnego Handlowo-Przemysłowego Ł. J. Borkowski, ponieważ to 
w Dąbrowie Górniczej – w 1879 r. lub w 1880 r. – założono biuro firmy. Zob. Ś. p. Jan Łukasz Borkowski, Przegląd techniczny, 1917, nr 43 i 44, 
s. 360; J. Lutostański, Borkowski Jan Łukasz, [w:] PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 331-332. 
29 K. R[ulka], op. cit., s. 17; W Gońcu Częstochowskim odnotowano, że ofiarował 2 ruble na uczniów gimnazjum polskiego: Zamiast powinszowań 
noworocznych. Na wpisy dla uczniów gimnazjum polskiego, Goniec Częstochowski, 1907, nr 1, s. 4, szp. 3. 
30 Balotowanie – głosowanie za pomocą gałek albo kartek; balotować nowych członków = wybierać przez balotowanie. Słownik języka polskiego, 
red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1, Warszawa 1900, s. 88; Na podstawie lektury statutów różnych organizacji z początku XX w., 
mogę wyciągnąć wniosek, że komisje balotujące miały kompetencje do zbierania informacji o członkach i kandydatach na członków oraz do decy-
dowania o przyjęciu do stowarzyszenia lub wykluczeniu z niego. 
31 Patrz: przypis nr 28. 
32 Przegląd Techniczny, 1918, nr 9-12, s. 67. 
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 Inż. Feliks Gajzler opuścił Częstochowę w marcu lub w kwietniu 1916 r. Opublikowano 
jego list pożegnalny w Gońcu Częstochowskim (nr 76, s. 3) z dnia 2 kwietnia 1916 r.: 

Szanowny Redaktorze! 

Nie mając dość czasu na składanie wizyt pożegnalnych, a opuszczając Często-

chowę, proszę pozwól, że na łamach Twego poczytnego pisma złożę serdeczne 

podziękowanie tym wszystkim, którzy okazali mi życzliwość, a także prześlę wy-

razy pożegnania przyjaciołom i znajomym, a w pierwszym rzędzie towarzyszom 

pracy. 

Przy okazji, załączając rb. 15 (piętnaście) na rzecz Sekcji Przeciwżebraczej, 

proszę o przyjęcie wyrazów szacunku i poważania. 

F. Gajzler 

Częstochowa, 31 marca 1916 

 
W sąsiedniej szpalcie napisano o pożegnaniu inż. Feliksa Gajzlera:  

Grono osób, złożone z przedstawicieli wszystkich kół inteligencji naszego miasta po-
żegnało zarządzającego od lat 13-tu miejscowym oddziałem Towarzystwa Akcyjnego 
Ł. J. Borkowski, p. Feliksa Gajzlera, opuszczającego to stanowisko wskutek warun-
ków wytworzonych dzisiejszym stanem wyjątkowym. / Osobistość to była w społe-
czeństwie naszym niepowszednia, tak na stanowisku swym w szerokich sferach han-
dlowych i przemysłowych, jak i w prywatnych stosunkach towarzyskich, ciesząca się 
ogólną sympatią i szacunkiem, posiadająca niemało zasług w intelektualnym i arty-
stycznym rozwoju naszego miasta, pomijając stronę filantropijną, gdzie nikt z praw-
dziwie potrzebujących, czy to instytucja, czy jednostka bez pomocy odpowiedniej do 
stanowiska jakie zajmował od drzwi jego nie odszedł. / Toteż i w sprawie pożegnania 
p. F. Gajzlera, zamiast skromnej wieczerzy pożegnalnej, ulegając jego woli, postano-
wiono złożyć w granicach dzisiejszej możliwości drobną kwotę rb. 156 na cel dobro-
czynny, mianowicie na nowo-założoną Sekcję Przeciwżebraczą przy T. O. n. B. D.33, 
którą to sumę wpłacono do zarządu. / W ten sposób wszyscy niżej wymienieni skła-
dają Ci p. Feliksie wyrazy serdecznego pożegnania i życzeń na nową drogę, jaką sobie 
obierzesz i wyrażają żal, że Cię dalej w gronie swym liczyć nie będą. / (podpisy) pp. 
J. Langner rb. 5,  St. Chrzanowski 3, K. Napartowicz 3, J. Dobrzyński 5,  Fr. J. Galińs-
ki 1, W. Malikowski 3, S. Szadurski 5, F. Ebert 5, S. Jełowicki 5, Z. Rylski 3, A. Kan-
czewski 3, Bałabanow 3,  dr. J. Marczewski 3, Ad. Kistelski 1, inż. C. Apanowicz 5, 
inż. J. Hertz 3, Wacł. Nassalski 3, W. Nassalski 5, F. D. Wilkoszewski 5, F. Foltań-
ski 4, A. W. Mittelstaedt 5, Zandberg 5, Ant. Jankowski 3, Wacł. Grossman 3, inż. B. 
Hłasko 3, dr. St. Nowak 3, inż. W. Kukliński 5, A. Stegman 5, dr. St. Sarna 5, inż. Le-
on Mońkowski 3, Jerzy Cholewicki 3, Kaz. Krakowiecki 3, J. Banasz 3, H. Buchacz 3, 
inż. Dawidowicz 3, J. Starke 5, R. Pruszkowski 5, Jan Janowski 3, Kaz. Deloff 3, 
Ign. Tomczyk 3, inż. Tugendreich 3. 

