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Przedmowa

Tom I Radomszczańskiego Słownika Biograficznego wydany przez Polskie Towa-
rzystwo Historyczne Oddział w Radomsku w 2017 r. zawierał 212 biogramów sporzą-
dzonych przez 46 autorów. Był on poświęcony wyłącznie mieszkańcom Radomska.  
W publikacji przybliżono sylwetki nieżyjących już osób wybitnych – znanych w kraju 
i na świecie oraz zupełnie zapomnianych, ale mających znaczny wkład w historię na-
szego miasta. Publikacja miała na celu nie tylko utrwalenie pamięci o ludziach, którzy 
z biegiem lat stają się dla lokalnego społeczeństwa anonimowi, ale też ułatwienie pracy 
historykom zajmującym się dziejami miasta. Przyjęto formułę słownika typu holender-
skiego, która pozwala na ciągłe opracowywanie nowych biogramów oraz ich publikację 
w kolejnych tomach (w każdym tomie umieszcza się hasła w układzie alfabetycznym  
od A do Z). Konstrukcję poszczególnych biogramów wzorowano na Polskim Słowniku 
Biograficznym oraz innych lokalnych słownikach biograficznych. Podstawowym kryte-
rium decydującym o umieszczeniu biogramu danej osoby w słowniku był jej ponadprze-
ciętny wkład w rozwój miasta lub regionu. Uwzględniono również osoby, które „tylko” 
urodziły się lub zmarły w Radomsku, ale ich dorobek życiowy wart był odnotowania. 
Promowano postawy patriotyczne i zaangażowanie społeczne. Nie pomijano postaci kon-
trowersyjnych, ale mających istotny wpływ na losy miasta, odgrywających ważną rolę 
społeczną czy polityczną. Starano się podawać wyłącznie fakty i unikać ocen ludzkich 
postaw – te pozostawiając Czytelnikom. W słowniku znalazły się życiorysy osób pocho-
dzących z różnych warstw społecznych, wyznań, narodowości i poglądów politycznych. 
Formę biogramów ujednolicono, pozostawiając jednak indywidualny styl poszczegól-
nych autorów. Wszystkie opatrzono notami bibliograficznymi w układzie alfabetycznym 
– w pierwszej kolejności opracowania, następnie źródła archiwalne. Zastosowano jedna-
kowy system skrótów, a ich wykaz umieszczono na początku publikacji. Nakład tomu I  
został wyczerpany, ale pozycja jest dostępna na stronie internetowej Oddziału PTH  
w Radomsku w zakładce publikacje (http://pthrad.ayz.pl/publikacje/).

W tomie II cel i struktura publikacji, kryteria umieszczania biogramów oraz ich 
forma właściwie pozostały bez zmian. Dodatkowo na końcu książki znalazł się wykaz 
wszystkich haseł (z obu tomów), co może pomóc Czytelnikowi odnaleźć biogramy już 
wcześniej opracowane. Zasadniczą różnicą w stosunku do tomu I jest znacznie rozsze-
rzony zakres terytorialny. Obejmuje on obszar całego Radomszczańskiego, tzn. powiat 
radomszczański z uwzględnieniem historycznych zmian jego granic. W obu tomach kon-
sekwentnie używana jest obecna nazwa miasta – Radomsko, choć w latach 1867-1922 
urzędową nazwą był Noworadomsk (wyjątek stanowią przytaczane w pełnym brzmieniu 
historyczne nazwy instytucji).
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Ujęcie w syntetyczny sposób życiorysu człowieka nigdy nie jest w pełni obiektywne 
i nie może być wyczerpujące. Dodatkową trudność stwarzają źródła, które nie zawsze  
są wiarygodne, a często niepełne. Z tego powodu wszystkie opublikowane hasła mogą  
zawierać luki i nieścisłości. Obszerność biogramów zależy w głównej mierze od dostęp-
ności materiałów dotyczących poszczególnych osób. W przypadku odnalezienia istotnych 
nowych informacji lub zauważenia błędów w dotychczas opracowanych biogramach  
w kolejnych tomach słownika planowane jest umieszczenie sprostowań i uzupełnień.

Mimo starań i w tym tomie znalazło się stosunkowo mało biogramów mieszkań-
ców wywodzących się z mniejszości narodowych i wyznaniowych. Wydarzenia II wojny 
światowej i lat późniejszych (Holocaust, ucieczka mniejszości niemieckiej itp.) spowo-
dowały, że całe grupy społeczne nie mają dziś naturalnych spadkobierców przechowu-
jących pamięć o swoich przodkach. Niewiele opracowań dotyczy kobiet, co wynika  
z ról jakie jeszcze do połowy XX w. pełniły w społeczeństwie, nawet jeśli udzielały się 
politycznie i społecznie rzadko zajmowały eksponowane stanowiska. 

W tomie II Radomszczańskiego Słownika Biograficznego znajduje się 199 biogra-
mów, opracowanych przez 39 autorów (ich wykaz umieszczono na początku publika-
cji). Wśród nich są utytułowani pracownicy naukowi z różnych ośrodków w kraju oraz 
osoby, które po raz pierwszy podjęły się takiego zadania. Niektórzy współtworzyli już 
tom I. Wszystkie prace nad słownikiem (opracowanie haseł, redagowanie, korekta oraz 
recenzje publikacji) wykonano nieodpłatnie. Doceniając wysiłek autorów i recenzenta 
Zarząd Oddziału PTH w Radomsku dziękuje za dotychczasową współpracę i zachęca 
do dalszej przy tworzeniu kolejnego tomu słownika. Zarząd Oddziału PTH w Radomsku 
dziękuje również sponsorom oraz osobom życzliwym, bez których książka nie mogłaby 
się ukazać. 

Radomszczański Słownik Biograficzny to publikacja w zamyśle wielotomowa.  
Prace nad tomem III już trwają, kilku autorów zadeklarowało chęć opracowania nowych 
biogramów. Współautorem słownika może zostać każdy. Warunkiem jest rzetelne udo-
kumentowanie tekstu. Prace można składać za pośrednictwem strony internetowej  
Oddziału PTH w Radomsku (http://www.pthradomsko.org/).

Grzegorz Mieczyński 
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wie Trybunalskim
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Wykaz najważniejszych skrótów
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MO – Milicja Obywatelska

mps – maszynopis 

MRN – Miejska Rada Narodowa

MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
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NSZ – Narodowe Siły Zbrojne
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NSZZ – Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy

ok. – około

OSO – Ochotnicza Straż Ogniowa

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

PAN – Polska Akademia Nauk
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POW – Polska Organizacja Wojskowa

pow. – powiat, powiatu, powiatowa, po-
wiatowy
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Wolność, Równość, Niepodległość
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PSB – Polski Słownik Biograficzny

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe

PSZ – Polskie Siły Zbrojne

pt. – pod tytułem

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze

PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego

pw. – pod wezwaniem

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robot-
nicza

red. – redakcja 

rkps. – rękopis

RSB – Radomszczański Słownik Biogra-
ficzny

rub. – rubel 

s. – syn lub strona

SB – Służba Bezpieczeństwa

SD – Stronnictwo Demokratyczne

SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie

SL – Stronnictwo Ludowe

SOE – Special Operations Executive

sygn. – sygnatura 

SZP – Służba Zwycięstwu Polski

tj. – to jest
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Fizycznej

TW – tajny współpracownik
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UB – Urząd Bezpieczeństwa

UJ – Uniwersytet Jagielloński

UŁ – Uniwersytet Łódzki

ur. – urodzony, urodzenia

USC – Urząd Stanu Cywilnego
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z d. – z domu 
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ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
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ZRa – „Zeszyty Radomszczańskie”

ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
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blik Radzieckich
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A

ALEBARDA Eli (1880-1944) – dzia-
łacz Bundu, kupiec. Ur. 23 V 1880 w Toma-
szowie Mazowieckim, s. Abrama Moszka 
i Mirli z d. Frakman małżonków Alebarda. 
Pobierał naukę w chederze, a następnie  
w jesziwie w Łodzi, gdzie jako młody ab-
solwent otrzymał dyplom rabina – smichę. 
Równocześnie ze studiami nad Gemarą, 
zainteresował się ruchami rewolucyjnymi 
i socjalistycznymi, co stało się powodem 
do wydalenia go z Beit-Midraszu (domu 
studiów). 19 XII 1899 poślubił Marjem  
z d. Sandomirską i osiedlił się w Ra-
domsku, gdzie przy Rynku 11 prowadził  
z powodzeniem duży sklep z artykułami 
kolonialnymi. Był barwną postacią wśród 
radomszczańskich Żydów: ubierał się jak 
chasyd, choć był uważany przez ortodok-
syjnych Żydów (m.in. rabina Icchaka Szpi-
rę) za heretyka i osobę, która rozpoczęła 
w XX w. proces przemian społecznych 

wśród ludności ży-
dowskiej w Radom-
sku. Równocześnie 
bardzo angażował 
się w pomoc mate-
rialną dla uboższych 
i w inne działania na 
rzecz lokalnej lud-
ności, przez którą 
był nazywany „rab-

