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Jan Kruczkowski – weteran Powstania Styczniowego 

Na cmentarzu w Rudzie Kościelnej spoczywa dwóch weteranów Powstania 1863 r.: Andrzej 

Listek, najdłużej żyjący i ostatni zmarły spośród weteranów Powstania Styczniowego. Żył 101 lat, 

umarł 10.08.1941 r., oraz Jan Kruczkowski, któremu poświęcam ten rozdział naszej książki. 

Na płytach nagrobnych Jana Kruczkowskiego i Jego żony Konstancji wyryto: Jan Krucz-

kowski lat 76, zmarł 6 sierpnia 1917 r., Konstancja z Grzybowskich Kruczkowska lat 68, zm. 28 

grudnia 1923 r. Mieszkańcy Rudy Kościelnej i okolicznych miejscowości, a także regionaliści i hi-

storycy z pobliskiego powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego o spoczywającym w Rudzie Ko-

ścielnej weteranie 1863 r. Janie Kruczkowskim wiedzieli tyle, co podawały płyty nagrobne. 

W przygotowaniu do obchodów 150-rocznicy Powstania Styczniowego ludowy artysta Sta-

nisław Skalski odnowił płyty nagrobne Jana i Konstancji Kruczkowskich. Marzeniem przygotowu-

jących uroczystości było poznać kiedy i skąd ów weteran 1863 r. przybył do Rudy Kościelnej. 

W Rudzie Kościelnej i w sąsiednich miejscowościach nie ma Kruczkowskich ani Grzybowskich, 

więc nie ma kogo pytać. 
Jubileusz uroczyście obchodzono w różnych miejscach. Tu ograniczam się do wydarzena 

z 28.04.2013 r. w Borii i Rudzie Kościelnej. Bogaty program przedstawia poniższe zaproszenie. 

Przed uroczystą mszą św. w kościele pw. Zaślubin NMP Zbigniew Wacław Pękala wspo-

mniał księdza Kacpra Kotkowskiego,  a Jerzy Sykała wspomniał obu spoczywających na cmentarzu 

parafialnym weteranów. O Andrzeju Listku opowiedział obszernie, o Janie Kruczkowskim skrom-

nie. Byłem w różnych miejscach związanych z Powstaniem 1863-1864 i Jego weteranami, jednakże 

tę uroczystość wspominam na podstawie opowiadań J. Sykały, S. Skalskiego, Z. W. Pękali. 
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W roku 2020 powstająca niniejsza książka stworzyła okazję rozszeżenia wiedzy o Janie 

Kruczkowskim. W Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, zarówno w Wydziale Ewidencji Ludno-

ści jak też w Wydziale Stanu Cywilnego spotkałem się z wyrozumiałością i życzliwością. Ksiąg 

Ludności miejscowości ani gminy sprzed wojny nie ma ani w Ćmielowskim Urzędzie ani w Archi-

wum Państwowym. Nie przetrwały pożogi wojennej. Akty zgonu wniosły tylko imiona rodziców, 

nazwiska rodowe matek, drobną korektę wieku Jana (lat 75) i dnia zgonu Konstancji (27 grudnia). 

Mieliśmy ciut więcej, ale nadal niewiele: Jan Nepomucen Kruczkowski, syn Tomasza i Tekli z Juź-
wikowskich

1
 umarł w Rudzie Kościelnej 6 sierpnia 1917 r. przeżywszy lat 75; Konstancja z Grzy-

bowskich Kruczkowska, córka Antoniego i Heleny z Bąkowskich umarła w Rudzie Kościelnej 27 

grudnia 1923 r. przeżywszy lat 68. Według podanego wieku Jan powinien urodzić się około roku 

1841, Konstancja powinna urodzić się około roku 1855, a więc ich ślubu należało szukać od roku 

1871, ale gdzie?  