Wśród wymienionych osób jest dr Stanisław Nowak. W swoich wspomnieniach, opublikowanych 
w 1933 r., poświęcił fragment inż. Feliksowi Gajzlerowi. 

Bardzo ciekawym typem był przyjaciel Oppmana z ławy szkolnej w Łowiczu, Feliks 
Gajzler. Gajzler przyjechał prawie jednocześnie ze mną do Częstochowy; mieliśmy 
wspólnych znajomych, gdzieśmy się często spotykali; Gajzler był przedstawicielem 
firmy Elibor w Częstochowie i obracał się przeważnie w świecie handlowo-przemy-
słowym; nie w handlu jednak leżał umiłowany świat Gajzlera; malarstwo, rzeźba, gra-
fika, antyki, kolekcjonerstwo były umiłowanymi dziedzinami, którymi się rozkoszo-
wał; miał wrodzony smak artystyczny i wyczucie piękna, a że był człowiekiem zdol-

                                                 
33 T. O. n. B. D. – Towarzystwo Opieki nad Bezdomnymi Dziećmi. Por. Goniec Częstochowski, 1916, nr 76, s. 3, szp. 2. 
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nym i wykształconym, rozmowy z nim i dyskusje miały pewien swoisty posmak; 
Gajzler był człowiekiem dowcipnym i żartobliwym i przemiłym w towarzystwie. Spo-
tykaliśmy się często w sklepie Włodzimierza Wróblewskiego, brata ks. Bolesława 
Wróblewskiego, na rogu Alei34 i ul. Teatralnej, gdzie pod patronatem ciotki Wróblew-
skiego, p. Konarzewskiej, bardzo miłej osoby, matki kolegi Gajzlera, gawędziliśmy 
nieraz bardzo długo; chwile, spędzone w towarzystwie tzw. poufale Felusia Gajzlera, 
pozostawiły w mojej pamięci sympatyczne wspomnienie. Gajzler dziwnie nie pasował 
do Częstochowy; jego artystyczna dusza zżymała się na samo wspomnienie podjasno-
górskich bohomazów. Gajzler nie brał czynnego udziału w życiu różnych stowarzy-
szeń społecznych, systematyczna praca nie przypadała mu do gustu; był trochę lekko-
duchem; podobnie jak i Oppman należał do młodego pokolenia, które przyszło do gło-
su w r. 1905. 

 
 Trzeba tu zaznaczyć kilka elementów, które nie w pełni są zgodne z poznanymi źródłami. 
Np. inż. F. Gajzler był wymieniany w prasie jako przedstawiciel firmy Ł. J. Borkowski, a Elibor to 
ma być późniejsza nazwa tego przedsiębiorstwa, po przekształceniu35. Autor, w paru wzmiankach 
(tutaj niecytowanych), wiąże inż. Feliksa Gajzlera z PPS, podczas gdy można jedynie potwierdzić 
jego związek ze – wspomnianym już – Zjednoczeniem Postępowym. Dziwi stwierdzenie Gajzler 

nie brał czynnego udziału w życiu różnych stowarzyszeń społecznych wobec tego, co napisano na 
pożegnanie w Gońcu Częstochowskim w 1916 r. i wobec licznych wzmianek o F. Gajzlerze w pra-
sie na przestrzeni lat 1905-1916. Wspomnienia, pisane zapewne z perspektywy czasu, należy w 
tych aspektach uznać za mniej wiarygodne. Natomiast faktycznie inż. F. Gajzler mógł przyjaźnić 
się z Feliksem Oppmanem, który skończył 6. klasę Szkoły Realnej w Łowiczu w 1894 r. czyli rok 
później niż F. Gajzler36. Feliks Maksymilian Oppman (1878-1954)37 był inżynierem kolejowym, 
przedsiębiorcą budowlanym i działaczem społecznym. Urodził się w Łowiczu. Jego ojcem był Jan 
Adolf Oppman, pastor ewangelicki, a rodzoną siostrą Teodora Maria Męczkowska (1870-1954), 
jedna z pionierek ruchu kobiecego w czasie zaborów i w Polsce międzywojennej38. Co do kolegi 
inż. F. Gajzlera, syna wspomnianej pani Konarzewskiej, to, pomimo poszukiwań, nie udało się 
ustalić kim był. (Wymieniony ks. Bolesław Wróblewski to postać znana i związana z Często-
chową)39. Wg dr. S. Nowaka, inż. Feliks Gajzler przyjaźnił się też z Kazimierzem Reklewskim, 
organizatorem wspomnianej wystawy sztuk pięknych w Częstochowie w 1913 r. Mieli podzielać 
zainteresowania artystyczne i kolekcjonerskie. 
 O dalszych losach inż. Feliksa Gajzlera, po opuszczeniu Częstochowy w 1916 r., wiadomo 
już znacznie mniej. Znane są tylko urywki z odnalezionych źródeł. W 1920 r. prowadził Biuro Han-
dlowo-Techniczne „Ognisko” w Warszawie (ul. Nowy Świat 46 m. 17), ale zaraz je sprzedał Igna-
cemu Szperlowi. W 1922 r. prowadził Biuro handlowo-techniczne „Żelaziwo” z siedzibą w Rado-
miu, przy ul. Lubelskiej 51, a sam mieszkał przy ul. Skaryszewskiej 12. Właścicielem „Żelaziwa” 
też nie był długo, bo w 1923 r. przekazał je Karolowi Napartowiczowi40. Następny ślad jest dopiero 
z 1934 r.; z „Obwieszczenia Publicznego” wiadomo, że w związku ze sprawą Zakładów Wapien-
                                                 
