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Zadarnowscy w Powstaniu Styczniowym 

Ród Zadarnowskich ma bardzo ciekawą historię, która 

sięga początków XII wieku. Od I połowy XVI wieku moi przod-

kowie pieczętowali się herbem Sulima.
1
 W 1536 r. przenieśli się 

z Ziemi Krakowskiej na Polesie i tam trwali do II wojny świato-

wej.
2
 Gniazdem rodowym było Zadarnowo koło Kobrynia (na-

zwa majątku jest formą podziękowania dla Zygmunta Starego za 

dar nowo otrzymanych dóbr).
3

  

Mój praprapradziad Kacper Zadarnowski urodził się w 

1797 r. na Polesiu. Odziedziczył z braćmi: Ludwikiem i Antonim 

majątek Bogusławicze i Sawickie na mocy testamentu z 1806 r.
4
 

Kacper Zadarnowski otrzymał wykształcenie wojskowe. 

Został zwolniony ze służby w randze sztabskapitana z powodu 

choroby.
5
 Opuścił rodzinne strony i przeniósł się na Podlasie. Tu 

ożenił z Michaliną Zalewską i zamieszkał w majątku Bodaki 

(około 1840 r.), a następnie w Mierzynówce koło Drohiczyna.
6
 

                                                 
1 T. Gail, Polskie rody szlacheckie i ich herby, Białystok, s. 223; K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1839-1845, T. X, s. 14; B. Paprocki, Gniazdo 

cnoty, s. 909. 
2 Kopie testamentu Stanisława Ratolda (1500/1510 r.-1577 r.) z Zadarnowa w posiadaniu rodziny. 
3 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 1880-1902, T. XIV, s. 219. 
4 Kopia testamentu Józefa Zadarnowskiego z 1806 r. w posiadaniu rodziny. 
5 Dokumenty Kacpra Zadarnowskiego z 1832 r. w posiadaniu rodziny. 
6 6 Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej (ADD), Księga spisu parafialnego parafii Łubin III/S/2, K. 5,19; ADD Księga spisu parafialnego parafii 

Pobikry w latach 1872-1880, III/S/3, K. 138-139. 

Kacper Zadarnowski 

Pocztówka: Rewizja – Władysław Bakałowicz 
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Sam nie gospodarował, wydzierżawiał ziemię panu Twarowskiemu. 
7
 Mieszkał w pałacu, zaś krewnych i przyjaciół gościł w drewnia-

nym dworze; Kacper był koneserem dzieł sztuki i bibliofilem. Spo-

kojne życie zakłócił wybuch Powstania Styczniowego. Zadarnowski 

został zadenuncjowany, ponieważ wspomagał walczących. Jeden z 

oficerów rosyjskich Szachow najechał Mierzynówkę. Poszukiwał 

powstańców, biżuterii żałobnej, chciał okupu. Kazał miejscowym 

chłopom bić i szarpać mojego przodka. Nie pomogło to, że był 

zdymisjonowanym oficerem, odznaczonym Orderem Św. Anny i 

licznymi krzyżami. Przewrócono go na ziemię, bito po twarzy, tar-

gano za włosy, chłostano batogami. Nieprzytomnego Kacpra zabra-

no do Bielska. Następnego dnia Mierzynówkę najechał  podporucz-

nik Gust. W karcie martyrologii małego powiatu czytamy: „Zastaw-

szy pasierbicę Kacpra Panią Paszkowską, tudzież pannę Zadarnow-

ską i kuzynkę pannę Zawadzką przeglądając ich ubiór, pierścionki, 

szpilki i guziki u każdej upatrywał jakiś szczegół, który nazwał ża-

łobą, każdą kazał ćwiczyć po łoz pięćdziesiąt i po rubli 25 srebrem 

zapłacić”.
8
 

Paweł Powierza pisał w pamiętniku: w jednym dworze zastał 3 panny, zdaje się Zadarnowskie 

i kazał im dać po 100 nahajów za to, że nie poddały się jego swawoli. Jedna zaraz zmarła. Po kilku 

latach spotkałem drugą – chodziła ona po tym biciu, zgarbiona w krzyżu pod prostym kątem.
9
 

