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 Andrzej Szlagowski 

Preferencje zawodowe w rodzinie Kowalskich z ulicy Zgoda 
i ich potomnych 

Wstęp 

Rozważając tendencje w wyborze zawodu, musimy przeanalizować w pierwszym rzędzie 

indywidualne zdolności i predyspozycje człowieka. Wiemy, że niebagatelne znaczenie dla powsta-

nia tych cech ludzkich ma genetyka. „O tym, czy odziedziczymy zdolności po przodkach, decyduje 

wiele genów, ale samo ich przekazanie to za mało w przypadku talentu. Aby mogły się rozwinąć – 

predyspozycje trzeba odkryć i wyćwiczyć. Nawet jeśli ktoś odziedziczy np. zdolności do malowa-

nia, to bez pracy, bez ćwiczenia ręki nie zostanie wielkim artystą. Bywa też, że odziedziczony talent 

może rozbłysnąć w zupełnie innej dziedzinie. Np. dzieci wybitnych matematyków często wykazują 
zdolności muzyczne”.(1) 

„Literatura przedmiotu nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki deter-

minują strukturę zdolności intelektualnych. Nawet gdy czynniki genetyczne mają przeważający 

wpływ na dziedziczenie inteligencji, to czynniki środowiskowe potrafią skutecznie zakłócić ich 

poprawne funkcjonowanie. Z analizy literaturowej wynika, że zarówno czynniki genetyczne, jak 

i środowiskowe wywierają ogromny wpływ na analizowane zdolności.”(2) 

Wiedząc o tych zależnościach, zdajemy obie sprawę z trudności w analizowaniu preferencji 

zawodowych w rodzinie na przestrzeni dwóch wieków. W tak długim okresie występuje duża 

zmienność cech, wpływających zarówno na zdolności indywidualne jak i podejmowane decyzje 

zawodowe. Oprócz zróżnicowania cech genetycznych, wynikających z zawieranych związków mał-

żeńskich, nie sposób nie zauważyć znaczenia cech środowiskowych. Ponadto dla pierwszych stu lat 

można nie uzyskać wielu niezbędnych informacji. Jeśli są w archiwaliach, to jednak dalece niewy-

starczające. 

Równocześnie decyzje zawodowe nie zawsze wynikają z posiadanych zdolności i umiejęt-
ności. Często decydujący wpływ wywiera otoczenie lub też moda, reklama oraz dogodności i za-

chęty w przypadku tzw. zawodów deficytowych w danym okresie czasu. Wiele różnych czynników 

ogranicza możliwości rzetelnej analizy statystycznej i prawidłowego wnioskowania oraz uzyskania 

wiarygodnych wyników. Dlatego też w niniejszym opracowaniu skupimy się na ogólnych tenden-

cjach w omawianym zakresie, ukształtowanych w latach: 1845-1925. 1926-2020.  

 

Zawody w rodzinie Kowalskich w latach 1845-1925  

Moi przodkowie ze strony matki od początku XIX wieku zajmowali się rolnictwem. Elż-
bieta i Andrzej Kowalscy posiadali w Kielcach nieruchomość, składającą się z budynków partero-

wych przy tzw. Krakowskiej Rogatce oraz dużego gospodarstwa rolnego. W miejscu gdzie obecnie 

znajduje się wysoki budynek NIDY, były najpierw drewniane, a później murowane budynki miesz-

kalne i gospodarcze, które przetrwały okres dwóch wojen światowych. 

Z dzieciństwa pamiętam, że kiedy szedłem w dół ulicy Lipowej (obecnie Wojska Polskie-

go), po prawej stronie, na rogu ulicy Wesołej, pokazywały się bielone wapnem tynki niskiego dłu-

giego budynku. Rozebrany został po wojnie w ramach regulacji tego odcinka ulic i planów inwe-

stycyjnych, związanych właśnie z zabudową mieszkalną i użytkową. 
Zastanawiałem się, dlaczego wszystkie transakcje przekazywania posiadanych nieruchomo-

ści następcom prawnym – dzieciom odbywały się na podstawie aktów prawnych – umów notarial-

nych. Wiadomo z różnych źródeł, iż wiele polskich rodzin miało problemy przy przekazywaniu nie-

ruchomości, które odbywało się na podstawie testamentów lub oświadczeń potwierdzanych przez 
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świadków. Niejednokrotnie nie sporządzano żadnych dokumentów. W rezultacie dochodziło do 

licznych sporów i konfliktów rodzinnych, trwających latami. 