bim Elim”. Przez całe życie był związany  
z Bundem. Zasłynął z tego, iż w 1905  
w Radomsku w dzień targowy rozpoczął 
wiec, manifestując poparcie dla rewolucji 
przetaczającej się przez Rosję. W l. 1905-
1906 w woreczku na tałes przemycał re-
wolucyjne odezwy skierowane do żołnie-
rzy garnizonu w Radomsku. Uczestniczył  
w demonstracjach i starciach z carskimi 
dragonami i kozakami. W tym okresie, 
będąc aktywnym członkiem tajnej orga-
nizacji wojskowej, wykonywał dla Bundu 

najbardziej trudne i niebezpieczne zada-
nia, m.in. zajmując się przerzutem przez 
granicę z Niemcami nielegalnej literatu-
ry i broni, a także działaczy rewolucyj-
nych (ukrywających się również w jego 
domu). Wraz z Zakinem Szrejberem po-
mógł przekroczyć granicę wybitnemu po-
ecie żydowskiemu Halperowi Lejwikowi 
(zbiegłemu z zesłania na Syberii w 1913) 
oraz w 1914 delegatom na zaplanowany 
 w Wiedniu VIII Zjazd Bundu (który osta-
tecznie nie odbył się z powodu wybuchu 
I wojny światowej). Wielokrotnie w tym 
okresie był nękany przez carską żandarme-
rię. Zaangażował się m.in. w tworzenie bi-
blioteki przy żydowskiej organizacji „Kul-
tura” w Radomsku (1916). Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości (obdarzony 
przydomkiem „starego rewolucjonisty”) 
nadal aktywnie działał w Bundzie, nie peł-
niąc jednak żadnych oficjalnych funkcji. 
W l. 30 XX w. po likwidacji sklepu prze-
niósł się do Częstochowy, gdzie zamiesz-
kał z rodziną córki – Chaji Sury przy ul. 
Narutowicza 44. Po zajęciu Częstochowy 
przez Niemców w 1939 zaangażował się 
w działalność podziemnego Bundu, m.in. 
poprzez dystrybucję nielegalnej literatury 
i ulotek. Gestapo zwróciło na niego uwagę 
po aresztowaniu w Piotrkowie Trybunal-
skim warszawskiej kurierki Bundu – Marii 
Szczęsnej (VI 1941). Jej wpadka dopro-
wadziła do licznych aresztowań działaczy 
partii, m.in. w Częstochowie, Piotrkowie  
i Tomaszowie. W toku brutalnych prze-
słuchań Gestapo dowiedziało się również 
o działalności Alebardy, którego nie udało 
się Niemcom złapać. 5 VIII 1941 aresz-
towano jego żonę Marjem i córkę Hindę,  
a następnie uwięziono je w Niemieckim 
Zakładzie Karnym w Częstochowie (zo-
stały zwolnione 3 IX 1941). Niemcy za-
żądali od częstochowskiego Judenratu 
wydania go pod groźbą rozstrzelania 10 
Żydów. Bund nie wyraził zgody na ujaw-
nienie się Alebardy i zadecydował o wy-
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słaniu go poza Częstochowę. Alebarda 
przez Radomsko, Piotrków i Sulejów trafił 
ostatecznie do getta w Warszawie, gdzie 
ukrywał się pod ps. Alpe do wybuchu po-
wstania w 1943, kontynuując działalność 
w Bundzie. Następnie z pomocą działa-
czy podziemnego PPS przedostał się na 
aryjską stronę i ukrywał się w Warszawie 
pracując w kuchni ludowej. W ten sposób 
dotrwał do wybuchu powstania warszaw-
skiego w VIII 1944. Pod koniec powstania 
kontakt z nim został utracony. Zginął naj-
prawdopodobniej we IX 1944.

A.C., Eli Alebarda, [w:] Sefer Yizkor le-
-Kehilat Radomsk ve-ha-seviva, red. L. Losh, 
Tel Aviv 1967, s. 473-474; L. Brener, Ruch 
podziemny w częstochowskim getcie. Wspo-
mnienia, „Biuletyn ŻIH” 1963, nr 45-46,  
s. 160; M. Edelman, Nieznane zapiski o get-
cie warszawskim, Warszawa 2017, s. 54, 67; 
J. Grosman, Melamdim – lerer – dercijer, 
[w:] Sefer..., s. 263-265; Y.S. Hertz, Eli Ale-
barda, [w:] Tshenstokhov; naye tsugob-mate-
rial tsum bukh „Tshenstokhover Yidn”, red. 
S. D. Singer, New York 1958, s. 153; tenże, 
Reizele aun Moshe Berkensztat, [w:] Tshen-
stokhov..., s. 152; D. Koniecpoler, D. Kroj-
ze, Di „Kultura” – ire ciln un aktive tuer, 
[w:] Sefer..., s. 259-262; H. Leiwik, Altmo-
disz gezang, [w:] Sefer..., s. 288; A. Litman, 
Der Radomsker „Bund”, [w:] Sefer..., s. 209;  
G. Mieczyński, Firmy radomszczańskie  
w dwudziestoleciu międzywojennym : kata-
log, Radomsko 2013, s. 8; W. Paszkowski, 
Alebarda Eljasz, mps; T. M. Rabinowicz, Di 
geszichte fun Radomsk, [w:] Sefer..., s. 52;  
H. Szoszkes, Bagegenisz mit Noworadom-
sker, [w:] Sefer..., s. 151-153; APCz, zespół 
8/47, Niemiecki Zakład Karny w Częstocho-
wie 1939-1944, sygn. 1188 i 1190; APŁ, ze-
spół 892, Sąd Okręgowy w Piotrkowie, sygn. 
6552, s. 305; APPT, zespół 103/II, AmR, 
Księga kontroli ruchu ludności Radomska, 
sygn. 199, s. 176, sygn. 200, s. 54, 58; zespół 
335, ASC Okręgu Bożniczego w Radomsku, 
Księga unikat aktów zaślubionych 1886-
1904, sygn. 38, akt 53/1899; zespół 340, 
ASC Okręgu Bożniczego w Tomaszowie 

Mazowieckim, Księga unikat aktów urodzo-
nych, sygn. 2, akt 118/1880. 

Adam Gliksman

ANTONI z Radomska (?-1490),  
s. Jana, na chrzcie otrzymał imię Marcin. 
Po ukończeniu miejscowej szkoły para-
fialnej kontynuował naukę na UJ. W 1454 
wpisał się do księgi uniwersyteckiej nie-
jaki Martinus Johannes de Radomskye, 
przypuszczać można, że to on. W 1458 
uzyskał stopień bakałarza. Naukę konty-
nuował na Sorbonie, gdzie zdobył stopień 
magistra filozofii i sztuk wyzwolonych. 
Przez jakiś czas prowadził tam również 
wykłady. Po powrocie do kraju wstąpił do 
zakonu kanoników regularnych laterań-
skich, a ok. 1480 do bernardynów – przyjął 
imię zakonne Antoni. Wybrał klasztor na 
Stradomiu w Krakowie. Był nadwornym 
teologiem kardynała Zbigniewa Oleśnic-
kiego, z którym znał się z czasów studiów.  
Na jego dworze przebywał prawdopodob-
nie w l. 1485-1489. Wraz z nim uczest-
niczył w kilku synodach, na których wy-
głaszał kazania, m.in. w Łęczycy (1489). 
Był doskonałym kaznodzieją, głosił wiele 
kazań, których nie był w stanie spisywać. 
Zaczął więc zgłębiać sztukę zapamięty-
wania i w tej dziedzinie również zdobył 
popularność. Najpierw tej sztuki uczył 
tylko zakonników, z czasem także wy-
głaszał wykłady na krakowskiej uczelni 
(ok. 1476). Na uczelni pracował kilka lat 
i wrócił do życia zakonnego. Przypisy-
wano mu autorstwo pracy poświęconej 
sztuce zapamiętywana, czyli mnemotech-
nice pt. Opusculum de arte memorativa  
(Dziełko o sztuce zapamiętywania) wyda-
ne w Krakowie w 1504. Tezę o jego au-
torstwie obalił Marian Friedberg, a Rafał 
Jaworski udowodnił, że autorem jest Jan 
Szklarek. Były plany beatyfikacji brata  
Antoniego. Zachowało się kilka przekazów 
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o cudownych wydarzeniach związanych  
z bratem Antonim. Pierwszy dotyczy chęci 
opuszczenia zgromadzenia bernardynów. 
Podczas publicznego odczytywania jakie-
goś tekstu nagle utracił umiejętność czyta-
nia. Widział, że karta jest zapisana jakimiś 
znakami, lecz co one oznaczają i jak się je 
odczytuje, tego zupełnie nie wiedział. Co 
się ze mną dzieje? – pytał – Widzę, że od 
czasu jak wstąpiłem do tego klasztoru nie 
tylko mi rozumu ubywa, lecz nagle w tej 
chwili nawet znajomość pisma straciłem. 
Wyjaśnił mu to przełożony, że Pan Bóg 
tak cię przykro doświadcza, by ukarać 
brak pokory w tobie. Nakazał mu też pod-
nieść upuszczoną kartę, ucałować i czytać. 
Zmieszany Antoni uczynił jak mu kaza-
no i z niezmierną radością przekonał się,  
że znów mu wróciła znajomość pisma. 
Zarzucił myśl o wyjściu z zakonu. Już po 
śmierci Antoni był przyczyną cudu uzdro-
wienia w Radomsku. Przez to Antoni stał 
się sławny w całej okolicy i zaczął się sze-
rzyć jego kult. Rozpoczęto poszukiwania 
grobu, który miał znajdować się w koście-
le klasztornym w Krakowie, ale ten został 
zniszczony podczas potopu szwedzkiego. 
Lokalizacja pochówku była więc bardzo 
trudna. Do poszukiwań wrócono w 1685. 
Jednemu z zakonników przyśnił się sam 
Antoni. Usłyszał wówczas od niego: Je-
stem Antoni z Radomska, nie szukaj gdzie 
jest grób mój, z woli Bożej pozostanie 
ukryty aż do tego dnia, w którym to miasto 
zniszczeje od klęski niespodziewanej, wte-
dy dopiero Bóg objawi miejsce grobu mego 
i rozsławi go wielkimi cudami, a mieszkań-
cy Krakowa czcić mnie poczną jako swe-
go nowego patrona. Wtedy też powstał 
obraz brata Antoniego z napisem beatus 
oraz błędną datą śmierci – 1484, który był 
przechowywany w krakowskim klasztorze 
jeszcze w l. 30. XX w. Przypominał za-
konnikom o błogosławionym bracie An-
tonim. W 1884 odnaleziono w archiwum 
bernardynów krakowskich dwa życiorysy 