To jednak nie zostało potwierdzone. Po kilkunastu dniach zwolniono Kacpra Zadarnowskiego 

z więzienia, ale Gust znowu najechał na Mierzynówkę. Rany jeszcze się nie zagoiły, a mój przodek 

ponownie otrzymał kilkadziesiąt nahajek. Egzekucję wstrzymała córka, która dała Gustowi 500 

rubli srebrem.
10

 

                                                 
7 T. Jaszczłt, Gmina Grodzisk k. Siemiatycz. Dzieje ziemi i mieszkańców, Grodzisk 2004, s. 109. 
8 W: Karta martyrologii małego powiatu. Rok 1863. Pamiętnik ten był powtórką dzieła Czaplickiego, Moskiewskie Rządy na Litwie, 1864, pisał go 

obywatel staruszek z okolic i na miejscu. 
9 P. Powierza, Wspomnienia z powstania styczniowego 1863, Białystok 1996, s. 22. 
10 W. Czaplicki, Moskiewskie na Litwie rządy 1863-1869, Kraków 1869, s. 78-79. 

Michał Zadarnowski z rodziną Maria Zadarnowska primo voto 

Żukowska, secundo voto Wójcicka 

Kacper Zadarnowski z córkami 
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Kaplicę pałacową zamknięto 10.09.1865 r. w ramach represji. Kacper Zadarnowski nie odzy-

skał już zdrowia. Zmarł w 1869 r. z powodu zapalenia płuc w wieku 72 lat.
11

 Został pochowany na 

cmentarzu w Pobikrach koło Drohiczyna. Majątek podzielono w 1879 r. Wynosił on po konfiska-

tach 566 dziesięcin i 1206 sążni.
12

 

Michał Józef Eustachy Zadarnowski był synem Kacpra. Urodził się w 1845 r.
13

 Po ojcu odzie-

dziczył odwagę, popędliwy charakter. Był intelektualistą, estetą, romantykiem, człowiekiem nie-

praktycznym. Zarządzanie majątkiem nie interesowało go. Pasją jego życia było prawo, które ukoń-
czył w Rosji. Założył kancelarię adwokacką w Grodzisku koło Drohiczyna. Gdy wybuchło Powsta-

nie Styczniowe wstąpił do partii powstańczej. Prawdopodobnie wziął udział w dwudniowej bitwie 

pod Siemiatyczami (6-7 lutego 1863 r.). W starciu uczestniczyło 4 300 powstańców kierowanych 

przez Rogińskiego, Cichorskiego i Lewandowskiego. W drodze były partie Jabłonowskiego i Ma-

tlińskiego. Michał pojmany został przez Kozaków, którzy skatowali go, a następnie przywiązali mu 

liny do nóg i podcięli konia, który ciągnął ciało Michała po okolicy. Ranny przeżył, skóra z pleców 

została zerwana, na kostkach nóg powstały rany, które nie zagoiły się, gdyż wdała się infekcja. Le-

karze z Warszawy i Wilna nie potrafili jej wyleczyć. 
Po powstaniu Michał Zadarnowski ożenił się z Marianną Lubowicką z Niewiarowa, która 

zarządzała majątkiem, a on zajmował się praktyką adwokacką. I wojna światowa, wojna polsko-

bolszewicka odcisnęły piętno na majątku Zadarnowskich. Michał, oraz syn Wacław z rodziną 
sprzedali swoją część majątku w Mierzynówce, opuścili Podlasie i udali się do siostry Michała Ma-

rii I voto Żukowskiej, II voto Wójcickiej do majątku Sitkówka koło Chęcin. Zakupili ziemię, zbu-

dowali dom. Tu w 1926 r. zmarł Michał Zadarnowski, który jest pochowany na cmentarzu w Chę-
cinach.