W przypadku mojej rodziny było inaczej. Umowa kupna-sprzedaży z 1848 roku,(3) na pod-

stawie której Andrzej i Elżbieta Kowalscy nabyli prawa do nieruchomości, sporządzona była precy-

zyjnie, z dokładnym opisem granic nieruchomości. Przedmiotem kupna-sprzedaży był: „Domek 

drewniany z placem długości łokci sześćdziesiąt, zaś szerokości łokci trzydzieści sześć mający, w 

mieście Powiatowem Kielcach Guberni Radomskiej przy ulicy Zatylnej pod Numerem policyjnym 

czternaście położony, a numerem hypotecznym drugim oznaczony – graniczący na wschód z Sto-

dołą Franciszka Malinowskiego,  na południe z Domem Mariusza Guzery,  na zachód z drogą do 

wsi Sukowa prowadzącą, a na północ z drogą Zatylną.” Wspomnieć trzeba, że w tym czasie ulicą 
Zatylną (położoną za tyłami miasta) nazywano obecną ulicę Wesołą. 

W dalszej części aktu wymieniono i opisano granice gruntów należących do sprzedawanej-

kupowanej nieruchomości. Szczegółowo określono także prawa i obowiązki stron. Opisałem tę 
transakcję w książce.(3) 

Podobnie było w 1865 r., gdy Andrzej i Elżbieta przekazywali nieruchomość w ręce swoich dzieci: 

syna Leopolda i jego żony Joanny.  Mimo, że była to umowa spisywana w rodzinie, to tak szczegó-

łowo określała prawa i obowiązki stron, że równie dobrze mogłaby dotyczyć transakcji osób nie-

spokrewnionych.(3) 

 

Fot. 1. A. Badzian: Leopold Kowalski 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

 

Fot.2. Joanna Kowalska 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

 

Właśnie ta dokładność i to podejście do tematu dokumentów prawnych zasługują na uzna-

nie. Równocześnie powstają pytania: Jakie były przyczyny tej dokładności? Czy wynikała ona 

z podpowiedzi lub rad osób wykształconych? W jakim zakresie własne doświadczenie i zaintereso-

wanie prawem wpływało na solidne podejście do zawieranych umów? 

Pytania te nie są pozbawione sensu, gdyż następca Leopolda Kowalskiego – Jan Kowalski 

otrzymał gruntowne wykształcenie i przygotowanie prawnicze. 25 lat pracował w Kancelarii Re-

jenta Halika i w końcowym okresie był jego zastępcą.  
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Fot.3. Jan Kowalski w 25-lecie pracy 

w Kancelarii Rejenta Halika 
Archiwum Piotra Wilczka 

Fot.4. A. Badzian:  

Józefa Kowalska w młodości 
Archiwum Adama Stanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot.5. Indeks Janiny Szlagowskiej 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 
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Tak więc wnioskować można, że dominującym kierunkiem zainteresowań w rodzinie 

oprócz rolnictwa było prawo. Tezę tą wydaje się potwierdzać fakt, że córka Józefy Kowalskiej z 

Podgórskich i Jana Kowalskiego,  a moja matka – Janina Kowalska,  po uzgodnieniu z rodziną, do-

stała się na studia wyższe, na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Za 

namową matki Józefy Kowalskiej,  Janina zrezygnowała z podjęcia tych studiów, decydując się na 

naukę w renomowanej Szkole Handlowej. Decyzja taka pozwoliła na uzyskanie wykształcenia bar-

dziej praktycznego, w krótszym czasie. Stąd już w 1923 roku Janina rozpoczęła pracę w Banku 

Handlowym i mogła pomóc matce Józefie w utrzymaniu domu oraz wychowaniu najmłodszej sio-

stry Jadwigi. 

Wspomnieć trzeba, że wszystko to działo się po nieszczęściach, jakie dotknęły rodzinę. 
W 1920 r, zmarł dziadek Leopold,  a później w 1921 r. – ojciec Jan Kowalski.  Następnie zginął tra-

gicznie brat Eugeniusz Kowalski,  który po rozpoczęciu studiów wyższych przyjechał z Genewy do 

Kielc i wybrał się z kolegami do Parku Miejskiego. Tam wypożyczyli łódkę i pływali po stawie. 