Niech żywi nie tracą nadziei – przypomniał za Juliuszem Słowackim pewien życzliwy pro-

boszcz przy okazji innych moich gene-poszukiwań. Napisałem więc na forum genealogów o wete-

ranie Powstania Styczniowego Janie Kruczkowskim spoczywającym w Rudzie Kościelnej – tyle ile 

wiedziałem z płyt nagrobnych i aktów zgonu weterana i jego żony. Wkrótce od życzliwych poszu-

kiwaczy dostałem parę zaskakujących odpowiedzi. Mieliśmy więc już: 
- akt małżeństwa Jana Nepomucena Kruczkowskiego z Konstancją Grzybowską, zawartego we 

Włocławku 20 czerwca 1876 r.; 

- dane z aktu małżeństwa jego rodziców – Tomasza Ksawerego Franciszka Kruczkowskiego i Tekli 

Juźwikowskiej,  zawartego w 1836 r. w Kucharach Kościelnych; 

- akt małżeństwa jego siostry – Karoliny Antoniny Kruczkowskiej z Szymonem Wiśniewskim za-

wartego w r. 1876 w par. Studzianna-Brudzewice. 

                                                 
1 Według aktu małżeństwa z r. 1876: syn Tomasza i Tekli z Juźwikowskich, według aktu zgonu z r. 1917 syn Tomasza i Tekli z Dunajewskich. 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

258 

Akt małżeństwa Jana Nepomucena Kruczkowskiego z Konstancją Grzybowską 
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Akt 37. Glinka. Działo się w Włocławku ósmego/dwudziestego czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego 

szóstego roku o godzinie ósmej po południu. Ogłaszam, że w obecności świadków: Józefa Szałowskiego, or-

ganisty parafii, trzydzieści pięć lat mającego i Stanisława Machczyńskiego, pisarza czterdzieści dwa lata 

mającego, mieszkających w Włocławku, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Ja-

nem Nepomucenem Kruczkowskim, rządcą, kawalerem, urodzonym we wsi Rataje, samorzewskiej parafii, 

słupeckiego powiatu, synem nieżyjącego strażnika Tomasza Kruczkowskiego i żyjącej wdowy Tekli z d. Jóź-

wikowskiej mieszkającej w Włocławku, trzydzieści pięć lat mającym, mieszkającym we wsi Kuchary Borowe, 

i Konstancją Grzybowską, panną urodzoną w Glinkach, tutejszej parafii, córką nieżyjącego włościanina An-

toniego Grzybowskiego i żyjącej żony jego Heleny Bąkowskiej, drugiego ślubu Hulisińskiej, mieszkającej w 

Glinkach, dwadzieścia dwa lata mającej, mieszkającej przy matce. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi 

w dniach: dwudziestego szóstego maja, czwartego i jedenastego czerwca, ogłoszone w tutejszym i Grabie-

nieckim parafialnych kościołach. Pozwolenie obecnych osobiście przy akcie ślubu matek nowożeńców oś-

wiadczone słownie. Nowożeńcy oświadczają, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijnego obrzędu doko-

nał ksiądz Walenty Grzybowski, wikary Konińskiej parafii z pozwolenia miejskiego proboszcza. Akt ten po 

przeczytaniu my i obecni przy tym podpisaliśmy. Podpisy księdza, nowożeńców, świadków. 

 

Brakowało aktów urodzeń weterana i jego żony. Nadal nie wiedzieliśmy skąd się wziął w 

Rudzie Kościelnej i czy miał potomstwo. Jan Kruczkowski syn Timofieja był na zesłaniu na Sybe-

rii. Czy to ten spoczywa w Rudzie Kościelnej? Zapewne po powrocie ze zsyłki miał zakaz powrotu 

w rodzinne strony, bo okupant stosował takie represje. 

Wkrótce życzliwość forumowiczów zaowocowała odkryciem aktu zgonu syna weterana. 