34 Chodzi o ul. Panny Maryi (Aleję Najświętszej Maryi Panny) popularnie zwaną Aleją, dzielącą się na części I, II i III. Z ul. Teatralną (dziś: 
al. Wolności i al. T. Kościuszki) przecinała się Aleja II. Por. Przewodnik po Częstochowie i okolicy, Warszawa 1909, s. 139. 
35 J. Lutostański, op. cit.; Wg biogramu J. Ł. Borkowskiego w PSB, firma została przekształcona w 1901 r. i przyjęła nazwę Elibor. Prawdopodobnie 
to pomyłka w dacie. Biogram jest pozbawiony bibliografii (!), toteż źródła wiedzy autora są nieznane. Firma Ł. J. Borkowski pod tą nazwą występuje 
w prasie – we wzmiankach i w reklamach – na wiele lat po 1901 r. Np. w ogłoszeniu na pierwszej stronie Przeglądu technicznego z dnia 26 marca 
1918 r. (zob. przypis nr 32). 
36 Kurjer Warszawski, 1894, nr 182, s. 5, szp. 2. 
37 J. Sętowski, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Częstochowie, Częstochowa 2006, s. 25-26. 
38 H. Więckowska, Męczkowska z Oppmanów Teodora Maria, [w:] PSB, t. 20, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975, s. 503-504; W tej 
rodzinie były też inne osoby odnotowane w Polskim Słowniku Biograficznym: J. Kapuścik, P. Stawecki, Oppman Artur Franciszek Michał, [w:] 
PSB, t. 24, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979, s. 145-147; M. Manteufflowa, Oppman Edmund, [w:] PSB, op. cit., s. 147-148; 
S. Ajzner, Oppman Tadeusz, [w:] PSB, op. cit., s. 148-149. 
39 J. Związek, Życie i działalność ks. Bolesława Wróblewskiego (1867-1951), Częstochowa 2001. 
40 K. Napartowicz jest wymieniony wśród osób żegnających inż. F. Gajzlera gdy opuszczał Częstochowę w 1916 r. 
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nych „Jaworznia”, których właścicielem był Edmund Gajzler, brat Feliksa, zostały cofnięte: prokura 
udzielona Witoldowi Gajzlerowi (synowi Edmunda) i pełnomocnictwo dla Feliksa41. W latach 1936 
i 1938 został odnotowany jako dyrektor lub prokurent Stowarzyszenia Kupców Polskich w Często-
chowie. W 1939 r. w książce telefonicznej jest odnotowany w Radomiu: „28 44 Gajzler Feliks, Mo-
niuszki 6a”. Dnia 13 stycznia w Suchedniowie zmarła jego matka, Maria z Bąbińskich. Pod treścią 
aktu zgonu złożył podpis on i jego młodszy brat, poeta Jan Gajzler. Inż. Feliks Gajzler zmarł w 
Radomiu dnia 21 października 1939 r. Pozostawił wdowę, młodszą od niego o 35 lat, Stanisławę 
z Zębalów (1909-2004). Data i miejsce ich ślubu są nieznane. 
 Do przedstawionych ustaleń biograficznych, należy jeszcze dodać dwa fakty z 1910 r., 
czyli z czasu gdy inż. F. Gajzler mieszkał w Częstochowie. W „Gońcu Częstochowskim” z 6 grud-
nia 1910 r. w dziale depesze niedoręczone napisano: „Feliks Gajzler z Sosnowca”. Nie wiadomo jak 
należy interpretować tę informację. Żadne potwierdzone dane nie wskazują na powiązanie inż. 
F. Gajzlera z Sosnowcem. Drugi interesujący fakt jest zawarty na liście przyjezdnych, którzy za-
trzymali się dnia 4 lipca 1910 r. w Krakowie w Hotelu Krakowskim – jak podaje krakowski „Czas” 
– „w najpiękniejszej dzielnicy, przy samych plantach”. W spisie figuruje inż. Feliks Gajzler z Czę-
stochowy. Jak wynika z informacji od Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego udzielonej Jerzemu 
Danielowi, biografowi Jana Gajzlera, poeta miał się uczyć na tym uniwersytecie w semestrze zimo-
wym 1911/1912 r.42 Danych jest zbyt mało, aby cokolwiek przesądzić, ale wizyta inż. Feliksa 
Gajzlera w Krakowie na kilkanaście miesięcy zanim jego młodszy brat zaczął tam naukę, mogła 
mieć z nią związek. 
 To wszystko, jeśli chodzi o ustalenia biograficzne na podstawie źródeł z czasów dotyczą-
cych omawianych wydarzeń. Istnieją jeszcze relacje późniejsze – podobnie jak cytowane już 
wspomnienie dr. S. Nowaka – i są one szczególnie interesujące i zagadkowe. Dotyczą działalności 
niepodległościowej inż. Feliksa Gajzlera. Wspomina o nich tajemniczy autor podpisujący się jako 
„Jakób Szary”, ew. „Szary”, którego tożsamość pozostaje nieustalona. Oto co napisał w czasopi-
śmie „Piłsudczycy” z 1937 r. w nr 7/8: 

Gdy po ucieczce z słynnego „Fortu Aleksieja” – znany bojowiec „Kostek” Biernacki 

(ostatnio wojewoda) znalazł się w Częstochowie, w mieszkaniu Feliksa Gajzlera, 

przemęczony i ranny, trzeba go było wyprawić za granicę za cudzym paszportem. Za-

jęła się tym żona Kadena Bandrowskiego – i misję swą spełniła po mistrzowsku. 