Łódka okazała się nieszczelna, szybko napełniła się wodą i przewróciła. Gienio z kolegami wpadli 

do wody. On jeden utonął, ponieważ nie umiał pływać.(3) 

Siostry Kowalskie otrzymały staranne wykształcenie. Wszystkie uczęszczały do Szkoły Pani 

Znamierowskiej,  a następnie Liceum im. Bł. Kingi. Siostry Helena,  Janina i Jadwiga pięknie grały 

na fortepianie. Znały dobrze język francuski i potrafiły się nim posługiwać. Helena Kowalska Fran-

kiewicz posiadała zdolności humanistyczne. W okresie nauki pisała wspaniałe wiersze i recytowała 

je na uroczystościach szkolnych. Wczesne zamążpójście za Stanisława Nałęcz-Frankiewicza – inży-

niera kolejnictwa po studiach w Odessie nie pozwoliło na kontynuację tych zainteresowań na stu-

diach wyższych.  

 

Zawody w rodzinie Kowalskich w latach 1926- 2020 

Helena Kowalska po wyjściu za mąż za Stanisława 

Nałęcz-Frankiewicza zajmowała się domem. Po urodzeniu 

trzech synów miała dużo pracy, pielęgnując ognisko domo-

we. Opieka nad nimi pochłaniała dużo czasu. Jej mąż Stani-

sław po ślubie wrócił do zawodu zgodnego z uzyskanym 

cenzusem na studiach. Został w odrodzonej Polsce Naczel-

nikiem Oddziału Drogowego PKP w Skarżysku-Kamiennej. 

Odpowiedzialna praca na kolei powodowała, że Stanisław 

niewiele mógł pomóc żonie w pracach domowych. Po II 

wojnie światowej był jednym z pierwszych specjalistów, 

odbudowujących zburzony tunel w miejscowości Tunel, na 

trasie kolejowej do Krakowa. 
 

 

Fot. 6 Przed domem stoją: 
Helena Frankiewicz z Marysią Szlagowską,  
Adam Szlagowski i Stanisław Frankiewicz 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

 

 

Synowie Heleny i Stanisława Frankiewicza posiedli zdolności matematyczne. Najstarszy 

syn – Jerzy Frankiewicz w okresie okupacji hitlerowskiej przygotowywał się, a później rozpoczął 
studia na Politechnice Warszawskiej. Jak stwierdził profesor Warchałowski,  przyszły Rektor Poli-

techniki Warszawskiej, Jurek miał wielkie predyspozycje i zdolności matematyczno-fizyczne. 
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 Fot. 7. Na ławeczce przed domem rodzinnym siedzą: 
Janina Szlagowska, Maria Szlagowska,  Jerzy Frankiewicz i Andrzej Szlagowski 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

 

Młodszy Tadeusz Frankiewicz także wykazywał zdolności matema-

tyczne oraz organizacyjno-ekonomiczne. Podobnie jak Jurek rozpoczął studia 

w Szczecinie, ale po ukończeniu I roku zrezygnował. Przez wiele lat pracował 

w różnych jednostkach organizacyjnych kinematografii w Kielcach. Tadeusz 

był zapalonym amatorem motoryzacji oraz szachistą. W wieku męskim ożenił 

się z wdową Eugenią Derejską z domu Dyk,  prowadzącą w tym czasie punkt 

gier losowych. Ich córka Anna Derejska ukończyła studia wyższe na Wydziale 

Mechanicznym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Ostatnie lata praco-

wała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

Fot. 8. Tadeusz Frankiewicz w młodości 
Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

Najmłodszy Jan Frankiewicz był inżynierem budowlanym i dłuższy czas pracował w Insty-

tucie Techniki Budowlanej, a następnie w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 

Rolnictwa. Ponadto był znakomitym szachistą i wieloletnim Prezesem Świętokrzyskiego Związku 

Szachowego. Żona Jana – Cecylia Frankiewicz z domu Dankowska,  była pracownikiem admini-

stracji. Można więc powiedzieć, że synowie przejęli zdolności od ojca Stanisława. Wydaje się, że 

w następnym pokoleniu Frankiewiczów przeważały zainteresowania naukami ścisłymi. Syn Jerzego 

i Danuty – Andrzej Frankiewicz był inżynierem elektrykiem. Przez wiele lat pełnił funkcję Głów-

nego Energetyka w Centrum Usług Satelitarnych w Psarach, a ostatnio Dyrektora Grupy Rzeczo-

znawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Kielcach. 

Żona Andrzeja – Grażyna Frankiewicz z domu Opel 10 lat pracowała w Zakładzie Energe-

tycznym Kielce i 30 lat w Naczelnej Organizacji Technicznej, Oddział Wojewódzki w Kielcach. 