W Poniku, par. Bałtów 15.08.1944 r. umarł Adam Kruczkowski, syn Jana i Konstancji, gorzelany, 

kawaler, mający lat 76. Może więc to on wystawił nagrobki rodzicom? 

Akt zgonu Adama Kruczkowskiego syna Jana i Konstancji 

 

Rodzące się kolejne pytania wymuszają dalsze poszukiwania. Czy zmarły w stanie kawaler-

skim Adam Kruczkowski był jedynym synem weterana? Czy ród weterana zanikł? 

Szukałem śladów po gorzelni w Poniku i osób pamiętających tę gorzelnię. Dawna gorzelnia, 

budynki pracowników, zabudowania gospodarcze dawno wyburzone. Szczątki murów zepchnięte w 

pobliski wąwóz, gdzie była droga, którą moi rozmówcy chodzili do szkoły. 

Gorzelnię w Poniku pamiętają nieliczni, ale życzliwie wspominają i ciekawie opowiadają. 
Będę ich odwiedzał w dalszych poszukiwaniach pamiątek po gorzelni i jej właścicielach. Pokażą mi 

cegły z murów gorzelni (większe od współczesnych), które rozebrać było bardzo trudno, gdyż za-

prawa, którą je zespojono zawierała w swym składzie białko jaj. Pokażą mi jak je wykorzystali...  
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 Z Bałtowa do Ponika jadę malowniczym wąwozem lessowym, a po wyjechaniu na wierz-

chowinę i dwukrotnym skręceniu w prawo do pustki po gorzelni aleją starych drzew, głównie lip, 

ale mocno przetrzebionych. 

Jedynymi śladami wyznaczającymi miejsca po gorzelni i budynkach pracowniczych są stare 

drzewa, wielki, martwy dąb, kilka lip, dzikie zarośla, które nie dały się zaorać z powodu tkwiących 

w ziemi fundamentów. 

Fragment murowanego kanału gorzelni 

 

Resztki fundamentu gorzelni z wystającym stalowym prętem 
 

Foto: W. E. Kostkowski 
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Fragment drzewa genealogicznego Jana Kruczkowskiego 
 

   Salomea 

Woycicka 
zm. po 1836 

Kazimierz 

Juźwikowski 
zm. przed 1836 

 Marianna 

Ways 
zm. po 1836 

Jan 

Kruczkowski 
zm. przed 1836 

       
Helena 

Bąkowska 

 

Antoni 

Grzybowski 

 

 Tekla 

Juźwikowska 

1817 - po 1876 

Tomasz Ksawery Franciszek 

Kruczkowski 

1802 – 1854  

zm. po 1876 zm. przed 1876 

  ur. w Łękawie, pow. piotrkowicki 

zam. w Kleczewie, pow. koniński 

zm. 30.10.1854 w Sieradzu2 
Ślub przed 1854 w ……………  Ślub 1836 w Kucharach Kościelnych3 

       

 Konstancja Grzybowska 

1854 – 1923  

Jan Nepomucen Kruczkowski 

1841 – 1917  
 

 ur. Glinka 

zm. 28 grudnia 1923 w Rudzie Kościelnej 

ur. Rataje, par. Samorzewska, powiat słupecki 

zm. 6 sierpnia 1917 w Rudzie Kościelnej 
 

 Ślub 20.06.1876 we Włocławku
4
  

      
  Adam Kruczkowski 1878 – 1944  

zm. 15.10.1944 w Poniku par. Bałtów5 
  

 

 

Czy warto aż tak angażować się w poszukiwania śladów po śladach dawno minionych? 

Właściciel gorzelni w Poniku – Aleksander Drucki-Lubecki był właścicielem także innych obiek-

tów; w Bałtowie: pałacu, folwarku dwóch młynów, elektrowni, a w Poniku oprócz gorzelni, także 

cegielni (która była na polu jednego z moich rozmówców)... 