Autor prawdopodobnie myli „Fort Aleksieja” z Zamkiem Lubelskim, bo to z niego w 1907 r. 
zbiegł43 Wacław Biernacki44, który zresztą napisał wspomnienie z ucieczki45. Informacja o tym, że 
inż. F. Gajzler dał mu schronienie, znana jest tylko z relacji Szarego. Nie udało się jej potwierdzić 
w innym źródle. 
 Jest jeszcze druga ciekawa wzmianka „Szarego”, z jednodniówki „Ochotnik” z 1938 r., 
z artykułu, w którym opisał trudności w drodze do odzyskania niepodległości: 

Gdy potem emisariusze „Obywatela Mieczysława” – Wacław Sieroszewski i Feliks 

Gajzler – zwrócili się do Paulinów Częstochowskich z prośbą o pomoc materialną dla 

tworzących się legionów – ojcowie odpowiedzieli, że pomocą służyć nie mogą, gdyż 
klasztor jest biedny. 

 

                                                 
41 Patrz: przypis nr 32. 
42 J. Daniel, op. cit., s. XXVII-XXVIII. 
43 Relacje dot. ucieczki z więzienia: Ziemia Lubelska, 1907, nr 139, s. 1; Kurjer Warszawski, 1907, nr 145, s. 8; Robotnik, 1907, nr 219, s. 3-4; Wg 
Robotnika Nikogo nie ujęto i wszyscy są już poza granicami kraju.. Por. B. Pawłowski, Ucieczka więźniów z Zamku Lubelskiego w 1907 roku, Rocz-
nik Lubelski, t. 18, 1975, s. 83-96, 
44 O Wacławie Biernackim, zob.: M. Kurkiewicz, Na kłopoty Biernacki, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2008, nr 5-6 (88-89), s. 126-132. 
45 B. Kostecki,  Jak oni!, Kraków [1909], s. 69-79. 
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 „Obywatel Mieczysław” to pseudonim Józefa Piłsudskiego46. Wacław Sieroszewski był 
działaczem niepodległościowym, powieściopisarzem, etnografem i podróżnikiem47. Informacja 
o jego wspólnym działaniu z inż. Feliksem Gajzlerem również jest znana tylko z tekstu „Szarego” 
i nic nie wiadomo bliżej o szczegółach tej współpracy. 
 Autorem wspominającym o działalności konspiracyjnej jest także Adam Uziembło (1885-
1971)48, który spotkał się osobiście z inż. F. Gajzlerem w jego mieszkaniu przy ul. Teatralnej w 
Częstochowie. Z tych wspomnień wynika, że inż. F. Gajzler współpracował z prof. Mieczysławem 
Michałowiczem49, działaczem społecznym i politycznym (który był też pediatrą oraz profesorem 
i rektorem Uniwersytetu Warszawskiego). Te trzy wzmianki, to wszystko co wiadomo na temat 
działalności niepodległościowej inż. Feliksa Gajzlera. Jej szerszy kontekst i skala pozostają nie-
ustalone. 
 Kolejna zagadka dotyczy twórczości artystycznej inż. Feliksa Gajzlera. Oto co napisał 
wnuk jego brata – czyli dr Andrzej Maria Gajzler – w swojej autobiografii: 

(...) stryj ojca inż. Feliks Gajzler z Radomia, wspaniały artysta malarz. Jego twórczość 
artystyczna zawarta w albumie pt. „Drągale” składała się z obrazów drzew z okolic 

Gór Świętokrzyskich, które artysta malarz uczłowieczył, to jest nadał im cechy ludzkie. 

Dzieło stryja mego ojca znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

Niestety, nie znaleziono takiego albumu ani w Muzeum Narodowym w Warszawie, ani w żadnym 
kieleckim muzeum, do którego się zwracałem. W cytowanych wspomnieniach, dr S. Nowak napi-
sał, że inż. F. Gajzler „miał wrodzony smak artystyczny i wyczucie piękna” oraz „artystyczną du-
szę”. Jednak, pomimo tych wszystkich przesłanek, nie jest znany ani jeden utwór autorstwa inż. 
Feliksa Gajzlera. Wątki działalności niepodległościowej i twórczości artystycznej, podobnie jak 
pełen luk opis losów życiowych po opuszczeniu Częstochowy w 1916 r., pozostają do wyjaśnienia i 
uzupełnienia w toku dalszych badań. 

Bibliografia inż. Feliksa Gajzlera 

Bibliografia podmiotowa: 
F. Gajzler, Listy do Redakcji, „Goniec Częstochowski”, 1916, nr 76, s. 3, szp. 4. 
 