Syn – Michał Frankiewicz jest inż. informatykiem. Studia ukończył w Wyższej Szkole Eko-

nomii i Nauk Społecznych w Kielcach. 25 lat pracuje w zawodzie informatyka. 

Córka Jerzego i Danuty – Anna Wróblewska ukończyła studia rolnicze (Wyższa Szkoła Rol-

nicza w Lublinie). Wiele lat pracowała w instytucjach nadzoru lub obsługi rolnictwa. Twierdzi jed-
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nak, iż posiada zainteresowania bardziej humanistyczne, świadczące o wpływie literackich zdolno-

ści Babci Heleny Frankiewicz.  Jej mąż Marian Wróblewski był leśniczym w Chańczy, gm. Raków.  

Syn Jana i Celiny Frankiewiczów – Maciej Frankiewicz ukończył studia historyczne na Uni-

wersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach ja-

ko Wicedyrektor Wydziału, a później w Urzędzie Miasta Kielce jako Kierownik Referatu. Równo-

cześnie jako starszy wykładowca 13 lat prowadził zajęcia na Uniwersytecie. Obecnie jest dewelope-

rem i zajmuje się budową obiektów mieszkalnych w Kielcach. Jego żona Elżbieta Frankiewicz 

z domu Adach ukończyła te same studia na Wydziale Historii UJK, następnie studia podyplomowe 

i kursy księgowości. Od wielu lat pracuje w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kiel-

cach jako Główna Księgowa. 

W rodzinie Szlagowskich było inaczej. Ojciec Adam Szczęśniak Szlagowski urodzony w 

1889 roku, w pierwszym okresie swego życia pobierał nauki w Rolniczej Szkole Fundacji im. Hr. 

Kickiego w Januszewicach.(5) Od 15 roku życia pracował w rolnictwie. Administrował dużymi ma-

jątkami ziemskimi m.in. w Krzelowie i Raszkowie. W okresie, o którym piszemy, był już dzierżaw-

cą tartaku parowego w Tarni k/Sędziszowa. Tak więc był jednym z pierwszych polskich przemy-

słowców. W okresie przed II wojną światową posiadał już firmę „Elektrotar” 

i Tartak w Janowie Lubelskim.  

W okresie powojennym Adam Szlagowski jako Prezes Zarządu wiele lat 

prowadził działalność Spółdzielni Rzemieślniczych(5) i Spółdzielni Pracy Ro-

bót Remontowo-Budowlanych. Zainteresowany był całkowicie budownictwem. 

Na starość ukończył też kurs i uzyskał uprawnienia mistrza budowlanego w za-

kresie betoniarstwa. Kiedy jednak szczerze rozmawiałem z Ojcem, zawsze pod-

kreślał, że jego kariera zawodowa potoczyłaby się inaczej, gdyby miał warunki 

do kształcenia i studiowania. Wtedy wybrałby prawo i został adwokatem. 
Fot. 9. Adam Szlagowski. 

Archiwum Andrzeja Szlagowskiego 

W okresie międzywojennym w systemie sprawiedliwości w Polsce istniała możliwość roz-

strzygania sporów np. sąsiedzkich przez niezależnego arbitra, którym był obywatel powszechnie 

szanowany i znany z uczciwości. Warunkiem była zgoda obu zwaśnionych stron na tego samego 

sąsiada – arbitra. Jego decyzja miała moc wyroku sądowego. Oczywiście sporządzało się odpo-

wiednie dokumenty z całego postępowania. Ojciec mój kilka razy był takim sędzią-arbitrem, w 

związku z czym musiał się zapoznawać z aktualnymi przepisami prawnymi. 

Mój brat Janusz Szlagowski posiadał niewątpliwie zdolności matematyczno-fizyczne. Jed-

nak po wojnie, gdy wrócił z oddziału partyzanckiego AK, zdał maturę i rozpoczął pracę w przedsię-
biorstwach budowlanych. Mimo próśb rodziców zaniechał starań o wyższe wykształcenie. Ukoń-
czył kursy i został kwalifikowanym pracownikiem budownictwa. 