Rządcą (zazwyczaj zwanym ekonomem) w bałtowskim folwarku (w dobrach Druckich-Lu-

beckich) był najmłodszy brat mojego pra-pra-pra dziadka Ignacego Kostkowskiego (1776-1846) – 

Jan Józef Kostkowski (1798-1878). W Bałtowie urodziło się pięcioro jego dzieci,
6
 w Bałtowie w 

1852 r. wydał za mąż córkę nieżyjącego brata Franciszka Kostkowskiego (1778-1824) – Teresę 
Marię Kostkowską (1821-1875)

7
, a w 1864 r. swoją córkę Walentynę Teresę Józefę Kostkowską 

(1837-1906),
8
 która w Klimkiewiczowie założyła szpital dla rannych powstańców i ochronkę dla 

dzieci, oraz objęła opieką wdowy po poległych i ich osierocone dzieci.
9
 

                                                 
2 Akt zgonu 295 /1854 par. Sieradz, w: Archiwum Państwowym w Łodzi. 
3 Akt małż. 11/1836 par. Kuchary Kościelne, w: Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. 
4 Akt małż. 37/1876 par. Włocławek. 
5 Akt zgonu 72/1844 par. Bałtów, w: Archiwum Państwowym w Kielcach.  
6 Rozyna Wiktoria 1849, Maryanna Julianna Stanisława 1852, Feliksa Julianna Antonina 1856, Józef Jan Czesław1861. 
7 Akt małż. 18/1852 par. Bałtów, 26.06.1952, mąż Mikołaj Śniegocki, w akcie zapisano: pozwolenie obecnego Aktowi Małżeństwa Jana Kostkow-

skiego ekonoma w Bałtowie zamieszkałego stryja i opiekuna. 
8 Akt małż. 39/1864 par. Bałtów, 20.11.1864, mąż Franciszek Narewski. 
9 Wspomniałem o tym w poprzednim tomie naszych-genehistorii. 

Nagrobki przed odnowieniem (foto ze strony Muzeum Historii Kielc) 

i odnowione przez S. Skalskiego (foto w r. 2020 W. E. Kostkowski 
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Zawód Adama Kruczkowskiego – syna weterana – gorzelany – domaga się przypomnienia, 

że Ruda Kościelna słynie m.in. z gorzelni, której okazały, zabytkowy budynek stoi do dziś, choć już 
bez wyposażenia. Obok gorzelni znajduje się stary park z zespołem dworskim z XVII w., kilka lat 

temu gruntownie przebudowanym. To także posiadłości Druckich-Lubeckich. Budynek gorzelni, 

który nadal możemy podziwiać wybudowano na początku XX wieku, jednakże wczesniej istniała 

tam gorzelnia choć znacznie skromniejsza. 

Czy weteran Powstania Styczniowego po powrocie ze zsyłki przybył do Rudy Kościelnej za 

pracą, a Jego syn kontynuował zawodowe tradycje ojca w dobrach Druckich-Lubeckich? 

Mimo iż historia tego rodu wymaga dalszych badań postanowiłem utrwalić dotychczasowe 

dociekania, aby ułatwić pracę badaczom. 

 

Post Scriptum 

W Rudzie Kościelnej w 1914 roku stacjonowała Główna 

Kwatera Pierwszej Kompanii Kadrowej i prawdopodobnie także 

sam Józef Piłsudski.  Upamiętnia to okolicznościowa tablica 9 maja 

2015 roku wmurowana w ogrodzenie zespołu dworskiego w setną 
rocznicę pobytu J. Piłsudskiego wraz z 1. Pułkiem Piechoty Legio-

nów w Rudzie Kościelnej. Ta uroczystość odbyła się z inicjatywy 

Jerzego Sykały, z bogatą oprawą i dużym zaangażowaniem regio-

nalistów, historyków, społeczników, patriotów. 

 

 
Obie fotografie ze zbiorów Z. W. Pękali