Bibliografia przedmiotowa: 
Księga urodzeń 1874 parafii Odrowąż, akt nr 294, Mroczków, Feliks Jan Gajzler; Wiadomości bieżące, „Ga-
zeta Kielecka”, 1886, nr 52, s. 1, sz. 4; Wiadomości bieżące, „Gazeta Kielecka”, 1890, nr 51, s. 1, szp. 3; Eg-
zaminy, „Kurjer Warszawski”, 1893, nr 184, s. 5, szp. 2; Kronika warszawska. Szkoły, „Gazeta Warszawska”, 
1893, nr 176, s. 3, szp. 2; Kronika warszawska. Szkołę techniczną, „Kuryer Codzienny”, 1900, nr 168, s. 2, 
szp. 2; Kronika bieżąca. Szkołę średnią techniczną, „Słowo”, 1900, nr 139, s. 2, szp. 3; Księga urodzeń 1902 
parafii św. Aleksandra w Warszawie, akt nr 389, Witold Piotr Gajzler, [z podpisem F. Gajzlera]; Z różnych 
stron. Częstochowa, Kuryer Codzienny, 1905, nr 2, s. 2, szp. 2; Z życia prowincyi. Częstochowa, „Gazeta Pol-
ska”, 1905, nr 9, s. 5, szp. 4; Kursy wieczorowe dla dorosłych w Częstochowie, „Rozwój”, 1905, nr 240, s. 4, 
szp. 2; Archiwum Państwowe w Częstochowie, zespół 8/56/0 „Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokato-
lickiej św. Zygmunta w Częstochowie”, sygn. 317, Księga zgonów 1906 parafii św. Zygmunta w Częstocho-
wie, akt nr 260, Karolina Gajzler z Woźniakowskich, [z podpisem F. Gajzlera]; Sprawozdanie VI za rok 1905 
Tow. Dobroczynności dla Chrześcian m. Częstochowy, „Wiadomości Częstochowskie”, 1906, nr 79, s. 3, 
szp. 2; Instytucje Publiczne. Towarzystwa Artystyczne, Muzyczne i Śpiewacze, „Rocznik Warszawski” na rok 
1906, Warszawa, s. 257; WYBORY, „Goniec Częstochowski”, 1907, nr 29, s. 2, szp. 1; WYBORY, „Goniec 
Częstochowski”, 1907, nr 33, s. 2, szp. 1 [Gajzler Feliks, syn Bronisława]; Z Częstochowy, [Odezwa Zjedno-