Siostra Maria Stanek po zdaniu matury w okresie powojennym studiowała w Wyższej Szko-

le Ekonomicznej w Krakowie. Jak przyznawała się szczerze, poszła tam za namową najbliższych 

koleżanek, głównie Zosi Pisarczyk i Bożenki Pisarzewskiej.  Starszy brat Zosi ukończył wcześniej 

studia na tej uczelni i bardzo ją chwalił. Marysia miała zdolności językowe i pewnie studiowałaby 

lingwistykę. Mąż Marysi Andrzej Stanek studiował leśnictwo. Wiele lat pracował w Państwowej 

Centrali Drewna w Kielcach. Syn Marii i Andrzeja – Adam Stanek ukończył studia rolnicze i wiele 

lat pracował w spółdzielczości rolniczej. Okresowo pełnił funkcję Prezesa jednej ze Spółdzielni. 

Ostatnio zmieniał prace, będąc zatrudnionym w różnych instytucjach niezwiązanych z rolnictwem. 

Żona jego – Iwona Stanek jest pielęgniarką, po średniej szkole medycznej. Córka Adama i Iwony 

ukończyła studia wyższe ekonomiczne i pracuje w administracji. Jej mąż zatrudniony jest w firmie 

rodzinnej zajmującej się ochroną obiektów. 
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W moim przypadku (Andrzej Szlagowski) dominowały zdolności matematyczne, chociaż 
i w przedmiotach humanistycznych wypadałem całkiem dobrze. Za namową kolegów zdecydowa-

łem się na studia wyższe w AGH w Krakowie, na Wydziale Górniczym. Z tą uczelnią byłem zwią-
zany cale życie, odbywając kolejne studia podyplomowe, doktoranckie, uczestnicząc w konferen-

cjach naukowo- technicznych oraz współpracując z Instytutem Górnictwa Odkrywkowego. Po u-

kończeniu studiów wyższych pracowałem 16 lat w ruchu w różnych Kopalniach Odkrywkowych 

Surowców Skalnych, a następnie w zapleczu naukowo-badawczym górnictwa. 

Żona moja Wiesława Szlagowska ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Całe życie pracowała w Kieleckim Zarządzie 

Aptek, a później Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM” w Kielcach. Bę-
dąc na emeryturze, prowadziła biuro Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego „EKOTERRA” 

Sp. z o.o. w Kielcach.  

Syn Marek Szlagowski posiada wyraźne zdolności matematyczno-fizyczne. Zgodnie z zami-

łowaniem ukończył studia geofizyczne na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w Kra-

kowie. Pracował w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach, a później w Przedsiębiorstwie 

Naukowo – Technicznym EKOTERRA Sp, z o. o. w Kielcach, obecnie jako Prezes Zarządu. 

Żona jego Aleksandra Szlagowska ukończyła te same studia na AGH w Krakowie i pracuje 

w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach jako Kierownik Działu Hydrogeologii. 

Córka Marka i Aleksandry – Magdalena Szczęśniak – Szlagowska posiada zdolności lingwi-

styczne. Ukończyła studia wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ja-

giellońskim w Krakowie. Biegle włada językami: angielskim, francuskim i japońskim. Od kilku lat 

pracuje w Centrali Google w Tokio jako Technical Product Expert. 

Syn Marka i Aleksandry Tomasz Szczęśniak – Szlagowski posiada zdolności matematyczne. 

Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. Jest informatykiem programistą – Senior Software Engineer. Po studiach pracował w 

Krakowie, a później w Londynie. Od trzech lat pracuje w Tokio. Biegle włada językiem angielskim 

i japońskim. 

Córka moja i Wiesławy – Monika Mądrawska posiada zdolności lingwistyczne i zgodnie 

z nimi ukończyła studia wyższe w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Jest pedagogiem i tłumaczem przysięgłym języków angielskiego i rosyjskiego. 33 lata praco-

wała w szkolnictwie jako anglistka, w tym 29 lat w Zespole Szkół Zawodowych Nr. 1 w Kielcach. 

Równocześnie wykonuje tłumaczenia książek dla wydawnictw oraz tłumaczenia przysięgłe. 

Mąż Moniki – Jerzy Mądrawski jest muzykiem i kompozytorem. W 1986 roku ukończył 

studia wyższe w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie akordeonu profesora Jerzego Jurka. 

Od 1990 roku pracuje w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach. Przez 20 lat był Dyrektorem Instytutu. Obecnie 

jest prodziekanem Wydziału Sztuki. Posiada w dorobku 9 płyt CD, 30 

kompozycji na różne składy wykonawcze, 15 tomików nut. 