14
  

Córka Kacpra Zadarnowskiego Maria Antonina Karolina urodziła się 3.02.1848 r. w Mierzy-

nówce.
15

 Otrzymała solidne wykształcenie. Była wrażliwa na piękno, opiekuńcza i zdolna do po-

święceń. Gdy wybuchło powstanie, miała 15 lat. Razem z Marysią Wikowiejską (w przebraniu 

chłopskim) przewoziła powstańcom żywność, bieliznę, opatrunki i amunicję. Pełniła służbę wywia-

dowczą przy oddziale Barancewicza. 

Gazeta Kielecka w nr 17 z 1933 r. pisała: I dwadzieścia pięć nahajek moskiewskich, które tak 

jak innym córkom obywatelskim i Jej wymierzone, i więzienie, i śmierć ukochanych, i konfiskata 

większej części dóbr – nie potrafiły osłabić Jej wielkiej miłości (... do Ojczyzny).
16

  

W 1867 r. wychodzi za mąż za inwalidę – powstańca Stanisława Żukowskiego, rannego w bi-

twie pod Wirem, syna Waleriana Żukowskiego i Amali Szumanrowoj.
17

 Mąż był starszy od Marii 

o 7 lat (ur. się w 1841r. w Lublinie). Od 1861 r. mieszkał w Siemiatyczach. Z tego związku Maria 

miała córkę Józefę (rzeźbiarkę i założycielkę pierwszej freblówki w Kielcach) i syna Bronisława 

(artystę malarza – przyjaciela Wyspiańskiego, Tetmajera i Rydla). Po śmierci męża Maria wyszła 

za mąż za Józefa Wójcickiego ur. w 1839 r., byłego powstańca, ziemianina i przyjaciela pierwszego 

męża. Przeniosła się do majątku męża Sitkówka koło Chęcin. 

Wybuch Powstania Styczniowego zastał Józefa Wójcickiego w Puławach na Wydziale Gór-

nictwa Instytutu Politechnicznego.
18

 

W 1862 r. na pierwszym roku studiów było zapisanych 356 słuchaczy. Zajęcia trwały zaled-

wie 3 miesiące. Już w styczniu 1863 r. Instytut został zamknięty, a wielu studentów m.in. Adam 

                                                 
11 ADD, Księga chrztów parafii Pobikry 1869-1886, I/B/11; Księga zmarłych 1869-1886, I/D, K. 1. 
12 Jaszczołt, Gmina Grodzisk..., s. 311. 
13 ADD, Księga chrztów parafii Pobikry w latach 1841-1856, I/B/8, K. 26. 
14 14 Inskrypcja nagrobna na cmentarzu w Chęcinach. 
15 ADD, Księga chrztów parafii Pobikry w latach 1841-1856, I/B/8, K. 47. 
16 Gazeta Kielecka, 1933 r., n. 17. 
17 ADD, Księga egzaminów przedślubnych parafii Pobikry w latach 1864-1880, II/E/3, K. 21. 
18 www.powstanie1863.zsi.kielce.pl. 
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Chmielowski (Brat Albert), Maksymilian Gierymski, Józef Wój-

cicki wstąpiło do partii Leona Frankowskiego. Wójcicki wraz 

z grupą studentów znalazł się w Kazimierzu. Historia rodzinna 

zatacza tu wielkie koło. W folwarku „Walencja” w Kazimierzu, 

który był własnością Józefa Broniewicza, pradziadka mojego 

męża, stacjonował Leon Frankowski i Antoni Zdanowicz (spo-

krewniony z rodziną Zadarnowskich, naczelnik wojskowy wo-

jewództwa lubelskiego). Zatem obaj pradziadkowie walczyli w 

tej samej partii. 

Broniewicz związany był z obozem Czerwonych, przewidywano 

go na jakieś stanowisko w powstańczej administracji ze względu 

na wykształcenie w zakresie rachunkowości. Był płatnikiem w 

partii Zdanowicza-Frankowskiego. Miał wtedy 57 lat. 