                                                 
46 T. Jacek-Rolicki,  Imieniny komendanta, Życie Nowogródzkie, 1931, nr 64, s. 2. 
47 A. Lam, Wacław Kajetan Sieroszewski (1858-1945) – biogram w serwisie: https://www.ipsb.nina.gov.pl, dostęp 26.10.2020r. 
48 G. Mazur,  Uziembło Adam, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski,  Warszawa 1994, s. 460; O jego synu: R. Duda, 
Generał i matematyk: Adam Olgierd Uziembło (1906-1990), [w:] Antiquitates Mathematicae, t. 8, red. K. Szajowski, Warszawa 2014, s. 141-149. 
49 L. Hass,  T. Ostrowska,  Michałowicz Mieczysław Jan, [w:] PSB, t. 20, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975, s. 638-643. 
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czenia Postępowego], „Ludzkość”, 1907, nr 59, s. 6, szp. 2; Na rzecz Tow. Szerzenia Wiedzy w Częstochowie, 
„Goniec Częstochowski”, 1907, nr 118, s. 3, szp. 2 [F. Gajzler i F. Oppman]; [Reklama firmy 
„Ł. J. Borkowski]”, „Goniec CzęStachowski”, 1907, nr 126, s. 4, szp. 1; Ofiary. Zamiast powinszowań nowo-
rocznych, „Goniec Częstochowski”, 1908, nr 1, s. 3, szp. 3; Korespondencje. Kupcy w Częstochowie, „Kurjer 
Warszawski”, 1910, nr 61, s. 7; Przyjechali do Krakowa. HOTEL KRAKOWSKI, „Czas”, 1910, nr 298, s. 2, 
szp. 4; Ruch przyjezdnych. HOTEL KRAKOWSKI, „Nowa Reforma”, 1910, nr 298, s. 2, szp. 5; Depesze nie-
doręczone, „Goniec Częstochowski”, 1910, nr 157, s. 3, szp. 4 [Feliks Gajzler z Sosnowca]; Korespondencje. 
Częstochowa, „Kurjer Warszawski”, 1912, nr 58, s. 5, szp. 2; H. Piątkowski, Wystawa sztuk pięknych w 
Częstochowie, „Tygodnik Ilustrowany”, 1913, nr 12, s. 229; H. Piątkowski, Wystawa sztuki w Częstochowie, 
„Kurjer Warszawski”, 1913, nr 86, s. 2, szp. 3; Wystawa w Częstochowie. Częstochowa, 8|9, „Kurjer Po-
ranny”, 1913, nr 250, s. 5, szp. 1 – 2; Wystawa w Częstochowie. (Sprawozdanie specjalnego koresp. „Kur. 
Warsz.”). Dział maszyn i narzędzi rolniczych, „Kurjer Warszawski”, 1913, nr 249, s. 12, szp. 2; 
T. Rzepczyński, Z Włoszczowej, „Goniec Częstochowski”, 1914, nr 6, s. 4, szp. 1; Ze sfer towarzyskich rubli 
156, „Goniec Częstochowski”, 1916, nr 76, s. 3, szp. 3 [O pożegnaniu F. Gajzlera opuszczającego Często-
chowę]; Rejestry handlowe, „Obwieszczenia PubliczNe”, [Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa 
Sprawiedliwości], 1921, nr 8A, poz. 415; Obwieszczenie, „Słowo Radomskie”, 1922, nr 25, s. 4, szp. 1, 
(nr 2018); Lista alfabetyczna byłych wychowańców Szkoły Realnej w Łowiczu, [w:] Kalendarzyk na rok 1923 
Byłych Wychowańców Szkoły Realnej w Łowiczu, oryginał nieznany z autopsji, kopia w: Archiwum Pań-
stwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu, Zbiory Tadeusza Gumińskiego z Legnicy, sygn. 732, „Kalenda-
rzyk na rok 1923 byłych wychowańców Szkoły Realnej w Łowiczu /kopia/”, 1923, k. 9 [Gajzler Jan Radom, 
firma „Żelaziwo”]; Akt przekazania przedsiębiorstwa „Biuro Handlowo-Techniczne ‘Żelaziwo’ – Feliks 
Gajzler” Karolowi Napartowiczowi, zeznany notariuszowi Burghardowi w Radomiu dnia 12.11.1923r., doku-
ment nieznany z autopsji; Dziennik Aleksandra Patkowskiego w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żerom-
skiego w Kielcach [21.02: Wizyta brata poety Gajzlera.]; Wpisy do rejestru handlowego, „Obwieszczenia Pu-
bliczne”, [Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości], 1925, nr 39A, poz. 3628; 
S. Nowak, Z moich wspomnień. Część II. Częstochowa (Lipiec 1902 – lipiec 1914), Częstochowa 1933, s. 45 
– 46, 72, 103, 133 – 134, 198 – 200; Akt o odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego Feliksowi Gajzlerowi, 
zeznany notariuszowi Włodzimierzowi Skalskiemu w Częstochowie, dnia 24.05.1934r., dokument nieznany z 
autopsji, „Nr. rep. 450”; Wpisy do rejestru handlowego, „Obwieszczenia PubliczNe”, [Dodatek do Dziennika 
Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości], 1934, nr 79, s. 59, poz. 4143; A. Uziembło, W Częstochowie i 
na Rakowie, [w:] Niepodłegłość, t. 14, red. L. Wasilewski, Warszawa 1936, s. 234 – 236; Rocznik Polskiego 
Przemysłu i Handlu 1936, red. J. Jakubowski, Warszawa, poz. 25 E; [Jakub?] Szary, Kobieta polska w walce 
o wolność, „Piłsudczycy”, 1937, nr 7/8 (sierpień-wrzesień), s. 8, szp. 2; Rocznik Polskiego Przemysłu i Han-
dlu 1938, red. J. Jakubowski, Warszawa, poz. 28 E; J. Szary, Ochotnik Pierwszej Brygady, [w:] „Ochotnik”, 
[Jednodniówka Związku b. Ochotników Armii Polskiej, Uczestników Walk o Niepodległość 1914-1921], 
Warszawa 1938, s. 7; Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wy-
jątkiem m. st. Warszawy) na 1939 r. Warszawa styczeń 1939, s. 549 [Radom: „28 44 Gajzler Feliks, Mo-
niuszki 6a”.]; Księga zgonów 1939 w Suchedniowie, akt nr 4, Maria Gajzler z Bąbińskich [z podpisem 
F. Gajzlera]; Księga zgonów 1939 parafii św. Jana w Radomiu, akt nr 598, Feliks Gajzler; Lista Byłych 
Wychowańców Szkoły Realnej w Łowiczu, oprac. H. Zasępa [w:] Z dziejów średnich szkół ogólnokształcących 
i Koła Wychowanków w Łowiczu, Łowicz 2000, s. 351, poz. 123 [123. Gajzler Jan, Radom]; Stulecie Wy-
stawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909, red. J. Kapsa, Muzeum Częstochowskie 2009, s. 29 [bio-
gram F. Gajzlera (tu: Geislera) powtarzający niepotwierdzone informacje o firmie „Elibor” i PPS]; 
A. M. Gajzler, Jak szybko upływa życie. Autobiografia, Kraków 2012 (i wyd. II: Kraków 2014); J. Główka, 
Gajzler Jan, strona internetowa Muzeum Historii Kielc,  
http://www.mhki.kielce.eu/zawartosc/dane-adresowe, dostęp 20.07.2019r.; Wg informacji od dr. J. Sętow-
skiego, w 2019 r. planowany był biogram F. Gajzlera do przygotowywanej Encyklopedii Częstochowy. Panu 
doktorowi Juliuszowi Sętowskiemu składam uprzejme podziękowanie za podzielenie się informacjami o inż. 
F. Gajzlerze. 
 

Informacje genealogiczne pochodzą ze skanów ksiąg wymienionych w ww. bibliografii, 
a skany te były umieszczone w serwisach takich jak FamilySearch, Genealodzy.pl, GenBaza lub 
SzukajwArchiwach. Z kolei inne informacje – szczególnie prasowe – zostały odnalezione w biblio-
tekach cyfrowych. Tylko niektóre dane udało się osiągnąć dzięki tradycyjnym kwerendom w biblio-
tece lub w archiwum. Pomimo poszukiwań, nie jest znany żaden wizerunek inż. Feliksa Gajzlera. 
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„Największym poetą Ziemi Kieleckiej i Puszczy Święto-

krzyskiej jest i pozostanie, Jan Gajzler z Suchedniowa 

(...) Czas gra na korzyść wierszy Gajzlera, kogóż dziś 
obchodzi, czy był epigonem Młodej Polski, czy nie? 

Wiersze są piękne, (...)”. 
 