Antoniego, pochodzące prawdopodobnie  
z przełomu XVII i XVIII w., nie wnoszą 
one jednak nic nowego do jego biogramu. 
W kościele św. Lamberta w Radomsku 
ponoć istniał ołtarz poświęcony zakonni-
kowi, ale gdy ten nie został uznany za bło-
gosławionego, z czasem ołtarz zniesiono. 
Literatura podaje różne daty jego śmierci: 
27 IX 1487 (co wydaje się błędne, gdyż  
w 1489 jest poświadczony na synodzie  
w Łęczycy) lub 17 IX 1490.

Album studiosorum Universitatis Cra-
coviensis, wyd. A. Chmiel, t. I, Kraków 1887,  
s. 142; H. Barycz, Historia Uniwersytetu  
Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 
1935, s. 62-63; Bibliografia literatury pol-
skiej Nowy Korbut, t. III, 1965, s. 147-148; 
Cz. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, 
Kraków 1933, s. 229-241; H. Friedberg, Ro-
dzina Vitreatorów (Zasańskich) i jej związki  
z Uniwersytetem Krakowskim na przełomie XV 
i XVI w., „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 
18 (1966), nr 1, s. 23-24; R. Hube, Kościół 
parafialny stary i nowy w Radomsku, wyd. II, 
Radomsko 1993, s. 9; Jan z Komorowa, Me-
moriale Ordinis Fratrum Minorum, [w:] Mo-
numenta Poloniae Historica, t. V, Lwów 1888, 
s. 257; T. Michałowska, Literatura polskiego 
średniowiecza, Warszawa 2011, s. 43-44; P.H. 
Pruszcz, Kleynoty Stołecznego Miasta Kra-
kowa, Kraków, w Drukarni Akademickiey, 
1745, s. 123; S. Sankowski, Z dziejów mia-
sta Radomska (do 1939 r.), Radomsko 1995,  
s. 138; R. Wójcik, „Domine, memorial tuum in 
generationem et generationem…”. O krakow-
skim traktacie Opusculum de arte memorativa 
z 1504 roku, „Studia Warmińskie”, t. XXXIX, 
2002, s. 120,123; tenże, O mnemotechnicz-
nym przygotowaniu kazania o św. Stanisławie  
w „Opusculum de arte memorativa” Jana 
Szklarka, [w:] Mediewistyka literacka w Pol-
sce, red. T. Michałowska, Warszawa 2003, s. 140-
157.

Tomasz Andrzej Nowak
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B

BANKIER Herszlik (1833-1909) – 
kupiec. Ur. w Pilicy 19 XII 1833, s. Aro-
na i Łai. Ok. 1855 ożenił się z mieszkanką 
Pławna Taubą z Rajchmanów (1834-1905), 
mieli dzieci: Majera (ur. 1856), Surę  
(ur. 1858), Małkę (ur. 1864), Rywkę (1866-
1868), Marię (ok. 1869-1904), Abrama (ok. 
1871-1874). Ok. 1869 rodzina Bankierów 
przeniosła się z Pławna do Radomska, tu-
taj zamieszkała przy ul. Kaliskiej na pose-
sji oznaczonej numerem policyjnym 283.  
H. Bankier angażował się w działalność 
OSO i wspierał ją finansowo (członek rady 
nadzorczej w 1896 i 1899 oraz komisji re-
wizyjnej w 1901). Członek zarządu gm. 
żydowskiej (od ok. 1891). Ławnik miejski. 
Zm. 15 X 1909 w Radomsku.

APPT, AmR, zespół 103/I, sygn. 896; 
zespół 103/II, sygn. 151; ASC Okręgu Bożni-
czego w Radomsku, zespół 335, sygn. 42, akty 
zg.: 20/1874, 96/1904, 64/1905, 60/1909; GCz 
1909, nr 79, s. 4; KWa 1896, nr 174 (dodatek 
poranny), s. 2; „Tydzień” 1891, nr 21, s. 3; 
1901, nr 9, s. 2.

Grzegorz Mieczyński

BAREŁA Stefan (1916-1984) – du-
chowny katolicki. Ur. 24 VI 1916 w Zapo-
licach k. Kodręba, s. Józefa i Stefanii z d. 
Młynarczyk małżonków Barełów. Jedynym 
źródłem utrzymania rodziny było niewiel-
kie gospodarstwo (4 ha). Stefan kształcił się 
najpierw w szkole w Zapolicach, a następnie 
w Szkole Powszechnej w Kodrębie, gdzie 
ukończył 7 klas. Kolejnym etapem eduka-
cji było Społeczne Gimnazjum Męskie im.  
F. Fabianiego w Radomsku. Mieszkał wów-
czas na stancji u Załęckich w Sanikach. Ro-
dzina miała problemy z płaceniem czesnego 
za naukę, przez co Stefan po pierwszym 
roku uczył się eksternistycznie. Już wtedy 

postanowił aplikować do Niższego Semi-
narium Duchownego w Sandomierzu, ale 
nie został przyjęty z powodu braku miejsc. 
Dzięki zaangażowaniu jego wuja, udało się 
umówić spotkanie z kardynałem Hlondem, 
który postanowił pomóc biednemu, ale am-
bitnemu i dobrze uczącemu się Stefanowi. 
Decyzją kardynała S. Bareła przystąpił do 
egzaminu i dostał się do Prywatnego Gim-
nazjum Męskiego Kurii Diecezjalnej w San-
domierzu. Po dwóch latach złożył egzamin 
dojrzałości typu humanistycznego (1938)  
i przeniósł się do Częstochowskiego Semi-
narium Duchownego w Krakowie. W czasie 

II wojny światowej 
ukończył tam studia 
filozoficzno-teolo-
giczne (1944), a tak-
że prawo kanoniczne 
na Wydziale Teolo-
gicznym UJ (1945). 
24 III 1944 w ko-
ściele św. Tomasza 
w Krakowie przyjął 

z rąk bp. Teodora Kubiny święcenia pre-
zbiteratu. W 1950 obronił pracę doktorską.  
W l. 1952-1954 studiował teologię moral-
ną na KUL. Po wojnie pracował w parafii  
w Dąbrowie Górniczej, a potem w Wie-
ruszowie. W 1951 został kurialistą jako 
sekretarz referatu duszpasterskiego Kurii 
Diecezjalnej oraz kapelanem ordynariusza 
częstochowskiego bp. Zdzisława Goliń-
skiego. W 1954 rozpoczął służbę na funk-
cji prefekta (wicerektora) Niższego Semi-
narium Duchownego w Częstochowie. W 
1956 został ojcem duchownym kleryków 
oraz wykładowcą w Częstochowskim Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Krako-
wie. 26 X 1960 papież Jan XXIII mianował 
go biskupem tytularnym hylarimeńskim  
i sufraganem częstochowskim – biskupem 
pomocniczym. Jako pasterskie zawołanie 
wybrał słowa „Veritati et Caritati” (z łac. 
„Prawdzie i Miłości”). Konsekracja bisku-
pa Bareły miała miejsce 8 I 1961, rozpoczął 
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wtedy pracę jako wikariusz generalny od-
powiedzialny za Wydziału Duszpasterstwa, 
sprawy zakonne, opiekę nad duszpaster-
stwem inteligencji i rekolekcjami kapłański-
mi w częstochowskiej Kurii Diecezjalnej.  
W 1963, 1964 i 1965 brał udział w II, III i IV 
sesji Soboru Watykańskiego II. 17 I 1964, 
po śmierci bp. Golińskiego, S. Barełę mia-
nowano ordynariuszem częstochowskim – 
biskupem diecezjalnym. Rządy w diecezji 
objął 5 II 1964, a 12 IV 1964 odbył uroczy-
sty ingres do Bazyliki Katedralnej. Od 1966 
(do śmierci) pełnił funkcję przewodniczą-
cego Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. 
Był także wiceprzewodniczącym Komisji 
Episkopatu Polski ds. Powołań Duchow-
nych. Miał ogromne zasługi w rozwoju sie-
ci parafialnej w diecezji częstochowskiej,  
w l. 1964-1984 na terenie podległym diece-
zji częstochowskiej powołano 102 placówki 
duszpasterskie (parafie, wikariaty terenowe, 
ośrodki duszpasterskie). Za czasów jego 
przewodniczenia w diecezji przyjęto dwa 
razy wizytę papieża Jana Pawła II w Czę-
stochowie (1979, 1983), dokonano aktu od-
dania diecezji Matce Bożej w macierzyńską 
niewolę miłości (1965), rozpoczęto budowę 
nowego gmachu Kurii Diecezjalnej (1967), 
zwołano II Synod Diecezji Częstochowskiej 
(1977), wznowiono wydawanie czasopisma 
„Niedziela” (1981, po 28 latach od zawie-
szenia), poświęcono plac pod budowę Semi-
narium Duchownego w Częstochowie przy 
ul. Św. Barbary, koronowano figury Matki 
Bożej w Leśniowie, Matki Bożej Anielskiej 
w Dąbrowie Górniczej oraz obraz Matki 
Bożej Pocieszenia w Wieluniu. Bp S. Bareła 
zm. 12 II 1984 w wyniku choroby nowo-
tworowej. Spoczął w podziemiach Bazyliki 
Katedralnej w Częstochowie. Papież Jan 
Paweł II po śmierci bp. Bareły scharaktery-
zował go takimi słowami: Pasterz o wielkim 
sercu i umyśle, człowiek głębokiej wiary, od-
dany bez reszty Kościołowi.