Starsza córka Moniki i Jerzego – Anna Mądrawska – Dziedzic po 

ukończeniu szkoły średniej odbyła studia wyższe prawnicze na Wydziale 

Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje w Kancelariach 

Prawnych w Warszawie jako Radca Prawny. Specjalizuje się w spra-

wach cywilnych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem za-

gadnień prawnych nieruchomości. 
 

Fot. 10. Anna Mądrawska – Dziedzic 
Archiwum Anna Mądrawska – Dziedzic 
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Mąż Anny – Filip Dziedzic jest także prawnikiem – adwokatem. Pracuje w Kancelariach 

Warszawskich. Zajmuje się zagadnieniami prawnymi z zakresu energetyki i infrastruktury.  

 Młodsza córka Moniki i Jerzego – Joanna Mądrawska wykazuje zarówno zdolności mate-

matyczno-fizyczne jak i lingwistyczne. Ukończyła studia wyższe z zakresu e-biznesu w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku Digital Media Coordinator w 

firmie NESTLE Warszawa. 

Najmłodsza siostra Jadwiga Sieczko (Kowalska) przyszła na świat w 1905 roku. Od 1913 

roku uczęszczała na zajęcia do tych samych szkół co Helena i Janina.(2) Po ich ukończeniu zapisała 

się do dwuletniej Szkoły Handlowej w Warszawie. W dniu 29 grudnia 1934 roku Jadwiga wyszła 

za mąż za Wacława Sieczko,  który był absolwentem prestiżowej szkoły H. Wawelberga i S. Ro-

twanda w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymywali do 1925 roku tytuł technika, później 

technologa. Po wojnie dekretem nr 67 Krajowej Rady Narodowej z dnia 3.02.1947 roku, a następ-

nie ustawą o stopniu inżyniera z 27.02.1948 r. wszystkim absolwentom, którzy ukończyli szkołę od 

chwili jej założenia, przyznany został stopień inżyniera.(2) 

Wacław Sieczko prowadził Zakład Instalacji Sanitarnych i wykonywał różnego rodzaju pra-

ce inwestycyjne i remontowe. W okresie powojennym był także nauczycielem przedmiotów zawo-

dowych w Technikum Budowlanym w Kielcach.  

Córka Jadwigi i Wacława – Maria Wilczek (Sieczko)  po-

siada zdolności humanistyczne a równocześnie dobre przygoto-

wanie z matematyki i fizyki. Ukończyła studia na Wydziale Ar-

chitektury Politechniki Krakowskiej, a następnie Studium Dzien-

nikarskie Uniwersytetu Warszawskiego. 8 lat pracowała w jed-

nostkach związanych z budownictwem. Przez 20 lat współpra-

cowała z czasopismem „Twoje Dziecko”, pisząc artykuły o cha-

rakterze wychowawczym i edukacyjnym. Napisała też kilka ksią-
żek o tej tematyce. Jest współzałożycielką i prezesem Fundacji 

im. ks. Janusza Pasierba, prezesem honorowym Polskiego Związ-

ku Kobiet Katolickich. Napisała i wydała kilka książek m.in. tom 

poezji, zbiór opowiadań i tomik fraszek. Jest redaktorem naczel-

nym „Listu do Pani”, współzałożycielką Forum Kobiet Polskich, 

członkinią Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet. 
Fot. 11. Maria Wilczek w trakcie przeglądania książek 

Foto: Jerzy Mądrawski 

Mąż Marii Juliusz Wilczek ukończył studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego w 

Warszawie. Następnie studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Warszawskiej – specjal-

ność: Inżynieria Sanitarna. Po zdobyciu dyplomu inżyniera pracował w biurach projektowych w 

kraju, a później na kontrakcie w Algierii. Wiele lat był zatrudniony w firmach francuskich. 

Córka Marii i Juliusza – Katarzyna Wilczek ukończyła iberystykę na Uniwersytecie War-

szawskim. Studiowała też filologię polską. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Ośrodka INTRA, Stu-

dium Wiedzy o Problemach Alkoholowych, kurs wstępny w Polskim Towarzystwie Psychoterapii 

Psychoanalitycznej. Kończy 4 letnie studia z analizy jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psy-

chologii Analitycznej. Przez 17 lat związana była z Agorą SA. Współpracowała z miesięcznikami 

„Dziecko”, „Nasz Poradnik”, „Ogrody”, „Galeria”. Następnie zajmowała się pracami redakcyjnymi, 

tłumaczeniami i korektą tekstów (co robi do dzisiaj) oraz prowadziła firmę cateringową. Od 2015 

roku pracuje jako psychoterapeutka w gabinecie prywatnym. Jej córka Maria Rachela Wilczek 

ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszaw-

skim (wiodącym kierunkiem była historia sztuki). Po obronie licencjatu przeniosła się na studia 

magisterskie do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2018 roku pracuje jako bibliotekarka 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

216 

w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz 

uchodźców. 