Kiedy 1 lutego 1863 r. do Kazimierza zbliżał się oddział 

wojsk rosyjskich pod dowództwem pułkownika Miednikowa, 

zdecydowano się opuścić Kazimierz i odmaszerować na połu-

dnie. Na drugi dzień czyli 2 lutego powstańcy znaleźli się na le-

wym brzegu Wisły, w Solcu. Sprawa nie jest wyjaśniona. Być 
może odmienne koncepcje prowadzenia działań powstańczych 

i ambicje dowódców spowodowały taki przebieg zdarzeń. Fran-

kowski chciał działać w Lubelskiem, Zdanowicz pragnął połączenia sił z Langiewiczem. Bój pod 

Słupczą w którym brał udział Józef Broniewicz zakończył się porażką i przekreślił wszystkie plany. 

Frankowski został ciężko ranny, skazano go na karę śmierci i stracono w Lublinie 16 V 1869 r. 

Zdanowiczowi zamieniono karę śmierci na 20 lat katorgi (zmarł w 1869 r.). 

Broniewicz, podobnie jak Leski i Wójcicki dołączył do Langiewicza stacjonującego w Wą-
chocku. Wójcicki walczył w bitwie pod Wirem 23 VIII 1863 r.

19
 

Po powstaniu osiadł w rodzinnym majątku Sitkówka koło Chęcin. Razem z żoną Marią pro-

wadził działalność społeczną. Zmarł 12 VII 1919 r. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na 

Cmentarzu Starym w Kielcach.
20

 

Maria przeżyła męża o 14 lat. Dalej prowadziła działalność 
oświatową, uczyła dzieci chłopskie, uczestniczyła w likwidacji 

analfabetyzmu na wsi.  

Miała przyznaną emeryturę przez Prezydenta Ignacego Mo-

ścickiego jako weteranka Powstania Styczniowego. Maria Zadar-

nowska I voto Żukowska II voto Wójcicka zmarła w 1933 r.
21

 

W jej pogrzebie asystował 4 pułk piechoty Legionów. Mój dzia-

dek Jan Łon będący żołnierzem tegoż pułku oddawał salut hono-

rowy. 

To wszystko przydało się jej w późniejszym życiu. Na razie 

beztrosko i w dostatku spędzała czas, wśród kochających rodzi-

ców, rodzeństwa i rodziny. Gdy wybuchło powstanie miała 10 

lat. Z zainteresowaniem spoglądała na barona Juliana Szneidera 

w randze pułkownika, który przyjeżdżał do ich majątku. Za udział 

w powstaniu Julian został skazany na karę śmierci. Rodzina wy-

                                                 
19 Tamże. 
20 Gazeta Kielecka, 1919 r., nr 157. 
21 Tamże, 1933 r., nr 17. 

Broniewicz Józef 

Anna z Zadarnowskich 

i Julian Szneider z córkami 
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starała się, za 10 000 rubli w złocie o zmianę wyroku na 5 lat ka-

torgi w okolicach Irkucka.
22

 

Rejchman podaje, że w Irkucku w 1873 r. mieszkało 1 000 

Polaków. Odbywali oni po powstaniu kary w rotach aresztanc-

kich, pracowali w kopalniach, na trasach kolei żelaznych. Gdy 

zmieniono im katorgę na stałe osiedlenie zajmowali się medy-

cyną, farmacją, byli nauczycielami, rzemieślnikami, kupcami, 

pracowali w bankach, kantorach.
23

 

Julian Szneider po 5 latach został zesłany w jeden z rejo-

nów Zachodniej Syberii. Gdy został przesiedlony do Tomska 

przyjechała do niego Anna. W owym czasie w całej tomskiej gu-

berni Polaków liczyli na 7500. Polacy trudnili się tu rolnictwem, 

głównie zaś hodowaniem bydła i pszczelarstwem.
24

 

Kościół katolicki w Tomsku był głównym ośrodkiem życia 

Polaków na tułaczce. Został zbudowany w 1832 r., a odnowiony 

w 1863 r. za proboszcza Engelhardta.
25

 

Anna przybyła na Syberię dobrowolnie za ukochanym. 

Maksimow podaje, że w latach 1863-1866 przybyło na Syberię 
1 800 Polek.