Bareła Stefan, [w:] Encyklopedyczny słow-
nik regionu częstochowskiego, red. B. Snoch,  

S. Podobiński, Częstochowa 2000, s. 8; M. Kotas,  
Ten, który całował sutannę. Rozmowa z rodzeń-
stwem bp. Stefana Bareły, Aliną Kapicą oraz 
Stanisławem Barełą, „Niedziela”, edycja czę-
stochowska, 2011, nr 41, s. 1, 4; P. Maciaszek, 
Trzeci Ordynariusz Częstochowski - bp Stefan 
Bareła, „Niedziela”, edycja częstochowska, 
2005, nr 42, s. 5; J. Mandziuk, Słownik pol-
skich teologów katolickich, t. VIII, Warsza-
wa 2001, s. 35-42; M. Mikołajczyk, Pasterz 
o wielkim sercu i umyśle, „Niedziela”, edycja 
częstochowska, 2004, nr 7, s. 10; P. Nitecki, 
Biskupi Kościoła w Polsce, w latach 965-1999, 
Warszawa 2000, s. 20-21; A. Olczyk, Biografia 
i pasterska posługa bp. Stefana Bareły w die-
cezji częstochowskiej na tle odniesień do ko-
rzeni rodzinnych, „Veritati Et Caritati”, 2014,  
nr 3, 129-149; I. Skubiś, Mija 30 lat od śmierci 
bp. Stefana Bareły (1916-84) – wspomnienie, 
„Niedziela”, edycja częstochowska, 2014,  
nr 6, s. 1-2; S. Urbański, Bareła Stefan 
(1916-1984), Słownik polskich teologów ka-
tolickich, t. VIII, red. J. Mandziuk, Lublin 
2001, s. 35-36.

Paweł Dudek

BARTNIK Władysław (1886-1953) – 
handlowiec, urzędnik. Ur. 26 V 1886 we wsi 
Graby k. Gidel, s. Walentego i Małgorzaty 
z d. Łągiewka. Rodzice wcześnie go osie-
rocili, od dzieciństwa uczył się samodziel-

ności. Po ukończeniu 
czterooddziałowej 
szkoły początkowej 
(1901-1905) praco-
wał jako praktykant 
rolny w miejscowo-
ści Borki k. Kruszy-
ny i w majątku Nie-
chcice k. Piotrkowa. 
W 1905 przyjechał 

do Częstochowy, gdzie pracował w Zakła-
dach Jutowych i Konopnych „Stradom”. 
Podjął dalszą naukę, zdał egzamin z pięciu 
klas gimnazjalnych w I Polskim Gimnazjum 
Męskim w Częstochowie. Dwa lata później 
ukończył kursy handlowe przy Stowarzy-
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szeniu Wzajemnej Pomocy Pracowników 
Handlowych i Przemysłowych w Często-
chowie. W 1908 przyjął posadę inkasenta 
w biurze Krajowej Wystawy Przemysłu  
i Rolnictwa w Częstochowie pod kierow-
nictwem inż. Alfonsa Bogusławskiego.  
W czasie trwania wystawy (1 VIII-IX 
1909) pełnił funkcję kontrolera finansowe-
go. Po zamknięciu wystawy od 1 I 1910 
do wybuchu I wojny światowej pracował 
jako kasjer w firmie architektoniczno-bu-
dowlanej inż. A. Bogusławskiego w Czę-
stochowie i w oddziale w Warszawie. Po 
dwóch latach został kierownikiem dzia-
łu handlowego. Udzielał się społecznie  
w różnych organizacjach, m. in. w Naro-
dowym Związku Robotniczym. W XII 
1915 przeniósł się do rodzinnych Grabów. 
Organizował tam kursy wieczorowe dla 
dorosłych analfabetów. W I 1916 otrzy-
mał stanowisko administratora majątku 
Kobierzyckich w Cielętnikach. Włączył 
się w organizowanie straży pożarnej w tej 
miejscowości. W 1918 został jej prezesem 
i kierownikiem. W XI 1920 z całą rodziną 
przeniósł się do Radomska i tu rozpoczął 
samodzielną działalność jako handlarz 
węglem i materiałami budowlanymi.  
W 1932 został wybrany członkiem Za-
rządu Stowarzyszenia Kupców Polskich  
w Radomsku. W 1938 był jego prezesem, 
a w 1945 otrzymał tytuł honorowego 
prezesa. W 1936 prowadził biuro ekspe-
dycyjne w fabryce Metalurgia. W 1933 
zasiadał w Radzie Nadzorczej Mieszczań-
sko-Rolniczego Banku Spółdzielczego. 
Od III 1935 do VII 1939 pełnił też funkcję 
ławnika miejskiego (jako przedstawiciel 
radnych wybranych z listy mieszczań-
skiej). Udzielał się społecznie, wchodził  
w skład: Zarządu Koła PMS (1935), Ko-
mitetu Rozbudowy Szkoły im. F. Fabianie-
go (1935), Zarządu Obywatelskiego Ko-
mitetu Powiatowego Pomocy Zimowej dla 
Bezrobotnych i Najbiedniejszych (1937) 
i Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kowa-

lowca (1938). W 1937 otrzymał Srebrny 
Krzyż Zasługi za niesienie pomocy i opie-
ki bezdomnym, w 1952 złożył go jako wo-
tum w klasztorze oo. Dominikanów w Gi-
dlach. Ostrzeżony przed aresztowaniem, 
od VI 1940 do końca II wojny światowej 
ukrywał się na terenie gm. Gidle i Dąbro-
wa Zielona. 5 X 1912 w Wolbromiu po-
ślubił Annę Marię Janczur. Mieli pięcioro 
dzieci: Tadeusza, Zofię, Janinę, Kazimierę  
i Antoniego. Zm. 23 II 1953, pochowany  
w grobie rodzinnym na Nowym Cmenta-
rzu w Radomsku.

S. Basiński, Wybory samorządowe  
w Radomsku w latach 1919-1939, Często-
chowa 1998 (niepublikowana praca ma-
gisterska napisana pod kierunkiem prof. 
dr. hab. R. Szweda w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Częstochowie), s. 102; 
G. Mieczyński Firmy radomszczańskie  
w dwudziestoleciu międzywojennym : Kata-
log, Radomsko 2013, s. 9; tenże, Stowarzy-
szenia społeczne w Radomsku w latach 1881-
1939, Radomsko 2008, s. 48, 106, 150, 153, 
186; Archiwum rodzinne.