Syn Marii i Juliusza – Piotr Wilczek ukończył studia wyż-
sze na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. Specjalizuje się w reklamie, grafice, kre-

acji. Obecnie pracuje jako Creative Group Head w agencji rekla-

mowej Leo Burnett Warszawa. 

Żona Piotra – Agnieszka Wilczek (z d. Garncarek)  ukończyła 

także wzornictwo przemysłowe na ASP w Warszawie. Pracuje 

jako Senior Art Director w firmie IQ Marketing. 

Syn Agnieszki i Piotra – Filip Wilczek ukończył wzornic-

two przemysłowe na ASP w Warszawie. Pracuje jako Product 

Designer w firmie Startup Development House w Warszawie. 
Fot.12. Piotr Wilczek. Foto: Jerzy Mądrawski 

Córka Agnieszki i Piotra – Zofia Wilczek wykazywała duże zainteresowanie sportem (pły-

wanie). Ukończyła liceum o kierunku sportowym w Krakowie. Następnie podjęła studia językowe – 

amerykanistykę. 
 

4. Zbiorcze zestawienia zawodów w rodzinie Kowalskich 

 

Do opracowania wykresów kolumnowych przyjęto następujące oznaczenia: 

 

Oznaczenie zawodu w rodzinie Kowalskich 
A B C D E F G H I J K 

Rolnictwo, 

Leśnictwo, 

Drzewiarstwo 

Inżynieria: 

Budownictwo, 

Górnictwo, 

Geologia, 

Elektryka, 

Mechanika, 

Kolejnictwo 

Informatyka Prawo Ekonomia 

Handel, 

Usługi, 

Inne 

Lingwistyka 
Dzienni-

karstwo 

Prace me-

dyczne, Psy-

choterapia 

Sztuka 

Praca w go-

spodarstwie 

domowym 

 

Serie 1: stosunek czasu pracy w danym zawodzie do sumarycznego czasu pracy w rodzinie. 

Serie 2: stosunek zatrudnionych w danym zawodzie do ogółu zatrudnionych w rodzinie. 
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5. Wnioski 

Formułując wnioski, zacząć trzeba od ogólnego stwierdzenia, że w XIX wieku w Polsce do-

minowało rolnictwo. Brak było przemysłu. Stąd w tym okresie nie ma wielozawodowości. Równo-

cześnie zarówno w XIX wieku jak i w okresie międzywojennym podkreślenia wymaga praca kobiet 

w gospodarstwie domowym. Tradycyjnie matki i żony „pielęgnowały ognisko domowe”, zajmowa-

ły się wychowaniem dzieci. Stąd w tej grupie osób, zajmujących się pracą w gospodarstwie domo-

wym, występuje największy nakład pracy. W pierwszym okresie 45,95 %, a w drugim wiele mniej, 

a jednak 19,90 % udziału w całości (jest w tym praca matek w okresie międzywojennym, mimo że 

po II wojnie światowej większość pań pracowała zawodowo). 

W pierwszym okresie – XIX wieku dominowało rolnictwo, którym zajmowali się zarówno 

Andrzej Kowalski, jak i jego syn Leopold Kowalski (łącznie 40,54 % udziału w całości nakładu 

pracy). W latach 1926 -2020 było kilku kontynuatorów tej tradycji. W rolnictwie, łącznie z leśnic-

twem i przemysłem drzewnym, pracowali m.in. Anna Wróblewska, Marian Wróblewski, Adam Sta-

nek, Adam Szlagowski i Andrzej Stanek. Mimo to udział czasu pracy w tej grupie zmalał do 6,75%. 

Jako ewenement uznać trzeba wieloletnią pracę Jana Kowalskiego jako prawnika w Kance-

larii Rejenta Halika w XIX wieku (13,51 % nakładu pracy). Z opisu widać, że ten zawód był w kil-

ku przypadkach wymarzonym w rodzinie, jednak nie zrealizowanym. Dopiero jedna z najmłod-

szych członkiń rodziny Anna Mądrawska – Dziedzic oraz jej mąż Filip Dziedzic – kontynuują tra-

dycje prapradziadka (3 osoby – 3,74 % udziału). 