Zdzisław Antolski, poeta50 
 

Na zakończenie 

Kilka ustaleń dotyczących twórczości Jana Gajzlera 

 Dzięki rozwojowi bibliotek cyfrowych, serwisów takich jak „Szukaj w Archiwach” i pro-
jektom digitalizacyjnym, możliwe jest znajdowanie zapomnianych i pominiętych informacji, które 
dla pracy badawczej mogą okazać się decydujące. Percepcja człowieka jest ograniczona. Niezależ-
nie od tego kto ma jaki tytuł naukowy, przegląd całej prasy XIX i początku XX wieku jest tak samo 
uciążliwy dla profesora jak i dla laika, dlatego dawniej wiele faktów zwyczajnie przeoczono, po-
mimo, że zostały odnotowane w prasie czy w literaturze. Badacz, świadomy dzisiejszych możliwo-
ści, może przeszukać ogrom prasy z XIX i XX wieku w ciągu kilku sekund, umiejętnie korzystając 
z wyszukiwarek. Pozwalają one dotrzeć do ważnych informacji tam, gdzie nikt by się ich nie spo-
dziewał i nie szukał prowadząc kwerendy w tradycyjny sposób. Jest to potężna przewaga nad po-
przednim pokoleniem badaczy, toteż wiele dotychczasowych ustaleń – nawet sprzed zaledwie 10 lat 
– nieuchronnie, prędzej czy później, zostanie skutecznie zweryfikowanych i/lub uzupełnionych 
dzięki rozwojowi bibliotek cyfrowych i realizacji projektów digitalizacyjnych. 
 Te nowoczesne rozwiązania służyły mi w trakcie badań nad genealogią Gajzlerów. Na 
zakończenie, zrelacjonuję jakie dzięki nim udało się ustalić nieznane szerzej fakty dotyczące twór-
czości Jana Gajzlera. Najbogatszy zbiór jego poezji, pt. ”Ta ziemia uroczna”, wydał i opracował 
Jerzy Daniel w 2000 roku w Kielcach. Wówczas, serwis „Szukaj w Archiwach” jeszcze nie istniał. 
Dzięki niemu, w Archiwum Państwowym w Kielcach, w materiałach redakcyjnych czasopisma 
„Radostowa”, można znaleźć i przeczytać dwa nieznane dotąd utwory o nazwie „Sonety dziadow-
skie”51, a także korespondencję między redaktorem Janem Pazdurem, a poetą52. Udało się także 
znaleźć bogaty zbiór poezji w maszynopisie53, który został przekazany przez Witolda Wigurę, 
przyjaciela Jana Gajzlera, do Wydawnictwa Lubelskiego. Tego zbioru nigdy nie wydano. Liczy 
ponad 100 utworów. Niestety, Archiwum Państwowe w Lublinie negatywnie rozpatrzyło mój wnio-
sek o opublikowanie ich w serwisie „Szukaj w Archiwach”54. 
 Kolejne dwa ustalenia osiągnąłem dzięki bibliotekom cyfrowym i możliwości przeszu-
kiwania tekstu w dawnych czasopismach. Wg „Kurjera Warszawskiego”, w 1923 roku, Jan Gajzler, 
posługując się godłem „Cis”, wziął udział w Konkursie Literackim im. Gabrieli Zapolskiej zorgani-
zowanym przez Instytut Literacki „Lektor”. Nieznane są losy archiwów tego instytutu, toteż nie 
sposób ustalić jakie wiersze wysłał tam poeta. Wiadomo, że nosiły tytuł „Poezje liryczne” i zostały 
wyróżnione55. 

                                                 
50 Wypowiedź z dnia 31 października 2015 r., na forum internetowym https://piszemy.pl/viewtopic.php?t=12577, dostęp 18.10.2020r. 
51 Archiwum Państwowe w Kielcach, Radostowa – Świętokrzyski Miesięcznik Ilustrowany, sygn. 21/481/0/-/13, Prace Stanisława Suchorowskiego, 
Józefa Zwierzchowskiego, Klemensa Chojana i innych (opowiadania, wiersze i piosenki ludowe), k. 5-6. Na k. 7-8 jest utwór O jednym parobku z 
Krajna…. 
52 Patrz: przypis nr 8 i okoliczne numery podanej tam karty. 
53 Patrz: przypis nr 11. 
54 Odpowiedź z Archiwum Państwowego w Lublinie otrzymałem w maju 2019 r. 
55 Konkurs literacki im. Gabrjeli Zapolskiej, Kurjer Warszawski, 1923, nr 81, s. 4-5; Por. [Reklama Instytutu Literackiego Lektor], Tygodnik Illustro-
wany, 1923, nr 8, s. 129. 
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 W Słowniku pseudonimów pisarzy polskich odnotowano, że Jan Gajzler podpisywał się 
jako: „g-r”, „G-r”, „G-r.”, „J.G.”, a podpisy: „J.” i „Jot” podano jako wątpliwe56. Nie odnotowano 
pseudonimu „Cis”. Można zatem postawić hipotezę, że mogły zostać opublikowane utwory Jana 
Gajzlera pod którymi tak się podpisał i jego autorstwo do nich nie zostało rozpoznane. Być może 
kiedyś zostaną znalezione np. utwory o przyrodzie świętokrzyskiej podpisane pseudonimem „Cis” 
i będzie można rozważyć czy ich autorem jest Jan Gajzler. 
 Drugie ustalenie dotyczy wierszy w częstochowskiej jednodniówce literackiej z 1934 r. 
W ”Słowie Częstochowskim” z dnia 22 kwietnia 1934 r. napisano57: 

Wczoraj w teatrze w imieniu Słowa „Częstochowskiego” prof. Wróbel wręczył W. 
Sieroszewskiemu specjalne numery naszego pisma, a p. Cz. Otrębski ozdobnie wyko-
nane, złocone z podobizną Sieroszewskiego numery częstochowskiej jednodniówki 
literackiej. 