Jolanta Bartnik

BEDNARSKI Ignacy (1804-1873) – 
urzędnik. Ur. 26 VII 1804 w Brzeźnicy,  
s. szlachcica Mateusza i Barbary z Jam-
sów. Nauki pobierał prywatnie. Wstąpił 
w służbę rządową 1 I 1822, do końca XII 
1826 był aplikantem prawnym przy Urzę-
dzie Municypalnym i Konsumpcyjnym 
Miasta Brzeźnicy, następnie pracował:  
w Biurze Obwodu Piotrkowskiego (1 I 
1827-3 XII 1829), przy kasie i poczcie 
miasta Radomska (4 XII 1829-30 VI 
1831), jako zastępca wójta gminy eko-
nomii Wiewiec (1 VII 1831-1 III 1835), 
zastępca ławnika i sekretarza miasta Ra-
domska (2 III 1835-11 VIII 1839), ławnik 
i kasjer magistratu (12 VIII 1839-1873, 
we IX 1855 czasowo zawieszony w urzę-
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dowaniu z powodu nieporządków w mie-
ście w czasie epidemii). Na przełomie VIII  
i IX 1863 zastępował burmistrza → Karola 
Kalinowskiego ze względu na jego aresz-
towanie. Sprawował ponadto funkcje kon-
trolera Urzędu Skarbowego i ekspedytora 
soli. W 1826 złożył deklarację o nieuczest-
niczeniu w tajnych stowarzyszeniach,  
a 14 XII 1831 przysięgę na wierność ce-
sarzowi. W Radomsku mieszkał przy Ryn-
ku 7. Był również właścicielem sąsiedniej 
posesji (Rynek 8). W 1850 mianowany do 
Rady Szczegółowej Szpitala św. Aleksan-
dra, pełnił tę funkcję co najmniej do 1861.  
W czasie powstania styczniowego przeka-
zał dowódcy oddziału powstańczego Teo-
dorowi Cieszkowskiemu pieniądze (5310 
rub.) z kasy rządowego składu solnego 
(Urząd Warszawskiego Komendanta 3/15 
IX 1870 w sprawie tej wystąpił do sądu  
o określenie stopnia winy urzędnika).  
Ożenił się 21 V 1836 w Radomsku z Emi-
lią Czapalską (1813-1854), c. → Wojcie-
cha (aptekarza) i Salomei z Porębińskich 
(zm. 1854), mieli dzieci: Józefę Emilię  
(ur. 1840), Jana Władysława (1841-1842), 
→ Konstantego Józefa (1843-1885), 
Apolinarego (ur. 1845), Franciszka (ur. 
1848), Henryka Konstantego (1851-1852),  
Władysławę (ur. 1853). Zm. 26 II 1873  
w Radomsku.

AACz, Księgi metrykalne parafii rzym-
skokatolickiej w Radomsku, sygn. KM 95, 
akt zg. 90/1873, sygn. KM 4670, akty ur. 
222/1851, 195/1853, sygn. KM 4672, akt zg. 
83/1852, sygn. KM 4673, akt zg. 337/1854, 
sygn. KM 4961, akt ur. 222/1851, sygn. KM 
4981, akt małż. 49/1836, sygn. KM 4982, akty 
ur.: 147/1840, 215/1841, 330/1842, 152/1843, 
sygn. KM 5009, akt zg. 172/1842; AGAD, 
Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza przy 
Namiestniku i Głównodowodzącym Wojska-
mi Warszawskiego Okręgu Wojennego, zespół 
242, sygn. 2, s. 198; APŁ, ASC Okręgu Boż-
niczego w Radomsku, zespół 1640, sygn. 40; 
APPT, AmR, 103/I, sygn. 273, 103/II, sygn. 

149, k. 12; GRa 1925, nr 6, s. 2; Pamiatna-
ja kniżka petrokovskoj guberni na 1872 god, 
Piotrków 1872, s. 40.

Grzegorz Mieczyński

BEDNARSKI Konstanty Józef 
(1843-1885) – uczestnik powstania stycz-
niowego. Ur. 11 III 1843 w Radomsku, 
s. → Ignacego i Emilii z Czapalskich 
małżonków Bednarskich. Kształcił się  
w gimnazjum klasycznym, znał dwa języki 
obce – rosyjski i niemiecki. Z zawodu był 
technikiem-maszynistą, prawdopodobnie 
pracował na Kolei Warszawsko-Wiedeń-
skiej. Jego rola w powstaniu styczniowym 
nie jest znana (wg → R. Szweda jego brat 
Franciszek był członkiem komitetu wer-
bunkowego, co jest mało prawdopodob-
ne – miał wówczas 15 lat i był uczniem 
gimnazjum w Piotrkowie, możliwe, że 
wiadomość dotyczyła Konstantego). Wo-
jenny Naczelnik Warszawskiego Oddziału 
Drogi Żelaznej postanowieniem nr 1851  
z 10 VII 1864 skazał go za udział w pol-
skim buncie na objęcie nadzorem poli-
cyjnym. W 1868 K. Bednarski wyjechał 
za granicę do Krakowa. Tam ożenił się  
z Henryką Szeligowską, mieli dwoje dzie-
ci: Bolesława i Annę. W trakcie pobytu  
w Krakowie utrzymywał rodzinę pracując 
w fabryce. Ze względu na to, że bez po-
zwolenia przedłużył swój pobyt w Galicji 
o ok. 3 lata, po powrocie wszczęto śledz-
two w sprawie jego nieobecności. Ponow-
nie skazany na nadzór policyjny przez 
gubernatora piotrkowskiego (21 I 1875, nr 
sprawy 749). W 1877 nielegalnie przekro-
czył granicę z Austrią. Został aresztowany 
w II 1878 przy próbie (również nielegal-
nego) powrotu. Więziony w Warszawie. 
Postanowieniem Warszawskiego Sądu 
Okręgowego z 1 X 1881 uniewinniony.  
Po śmierci żony starał się o wyjazd do 
dzieci do Krakowa. Finansowo poma-
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gał mu brat Franciszek. Zm. 15 VII 1885  
w szpitalu w Łodzi.

R. Szwed, Powstanie styczniowe w Ra-
domszczańskiem, wyd. 2, Radomsko [bd],  
s. 60; AACz, Księga ur. parafii rzymskoka-
tolickiej w Radomsku 1838-1843, sygn. KM 
4959, akt 152/1843; AGAD, Tymczasowa 
Komisja Wojenno-Śledcza przy Namiestniku  
i Głównodowodzącym Wojskami Warszaw-
skiego Okręgu Wojennego, zespół 242, sygn. 2,  
s. 244; APŁ, zespół 6, Zarząd Powiatowy No-
woradomski, sygn. 134; zespół 1563; ASC pa-
rafii rzymskokatolickiej św. Krzyża w Łodzi, 
akt zg. 795/1885; APPT, AmR, 103/II, sygn. 
149, k. 12.

Grzegorz Mieczyński

BIEDRZYCKI Edward Dominik 
Florian z Biedrzyc h. Rawicz (1806-1873)  
– właściciel dóbr Strzałków. Ur. 4 V 1806 
w Wierzbicy k. Radomska, s. → Ksawe-
rego Biedrzyckiego i Joanny Siemieńskiej  
h. Leszczyc. Studiował na UW. W 1841 wy-
legitymował się z posiadanego szlachec-
twa przed Heroldią Królestwa Polskiego. 
W 1843 po ojcu odziedziczył wieczystą 
dzierżawę klucza strzałkowskiego, który 
po uwłaszczeniu chłopów w 1864 uległ 
znacznemu zmniejszeniu, zaś po jego od-
dzieleniu od dóbr rządowych Gidle w 1869 
stał się jego własnością. Kontynuował roz-
poczęty jeszcze przez ojca wieloletni spór 
z kurią diecezjalną o uposażenie preben-
dy strzałkowskiej. Członek istniejącego  
w l. 1858-1861 Towarzystwa Rolniczego  
w Królestwie Polskim. Reaktywował 
szkołę dla dzieci i dorosłych w Strzałko-
wie. 18/30 IX 1861 wybrany z Okręgu 
Radomskiego członkiem Rady Powiatu 
Piotrkowskiego. W 1862 był wójtem gm. 
Strzałków (którym został prawdopodobnie 
już po śmierci swego ojca w 1843). 8 IX 
1830 w Warszawie poślubił Marię Rze-
szotarską h. Junosza, c. Jana Rzeszotar-

skiego wiceprezesa Towarzystwa Kredy-
towego Ziemskiego, z którą miał liczne 
potomstwo, m.in.: Joannę (1835-1912) 
– zakonnicę, Marię (ok. 1840-po 1873) 
– zamężną z Adamem Kellerem h. Gryf, 
Tomasza (1835-1913), Jana Chrzciciela 
(1840-po 1880) i kilkoro dzieci zmarłych 
w dzieciństwie. Potomkowie ufundowali 
mu w miejscowym kościele w Strzałkowie 
marmurowe epitafium zachowane do dnia 
dzisiejszego. 

A. Boniecki, Herbarz polski, t. I, War-
szawa 1899, s. 202; Lista członków Towarzy-
stwa Rolniczego w Królestwie Polskim w roku 
1861, s. 46, poz. 1614; Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, pod. Red. B. Chlebowskiego, 
W. Walewskiego, t. XI, hasło: Strzałków, War-
szawa 1890, s. 448; Spis szlachty Królestwa 
Polskiego, Warszawa 1851, s. 8; S. Uruski, 
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 
1904, t. I, s. 170; B. Wachowicz, Marie jego 
życia, Warszawa 1996, s. 101; W. Wodzisław-
ski, Z przeszłości Strzałkowa, GRa 1935, nr 29, 
s. 2, nr 30, s. 2; AAW, Akta metrykalne parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, zespół 
9233/D, Księga zaślubin, sygn. 316, s. 991, akt 
159/1830; KWa 1861, nr 235, s. 1197.