W okresie międzywojennym pojawiło się w Polsce zapotrzebowanie na inżynierów potrzeb-

nych w odradzającej się gospodarce. Prekursorem był Stanisław Nałęcz – Frankiewicz, inżynier ko-

lejnictwa a następnym inżynier sanitarny – Wacław Sieczko. 

Szczególnie duże zainteresowanie kierunkami politechnicznymi nastąpiło po II wojnie świa-

towej. Dotyczyło ono budownictwa mieszkaniowego, instalacji sanitarnych, górnictwa, geologii, 

elektryki i mechaniki. Nic dziwnego, że kierunki inżynierskie (10 osób) zajęły pierwsze miejsce z 

udziałem 23,78 % ogólnego nakładu czasu pracy. 

 4) Na drugim miejscu uplasowała się grupa 12 osób zatrudnionych w handlu, usługach innych. 

Posiadają one udział 19,47 % w nakładach czasu pracy. Trzeba powiedzieć, że osoby w tej grupie 

wykonywały drobne czynności handlowe i usługowe np. sprzedaż wyrobów, usługi ochroniarskie, 

prace biurowe, administracyjne itp. 

Na wysokim miejscu uplasowała się w okresie ostatniego 35 lecia – sztuka. W tej grupie jest 

zarówno muzyk – kompozytor prof. Jerzy Mądrawski, jak i znakomity grafik warszawski – Potr 

Wilczek z żoną i synem. Posiadają oni udział 7,11% łącznego nakładu czasu pracy.(6) Na jednym 

z czołowych miejsc z udziałem 5,67 %, znalazła się ekonomia, której przedstawicielka pracowała 

po II wojnie światowej (Maria Stanek), a najmłodsze pokolenie w ostatnich latach (Magdalena 

Szlagowska, Joanna Mądrawska). 

Uwagę zwraca znacząca pozycja dziennikarstwa – 4,96 %, wypracowana praktycznie przez 

dwie osoby: matkę i córkę – Marię Wilczek i Katarzynę Wilczek. 
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Pozostałe analizowane zawody reprezentowane są przez pojedyncze osoby: prace medyczne, 

psychoterapia (Katarzyna Wilczek, Iwona Stanek) – 3,81 % udziału. Informatyka (Michał Frankie-

wicz i Tomasz Szlagowski) – 2,44 % udziału, lingwistyka (Monika Mądrawska) – 2,37 % udziału. 

Wydaje się, że te kierunki są perspektywiczne i powinny w następnych latach zyskać większe za-

interesowanie. 

Generalnie stwierdzić można, że członkowie rodziny wybierali i nadal wybierają zawody 

praktyczne, potrzebne w gospodarce krajowej pozwalające na realizację zainteresowań, ale także na 

uzyskiwanie odpowiedniego wynagrodzenia, niezbędnego do zapewnienia bytu rodzinie. Dla przy-

kładu w zawodach artystycznych przedstawiciele rodziny wykonują nowoczesne i oryginalne prace 

z zakresu sztuki użytkowej, nie pozbawione walorów piękna. 
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Andrzej Szlagowski  

Ur. 01.02.1937 r. w Tarni (Sędziszowie). Ukończył studia wyższe 

oraz studia podyplomowe i doktoranckie na Wydziale Górniczym 

AGH w Krakowie. 16 lat pracował w kopalniach odkrywkowych 

surowców skalnych Regionu Świętokrzyskiego, a 39 lat w zapleczu 

naukowo-badawczym górnictwa odkrywkowego. Był współzałoży-

cielem i wieloletnim Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Naukowo-

Technicznego „EKOTERRA” Sp. z o. o. w Kielcach. 

Jest działaczem organizacji społecznych o charakterze naukowym 

i zawodowym (KTN, SITG, NOT, PKE). 

W dorobku jako autor i współautor posiada 53 publikacje w cza-

sopismach naukowo-technicznych, 10 referatów międzynarodowych 

konferencji naukowo-technicznych, w tym 3 generalnych. Jest 

współautorem książki „Górnictwo Odkrywkowe Surowców Skalnych” (IMBiGS Warszawa 1993 

r.), laureatem Nagrody Funduszu Nauki i Kultury im. St. Staszica za wybitne osiągnięcia w zakresie 

górnictwa skalnego – 1988 r. W 2016 r. napisał książkę pt. „Zgoda – mój dom rodzinny i jego 

mieszkańcy”. 