Natomiast 10 maja 1934 r. napisano58: 
Z okazji wystawy książki i naszego przybycia poeci częstochowscy: Szadkowska,  
Gajzler, Wilner, Wojtecki, wydali wiosenną jednodniówkę, w której zebrali swoje naj-
lepsze utwory, świadczące o dużej kulturze poetyckiej jakże dalekiej od „rymów czę-
Stachowskich”, ale i od regionalizmu. (…) Regionalizm jest w ogóle zakwestiono-
wany. 

Dotychczas nie udało się znaleźć ani jednego egzemplarza omawianej jednodniówki. 
 Do zebranych tu ustaleń, trzeba też dodać, że w bazie, utworzonej w ramach projektu 
„Zintegrowana Baza Bibliograficzna IBL PAN” (bar.ibl.waw.pl), odnotowano kilkadziesiąt tytułów 
tekstów Jana Gajzlera.  
 Jak się wyraził Zdzisław Antolski, „Czas gra na korzyść wierszy Gajzlera”. Wciąż publi-
kowane są artykuły59 na temat poety. Artysta malarz, Jarosław Jędrzejski namalował obraz domu 
Gajzlerów, na podstawie zachowanej fotografii60. W 2009 r. nagrano płytę z muzyką Piotra „Kuby” 
Kubowicza do utworów Jana Gajzlera. Młodzież recytuje wiersze na corocznym konkursie w Su-
chedniowie. To sprawia, że pamięć o poecie jest żywa, a przed jego twórczością jest pomyślna per-
spektywa na przyszłość. Zaś co to do przeszłości, to warto śledzić dalszy rozwój bibliotek cyfro-
wych i digitalizacji materiałów archiwalnych, a być może, za pewien czas, będzie można poznać 
odpowiedzi choć na część przedstawionych tu nierozwikłanych zagadnień. 
 

Michał Kazimierz Gajzler 

(1986) – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego ze specjalizacją w Informatyce i Ekonometrii, ab-
solwent XCIX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta 
w Warszawie. 
Z zawodu analityk biznesowy, programista baz danych, ekspert ds. 
analiz w firmie ubezpieczeniowej. Z zamiłowania genealog, regio-
nalista i bibliograf zajmujący się rozwiązywaniem zagadek prze-
szłości oraz poszukiwaniem pamiątek o znaczeniu rodzinnym, 
regionalnym i historycznym. 
Urodził się w Łowiczu, mieszka w Warszawie. 

                                                 
56 Słownik pseudonimów pisarzy polskich, t. 4, red. E. Jankowski,  Wrocław Warszawa Kraków 1996, s. 172. 
57 Entuzjastyczne przyjęcie Wacława Sieroszewskiego i Karola Irzykowskiego w Częstochowie, Słowo Częstochowskie, 1934, nr 91, s. 4. 
58 K. Irzykowski, Z wycieczki Akademickiej do Częstochowy, Słowo Częstochowskie, 1934, nr 105, s. 5. 
59 B. Rej, Wiosna 2020 – śladami Jana Gajzlera, Przygodnik, 2020, nr 5, s. 1-3. 
60 Obraz jest ilustracją do tekstu: A. Pasek, Moja pieśń to szum lasów, [w:] Wydarzenia, miejsca, spotkania. 55 lat miasta Suchedniowa, 
red. K. Gałczyńska-Szymczyk, Suchedniów 2017, s. 114-115. 
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Maria Gajzler z Marusieńskich (1891-1939), żona i muza poety. 
Kopia fotografii z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. 
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Jan Gajzler 

Po powrocie… 

 
Pachniesz jeszcze podróżą, wagonem, nerwami – – 
oczy masz podkrążone, – goryczkę na ustach… 
pierwsza chwila, jak szampan, perlista i pusta 
jest radością, chaosem, mgłą i wspomnieniami… 
…Nazbyt jest dużo szczęścia, gdy wśród nocy sami 
tarzamy się na szału płomienistych chustach, 
leżąc pod krzyżem miłosnym w ciał drgających bieli, 
w strasznym rytmie rozkoszy, co zbliża i dzieli… 
………………………………………………………… 
…Jesień między nami 
zasiała gorycz szału floksami, astrami – – 
cicho, cichutko błądzę ręką oszalałą 
po drgającym bezwstydzie, co dał mi Cię całą – – 
…gdy oczy mam przymknięte, – jest kwiatów mgławica, 
Jest wir cudny dotyku, łaskotań i splotów – – 
gdy patrzę – – oczy bolą, tak wonnie i biało… 
– – kochanka, narzeczona, żona, miłośnica……. 
– dzień każdy jest nam pieśnią spotkań i odwrotów, 
Noc każda – szał, omdlenie, – dosyt – – i tęsknica… 
………………………………………………………… 
…Jest taka dziwna Miłość, – – życia kwiat i krasa, – 
gdy się rodzi – śmierć wieści, – – ze śmiercią wygasa!... 
 
Ukochanej Mojej Marysieńce – Żonie – Kochance, że wróciła 
Po tygodniach rozłąki cudna, kwietna, kochająca – 
      Jej Janek 
 
d. 6 grudnia 1927 – w dziewiątym roku Małżeństwa, 
w szesnastym roku Miłości! 