Michał Pawlikowski

BIEDRZYCKI Ksawery Jan Chrzci-
ciel z Biedrzyc h. Rawicz, zw. Sewery-
nem (1769-1843) – deputowany na sejm 
Królestwa Polskiego, wójt gm. Gidle, 
naddzierżawca dóbr rządowych ekonomii 
gidelskiej, w tym także wójtostwa Bugaj  
w Radomsku. Pochodził z rodziny ziemiań-
skiej osiadłej w pow. radomskowskim. Był 
synem Dominika Biedrzyckiego i Anto-
niny Rzeszotarskiej h. Junosza. W 1809 
na licytacji zakupił dzierżawę wieczystą 
dóbr rządowych Strzałków (m.in.: Strzał-
ków, Grzebień, Wygoda, Sucha Wieś, cz. 
Szczepocic i cz. Orzechowa). Od 1809 
pełnił funkcję wójta gm. Gidle z siedzibą 
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w Strzałkowie. W l. 1830-1831 zasiadał 
w sejmie Królestwa Polskiego jako depu-
towany z okręgu piotrkowskiego obejmu-
jącego pow. piotrkowski i radomskowski 
(deputowani i posłowie posiadali te same 
kompetencje i razem zasiadali w sejmie, 
posłów wybierały sejmiki szlacheckie, 
natomiast deputowanych – zgromadzenia 
gminne). Podczas powstania listopadowe-
go 25 I 1831 głosował za detronizacją kró-
la polskiego i rosyjskiego cara Mikołaja I 
Romanowa. Ze szlachectwa został wylegi-
tymowany w Królestwie Polskim w 1838. 
W budynkach po skasowanym przez wła-
dze zaborcze klasztorze Kartuzów gidel-
skich zorganizował magazyny zboża. Wdał 
się w spory z mieszkańcami Strzałkowa  
(z powodu zamiany gruntów), kurią diece-
zjalną (z powodu uposażenia miejscowe-
go prebendarza) i miastem Radomskiem  
(o grunty w pobliżu młyna Brylisko). Kil-
ka lat przed śmiercią przeprowadził remont 
kościoła w Strzałkowie. 29 VII 1805 oże-
nił się w Krępie z ur. w 1783 Joanną Mag-
daleną Siemieńską h. Leszczyc (c. Jana  
i Ludwiki), z którą miał synów: → Edwar-
da Dominika (1806-1873, późniejszego 
właściciela dóbr Strzałków), Dominika 
Jana (ur. 1807), Józefa Leona (ur. 1826) 
oraz córki Antoninę (ur. 1808) i Wiktorię 
Konstancję (1814-1864, po mężu Porczyń-
ską). Zm. w 1843, pochowany w podzie-
miach kościoła parafialnego w Strzałkowie. 

A. Boniecki, Herbarz polski, t. I, Warsza-
wa 1899, s. 202; Dyariusz Sejmu z r. 1830-
1831, wyd. M. Rostworowski, t. I, Kraków 
1907, s. 3, 10, 15, 46, 66, 87, 95, 109, 143, 
156, 189, 244, 246, 285, 287, 298, 309, 320, 
327, 363, 369, 374, 389, 421, 433, 436, 458, 
504, 505, 538, 561; Spis szlachty Królestwa 
Polskiego, Warszawa 1851, s. 8; Słownik geo-
graficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, pod. Red. B. Chlebowskiego,  
W. Walewskiego, t. XI, hasło: Strzałków, War-
szawa 1890, s. 448; S. Uruski, Rodzina. Her-
barz szlachty polskiej, Warszawa 1904, t. I,  

s. 170; W. Wodzisławski, Z przeszłości Strzał-
kowa, GRa 1935, nr 29, s. 2, nr 30, s. 2; AACz, 
Księga ur., małż. i zm. parafii rzymskokatolic-
kiej w Krępie, sygn. KM 580, akty ur.: 2/1783, 
3/1807, 3/1808, akt małż. 2/1805.

Michał Pawlikowski

BIEDRZYCKI Ludwik Wincenty 
(1850-1911) – urzędnik. Ur. 4/16 IV 1850 
we wsi Górki Wielkie w pow. pułtuskim, 
s. Józefa (dziedzica) i Ludwiki z Popow-
skich małżonków Biedrzyckich. Sekre-
tarz hipoteczny w Radomsku. Działacz 
społeczny: w 1891 naczelnik, a w 1894 
członek Rady Naczelnej OSO (wspierał 
straż finansowo), w 1894 wybrany człon-
kiem zarządu Stowarzyszenia Spożyw-
czego Urzędników. Żonaty z Eugenią Eu-
zebią Romaną Szaniawską (1861-1895),  
c. Teofila i Marianny z Molskich. Miał z nią 
dwoje dzieci: Ludwika Stefana (ur. 1893) 
i Eugenię Marię (ur. 1895). Żona zmarła 
po porodzie, w następnych latach dziećmi 
zajmowała się siostra Ludwika – Wincen-
tyna. W 1895 L. Biedrzycki zdał egzamin 
na notariusza. W 1896 został rejentem  
w Wyszogrodzie (akta sporządzone przez 
L. Biedrzyckiego z l. 1896-1899 znajdują 
się wraz z aktami notariusza Wiktora Zbo-
rowskiego w Wyszogrodzie, w l. 1900-
1903 kancelarię prowadził Sowiński).  
W 1900 przeniósł się do Płocka, gdzie aż 
do śmierci był notariuszem przy kancelarii 
hipotecznej Sądu Okręgowego w Płocku. 
Działał również społecznie – zasiadał we 
władzach spółdzielni spożywczej „Zgo-
da”. Zm. 7 VI 1911 w Płocku.

Czarkowscy, Szaniawscy, http://www.
frankenbergprivat.de/czarkowscy_szaniaw-
scy_genealogia.htm, pobrano 3 VIII 2018; A.J. 
Papierowski, Geneza i rozwój spółdzielczo-
ści w Płocku w latach 1869-1904, „Rocznik 
Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1983, 
nr 4, s. 34; tenże, Spółdzielczość w Płoc-
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ku i jej rozwój w latach 1905-1914, „Notatki 
Płockie, 1999, nr 1/182, s. 24; AACz, Księga 
ur. parafii rzymskokatolickiej w Radomsku 
1891-1894, sygn. KM 107, 632/1893, Księ-
ga zg. parafii rzymskokatolickiej w Radom-
sku 1891-1895, sygn. KM 113, akt 70/1895; 
ADPł, ASC parafii rzymskokatolickiej  
w Winnicy, akt ur. 83/1850; APPł, ASC pa-
rafii rzymskokatolickiej w Płocku, zespół 
155, sygn. 167, akt zg. 167/1911; Kance-
laria notariusza Ludwika Biedrzyckiego  
w Płocku, zespół 258, opis zespołu; Kancelaria 
notariusza Ludwika Biedrzyckiego w Wyszo-
grodzie, zespół 298, opis zespołu; APW, ASC 
parafii rzymskokatolickiej św. Krzyża w War-
szawie, zespół 158, akt ur. 1781/1862; KWa 
1894, nr 150 (dodatek poranny), s. 2; 1895,  
nr 63, s. 6; „Wiek” 1891, nr 247, s. 2; 1896,  
nr 69, s. 2; „Tydzień” 1893, nr 1, s. 3; 1894,  
nr 28, s. 3; 1895, nr 1, s. 4, nr 9, s. 1-2; 1896,  
nr 13, s. 4.

Grzegorz Mieczyński

BOCIANOWSKI Hipolit Roman 
(1836-?) – urzędnik. Ur. 5 VIII 1836  
w Radomsku, s. Łukasza i Katarzyny  
z Majcherczyków małżonków Bocianow-
skich. Nauki pobierał w szkole prywatno-
-rządowej w Radomsku. Rozpoczął pracę 
w radomszczańskim magistracie jako apli-
kant (do 1858), następnie pełnił funkcję 
dozorcy aresztu detencyjnego (do 1860), 
10 VI 1863 otrzymał nominację na dozorcę 
policji radomszczańskiego magistratu (do 
V 1864). W IV i V 1864 p.o. burmistrza 
(w zastępstwie → Karola Kalinowskie-
go). W 1864 przeniósł się do Piotrkowa, 
a następnie do gub. kaliskiej. Wiadomo, 
że w l. 1870-1872 był sekretarzem miasta 
Słupcy. Stanowisko to przestał sprawować 
ok. 1873. W kolejnych latach pełnił niższe 
funkcje: pisarza gm. Ciążeń (1879) i wójta 
tej gminy (1881). Ożenił się w Radomsku 
15 II 1860 z Katarzyną Emilią z Otockich 
(zm. 1881). Mieli co najmniej siedmioro 
dzieci: Leopolda Adama (ur. 16 XI 1860 

w Radomsku), Juliana (ur. 8 IV 1864  
w Radomsku), Zofię, Józefę Helenę, Ste-
fana, Władysława, Bronisława Błażeja (22 
I 1879-8 IV 1879 w Ciążeniu). Po śmierci 
żony prawdopodobnie zamieszkał w Turku.