26
 

Teofil Lenartowicz napisał o tych kobietach: Pójdę za tobą 

przez wicher jesienny / Przez wiosny ciszę i grudniowe burze, / 

Pójdę za tobą przez krwawe koleje, / Pójdę za tobą przez życie 

tułacze / Przez piekło życia i piekielną wieczność / Jeśli nas wyż-

sza wola nie powoła
27

 

Hrabianka Anna Zadarnowska i jej mąż Julian Szneider po-

zostali na Syberii. Ich życie było bardzo ciężkie. Z jedenaściorga 

dzieci Szneiderów do wolnej Polski powrócił tylko jeden syn Pa-

weł. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii car-

skiej, z której zdezerterował w 1915 r. Zaciągnął się do Legio-

nów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej został odznaczony orderem Virtuti Militari.
28

  

Matka Pawła Anna sadziła kwiaty, sprzedawała je, piekła torty, robiła ozdobne przedmioty 

i za te pieniądze kształciła dzieci. Córka Anny Henrietta pisała po latach do bratowej w Polsce: 

„Życie moje było ciężkim rajem”.
29

 

Członkowie rodu Zadarnowskich brali czynny udział w Powstaniu Styczniowym. Józef 

Zadarnowski zginął w potyczce K. Kobylińskiego 30 VIII 1863 r. Również Józef Zadarnowski (to 

imię powtarzało się w naszym rodzie) – właściciel majątku koło Zadarnowa zginął pod Piekutami. 

Miał wówczas 40 lat i służył w oddziale Górskiego. 

Zadarnowski Aleksander (ur. około 1844 r.) za udział w powstaniu skazany został na 6 lat 

ciężkich robót we Wschodniej Syberii. Katorgę odbywał w Kadai, potem w Siwakowej. W 1866 r. 

                                                 
22 Wspomnienia Pawła Sznajdera syna Anny Zadarnowskiej (bez daty) w posiadaniu Mirosława Sznajdera. 
23 Z. Librowicz, Polacy w Syberii, Kraków 1884, s. 200-201. 
24 Tamże, s. 206-207 
25 Tamże, s. 206-207. 
26 Tamże, s. 238. 
27 Tamże, s. 240-241. 
28 Relacja Pawła Sznajdera (bez daty). 
29 List Henrietty Szneider do bratowej w Polsce (bez daty) Leszek Machnik; Fotografie powstańców styczniowych w zbiorach gabinetu grafiki Za-

kładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 2002; Lista uczestników powstania 1863-1864 zesłanych na Zachodnią Syberię wg Materiałów M. S. 

Anatoliewny, Omsk 2005 r.; Krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, poległych na placu boju oraz zmarłych w więzieniach, 

na tułaczce i wygnaniu syberyjskim, 1861-1866, Kraków 188, część II; dokumenty rodzinne. 

JJaann  ŁŁoonn 
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przeszedł na osiedlenie, w 1874 r. otrzymał pozwolenie na przesiedlenie do europejskiej części Ro-

sji. Jego dalsze losy nie są znane. Zadarnowski Adam został zesłany po powstaniu z pozbawieniem 

praw. W 1867 r. znajdował się w Kainskie, nie założył rodziny. Stefan Karol Zadarnowski był stu-

dentem w chwili wybuchu powstania. Ojciec jego posiadał majątek Lipianka. Stefana zesłano w Je-

katierinodar. Rodzina poszukiwała go przez Polaków tam mieszkających i przez księży zesłanych 

na Syberię. Wiem o 12 osobach z rodu Zadarnowskich, które brały udział w Powstaniu Stycznio-

wym. Spotkały ich represje, konfiskaty majątków, katorga, zsyłki na Sybir, śmierć w odległych re-

jonach Rosji, z dala od rodzinny i ziemi ojczystej. Wartości takie jak: patriotyzm, wiara rzymsko-

katolicka, honor, obowiązek, uczciwość miały wpływ na postępowanie Polaków. Pamięć o uczest-

nikach powstania i ich losach zacierają się, dlatego też należy ją ocalić od zapomnienia. 
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Autorka Wielkiej Genealogii Rodu Zadarnowskich. 