W. Stefani, Migracje ludności Radom-
ska w latach 1854-1865, ZRa, t. VII, red. 
T.A. Nowak, Radomsko 2013, s. 266; AACz, 
Księga małż. parafii rzymskokatolickiej  
w Radomsku 1850-1860, sygn. KM 5015, akt 
31/1860; Księga ur. parafii rzymskokatolickiej 
w Radomsku 1832-1837, sygn. KM 4958, akt 
201/1836, Księga ur. parafii rzymskokatolic-
kiej w Radomsku 1860-1866, sygn. KM 101, 
akty 408/1860, 146/1864; APŁ, ASC Okręgu 
Bożniczego w Radomsku, zespół 1640, sygn. 
41; APPT, AmR, zespół 103, cz. I, sygn. 273, 
cz. II, sygn. 149, s. 21; APP Oddział w Koni-
nie, sygn. 739/6.1/21; „Dziennik Powszech-
ny” 1864, nr 100, s. 892; Pamiatnaja kniżka 
kališskoj guberni na 1870 god, Kalisz 1870,  
s. 19; Pamiatnaja... 1872 god, Kalisz 1872,  
s. 25; Pamiatnaja... 1881 god, Kalisz 1881,  
s. 102.

Włodzimierz Stefani

BOGDAŃSKI Antoni (1891-1938) 
– duchowny katolicki, harcerz. Ur. 14 IX 
1891 w Maluszynie jako drugi s. Józefa  
i Antoniny Krywult małżonków Bogdań-
skich. Rodzina należała do miejscowej inte-
ligencji, utrzymywanej przez dwór Ostrow-
skich. Ojciec, zasłużony felczer, pracował 
w szpitalu gminnym; matka do czasu za-
mążpójścia pełniła funkcję pokojówki, póź-
niej zajmowała się prowadzeniem domu  
i wychowaniem dzieci. A. Bogdański nauki 
początkowe pobierał w szkole elementarnej 
w Maluszynie, a po jej ukończeniu uczęsz-
czał do szkoły realnej w Warszawie, z której 
został usunięty za udział w akcji strajkowej 
1905 roku. Naukę dokończył w Gimnazjum 
św. Piusa X we Włocławku, gdzie także 
uzyskał maturę. Studia teologiczne odbył 
w l. 1908-1913 w Seminarium Duchow-
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nym we Włocławku i jeszcze przed uzy-
skaniem święceń prezbiteriatu wyjechał na 
licencjat do Szwajcarii. 28 III 1914 we Fry-
burgu przyjął święcenia kapłańskie. Jako 
młody ksiądz skierowany został do pracy 
duszpasterskiej w ośrodkach polonijnych. 
Tam zetknął się z ruchem księży chary-
stów, który przeszczepił na grunt polski. Do 
kraju powrócił w 1919 na stanowisko wy-
kładowcy teologii moralnej w seminarium 
włocławskim. Równocześnie pełnił funkcję 
dyrektora Niższego Seminarium Duchow-
nego im. św. Piusa X we Włocławku (tyl-
ko przez rok). W gronie jego wychowan-
ków znajdował się wówczas alumn Stefan 
Wyszyński, późniejszy książę Kościoła 
i prymas Polski. W 1920 A. Bogdański 
został kapelanem wojskowym 14. pp sta-
cjonującego we Włocławku. Jeszcze jako 
kleryk związał się z ruchem harcerskim, 
którego stał się gorliwym orędownikiem. 

Po powrocie do kra-
ju został mianowany 
komendantem hufca 
żeńskiego i męskie-
go chorągwi wło-
cławskiej i zajął się 
tworzeniem struktur 
ZHP na Kujawach. 
W l. 1922-1925 był 
radnym miasta Wło-

cławka. Marzył o wybudowaniu domu 
harcerza, który stałby się centrum ruchu 
harcerskiego w regionie. W 1924 uczest-
niczył w I Narodowym Zlocie Harcerzy 
w Warszawie, na którym podał plan tzw. 
wychowania puszczańskiego. Projekt stał 
się następnie podstawą działania wszyst-
kich drużyn harcerskich w kraju. W 1925 
na V Walnym Zjeździe ZHP został wy-
brany na czteroletnią kadencję pierwszym  
w dziejach tej organizacji Naczelnym Ka-
pelanem ZHP. Na czas pełnienia funkcji 
uzyskał zgodę → bp. Stanisława Zdzito-
wieckiego na wyjazd do Warszawy. Stam-
tąd wizytował chorągwie i drużyny harcer-

skie na terenie całego kraju, jak również 
prowadził szeroko zakrojoną działalność 
publicystyczną na łamach pism: „Harcer-
stwo”, „Pro Christo”, „Przegląd Katolic-
ki”, „Polak-katolik” oraz „Kronika Die-
cezji Włocławskiej”. W tym czasie spod 
jego pióra wyszło także kilka książek, 
m.in.: Promienie słońca, Harcerstwo jako 
czynnik odrodzenia katolickiego i naro-
dowego, Młodzieży Polskiej – harcerstwu 
włocławskiemu (Przewodnik ilustrowa-
ny po Włocławku). Uczył również religii  
w szkołach dla dziewcząt. W IX 1925 wziął 
udział w Międzynarodowej Pielgrzymce 
Skautów Katolickich do Rzymu, podczas 
której Pius XI udzielił mu prywatnej au-
diencji. W l. 1930-1932 przebywał w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie również zaj-
mował się organizacją struktur harcerskich.  
W tym czasie u ks. Bogdańskiego moc-
no rozwinęła się gruźlica. Po powrocie 
do kraju, by uniknąć częstych wyjazdów, 
pracował w duszpasterstwie parafialnym  
w diecezji sandomierskiej i częstochow-
skiej. Nadal jednak angażował się w prace 
ZHP. W 1936 powrócił do macierzystej 
diecezji włocławskiej i objął probostwo 
w parafii Dąbrowa Wielka k. Sieradza,  
a następnie w Skulsku k. Konina, gdzie 
zm. 13 VI 1938. Pogrzeb jego był wielką 
manifestacją uczuć, jakimi darzyli go har-
cerze w całej Polsce. Spoczął na cmentarzu 
parafialnym w Skulsku, a przy jego 
grobie corocznie gromadzi się Wspólnota 
Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego 
Bogdańskiego w Skulsku, harcerze oraz 
młodzież. W 2016 w kościele parafialnym 
św. Mikołaja w Maluszynie ku czci ks. 
A. Bogdańskiego została odsłonięta 
pamiątkowa tablica. 

J. Dębiński, O druhu ks. Antonim Bogdań-
skim i harcerstwie na Kujawach wschodnich  
i ziemi dobrzańskiej, „Studia Włocławskie”,  
t. VII, 2004, s. 397-406; K. Dobrecki, Ku czci 
kapłana-harcerza, „Ład Boży” 1988, nr 15,  
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s. 5-8; S. Janaczek, Antoni Bogdański, [w:] Słow-
nik biograficzny katolicyzmu społecznego w Pol-
sce, t. I, Warszawa 1991, s. 39-40; Ł.S. Kopera, 
Ks. Antoni Bogdański i ks. Henryk Antkiewicz, 
http://www.maluszyn.eu/index.php?option=-
com_content&task=view&id=74&Itemid=47, 
pobrano 12.11.2018; tenże, Ksiądz harcmistrz 
Antoni Bogdański (1891-1938) z Maluszyna – 
pierwszy Naczelny Kapelan ZHP, [w:] Z dzie-
jów harcerstwa na ziemi radomszczańskiej 
(1915-2015), red. T.A. Nowak, Radomsko 
2015, s. 69-82; tenże, Upamiętniono ks. Anto-
niego Bogdańskiego – Pierwszego Naczelnego 
Kapelana ZHP, http:// http://www.niedziela.
pl/artykul/24734, pobrano 18.11.2018; tenże, 
Wychowawca Prymasa – ks. harcmistrz Antoni 
Bogdański z Maluszyna w świetle wspomnień 
Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, 
„Rozdroża. Europa Środkowa i Wschodnia  
w Historii i Historiach Historyków”, t. IV, 
2017, s. 175-190; S. Librowski, Bogdań-
ski Antoni, [w:] Encyklopedia katolicka, t. II, 
Lublin 1976, kol. 712; M. Majewski, Wkład 
duchowieństwa katolickiego w 100-lecie ru-
chu harcerskiego w Polsce, Legnica 2011;  
Z. Piotrowska-Falkerowa, Ksiądz Antoni Bog-
dański, [w:] Szkoła na Wiejskiej, Kraków 1974, 
s. 254-256; M. Syguda, Sławne postaci Kościo-
ła maluszyńskiego, [w:] Villa Maluschyn 1412-
2012. 600 lat parafii św. Mikołaja w Maluszy-
nie. Księga jubileuszowa, red. A.J. Zakrzewski,  
Ł. Kopera, Częstochowa 2012, s. 209-219;  
W. Tomaszewski, Antoni Bogdański (1891-
1938), profesor Wyższego Seminarium Du-
chownego, działacz harcerski, [w:] Zasłużeni 
dla Włocławka (XIII-XX wiek), red. H. Wasi-
lewski, Bogdański Antoni, [w:] Włocławski 
Słownik Biograficzny, t. I, red. S. Kunikowski, 
Włocławek 2004, s. 26-29; M. Wojciechow-
ski, Włocławek 1991, s. 30-31; AACz, sygn. 
KM 3951, k. 124v; AAW, sygn. AKDW pers. 
11a-11b.

Łukasz S. Kopera

BOGUSZ Teodor, ps. Mazur (1913-
1985) – geodeta, działacz ludowy, żołnierz 
WP i AK. Ur. 5 VII 1913 w Wyłudzinie 
w pow. łomżyńskim, s. Wiktora (rolnika) 

i Józefy z d. Wiśniewskiej. Absolwent 
Szkoły Powszechnej w Olszynach, ukoń-
czył Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza 
Kościuszki w Łomży (1931), a następnie 
Wydział Mierniczy w Państwowej Szkole 
Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Wilnie (1935). Do 1939 członek 
SL, w l. 1945-1953 w SL i ZSL, 20 VI 
1953 wykluczony ze względu na prawico-
we poglądy. Jako poborowy z cenzusem 
19 IX 1935 został powołany do odbycia 
Dywizyjnego Kursu Podchorążych Re-
zerwy przy 71. pp. w Zambrowie. Szko-
lenie ukończył otrzymując stopień kaprala 
podchorążego. Drugim okresem służby 
(jako podchorąży) była praktyka dowód-
cza, którą odbył w ww. jednostce. Po jej 
zakończeniu zwolniony do rezerwy (19 IX 
1936). Następnie podjął pracę w zawodzie 
geodety. Pracował jako samodzielny wy-
konawca geodezyjny w pow. prużańskim 
w woj. brzeskim (1 X 1936-1 VII 1937), 
mierniczy przysięgły przy planowaniu 
przestrzennym miasta Kalisza (1 XI 1937-
1 III 1939), samodzielny mierniczy w Za-
wierciu (1 VII-25 III 1939). 25 III 1939 
powołany do WP. 1 X 1939 został ranny 
w okolicach Janowa Lubelskiego. Trafił 
do lazaretu, a następnie do niewoli nie-
mieckiej. 18 VII 1942 zbiegł z konwoju. 
Ukrywał się na terenie Generalnego Gu-
bernatorstwa. Od jesieni 1942 zamieszkał 
w Radomsku, początkowo przy ul. Mic-
kiewicza 10, następnie Strzałkowskiej 25, 
a od 1945 przy ul. Dobrej 10. W X 1942, 
za pośrednictwem Bronisława Półroli, 
nawiązał kontakt z AK. Sympatyzował  
z NOW. W I 1943 złożył przysięgę w AK, 
początkowo był zwykłym członkiem bez 
funkcji. W VII 1943 wyznaczony przez 
komendanta miasta Radomska por. Eu-
geniusza Tomaszewskiego ps. Burta do-
wódcą (w stopniu ppor.) Ośrodka Walki 
nr 1 w Radomsku, który obejmował teren 
miasta. Pod jego komendą znajdowało się 
5 plutonów (liczących nie mniej niż 50 lu-
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dzi), miał za zadanie na podległym terenie 
rozpoznanie i zlikwidowanie kierownic-
twa żandarmerii niemieckiej. Obowiązki 
pełnił do wiosny 1944 (przekazał ośro-
dek por. Nodze). Po zmianach kadrowych  
w obwodzie AK Radomsko został powo-
łany do oddziału partyzanckiego, od VI 
1944 zastępca dowódcy 3. kompanii, którą 
dowodził por. Burta. Podczas niemieckiej 
pacyfikacji w lasach kruszyńskich wypro-
wadził z okrążenia oddział Burty bez strat 
własnych. Kilka tygodni przed zakończe-
niem wojny p.o. komendanta miasta. 17 I 
1945 został zdemobilizowany z garnizo-
nu miejskiego AK. 16 II 1945 zgłosił się 
do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego  
w Łodzi, gdzie podjął pracę jako mier-
niczy. Przez wiele lat zatrudniony był  
w Starostwie Powiatowym w Radomsku 
jako inżynier mierniczy oraz w Prezydium 
WRN w Łodzi. Prowadził prace techniczne  
w spółdzielni produkcyjnej w Koniecpolu. 
Na wniosek Komitetu Powiatowego PZPR 
w Radomsku został odwołany z funkcji  
i przeniesiony do spółdzielni produkcyj-
nej w Elodii w gm. Wodzierady (pow. ła-
ski). W latach późniejszych pracował jako  
inżynier geodeta przy rozbudowie huty  
w Częstochowie. Leczył się sanatoryjnie 
ze schorzeń nabytych w czasie okupa-
cji niemieckiej. Nie ujawnił się podczas 
dwóch amnestii w VIII 1945 i III 1947, 
ukrywając swoją przeszłość konspiracyj-
ną. Przez wiele lat w swoim mieszkaniu 
ukrywał kuzyna Kamińskiego – dezerte-
ra z WP. W l. 1949-1956 rozpracowywa-
ny przez Referat IV PUBP w Radomsku  
i Sekcję 2 Wydział V WU ds. BP w Łodzi 
jako członek ZBoWiD w Radomsku, za 
pośrednictwem TW Pająka i TW Białego, 
ponieważ utrzymywał kontakty ze środo-
wiskiem niepodległościowym i był wrogo 
nastawiony do ustroju. W dn. 17 II 1954 
przesłuchiwany jako świadek przez PUBP 
w Radomsku. Rozpytywano głównie  
o jego działalność w AK, podkomendnych 

i funkcję, jaką wówczas pełnił. Występo-
wał w doniesieniach agenturalnych TW 
Skarbca (b. szefa wywiadu AK Obwód 
Radomsko – Władysława Kanigowskie-
go) jeszcze w 1963. Scharakteryzowany 
przez funkcjonariuszy SB jako sympatyk 
weteranów KWP bez specjalnej orientacji 
politycznej. Materiał jego sprawy złożono 
ostatecznie do Archiwum Wydziału X WU 
ds. BP w Łodzi. W l. 60. zamieszkiwał  
w Radomsku przy ul. Miłej. Odznacze-
nia: Krzyż Partyzancki (nr 7195), Medal 
Zwycięstwa i Wolności (nr 14653), Od-
znaka Grunwaldzka (nr 211403), Brązowy 
Medal Zasługi. Żonaty z Wandą Sabiną  
z d. Borkowską (1919-2011, żołnierz AK 
ps. Kira), z którą miał 2 dzieci. Zm. 11 X 
1985 w Radomsku, pochowany na Starym 
Cmentarzu.

Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, red. M. Ba-
lul, Warszawa 1991; AIPN BU 2911/1, MSW 
w Warszawie, Kartoteka ogólnoinformacyj-
na: Bogusz Teodor, k. 2535; AIPN w Gdań-
sku 645/46363, WUSW w Gdańsku, Akta 
paszportowe o sygnaturze EAGD: Bogusz 
Andrzej Wiktor, s. Teodora; 219/4, WUSW  
w Gdańsku, Karta paszportowa: Bogusz An-
drzej; AIPN w Łodzi 011/2438, WU ds. BP 
w Łodzi, Materiały dot. Bogusz Teodor; 
0031/168, WUSW w Piotrkowie Trybunal-
skim, Teczka pracy tajnego współpracownika 
ps. „Skarbiec”, t. 1, Doniesienie TW „Skarbiec”  
z dn. 13 V 1963 r., k. 27-28; pf 10/216, WUSW 
w Łodzi, Sprawozdania roczne i miesięczne 
szefa oraz Referatu III, IV i Śledczego PUBP 
w Radomsku za 1950 r.; pf 10/413, t. 2, Pro-
tokoły zdawczo-odbiorcze akt operacyjnych 
i administracyjnych przekazanych w związ-
ku ze zmianami na stanowiskach służbowych 
oraz w strukturze organizacyjnej Wydziale II 
WUBP, Wydziale II UBP na m. Łódź i PUBP 
/ PU ds. BP w Radomsku z lat 1948-1956;  
pf 10/676, t. 8, WUSW w Łodzi, Materiały 
dotyczące rozpracowania Narodowych Sił 
Zbrojnych (NSZ); 537/60766, WUSW w Ka-
liszu, Akta paszportowe o sygnaturze EAKL: 
Bogusz Zbigniew Michał, s. Teodora; 00324/1, 
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WUSW w Łodzi, Kartoteka odtworzeniowa: 
Bogusz Teodor, k. 368; Inskrypcja nagrobna, 
Cmentarz Stary w Radomsku D02/0162.

Ksawery Jasiak

BORKIEWICZ Adam Józef, ps. 
Pepi, Pepi Józef, Czachurski, Widacki, 
Grzymała, Siedlecki, Adam (1896-1958) 
– działacz niepodległościowy, członek 
POW, żołnierz LP i WP, dyrektor Muzeum 
Belwederskiego, członek AK, historyk. 
Ur. 17 III 1896 w Bąkowej Górze w pow. 
noworadomskim (dziś: piotrkowskim),  
s. Franciszka (dzierżawcy folwarku w Bą-
kowej Górze) i Marii Magdaleny z Su-
sickich małżonków Borkiewiczów. Uczył 
się w szkole w Bąkowej Górze, w Gim-
nazjum Polskim Towarzystwa „Uczelnia” 
w Łodzi, w Gimnazjum Filologicznym  
T. Łebkowskiego w Warszawie, a od 1910 
w Gimnazjum Filologicznym Wojciecha 
Górskiego w Warszawie. W tym czasie 
członek Związku Strzeleckiego (od 1912), 
Związku Walki Czynnej (od 1913), POW 
(od VIII 1914), uczestnik demonstracji 

n iepodleg łośc io-
wych, a po wybu-
chu wojny napadów 
zbrojnych na tyłach 
rosyjskich oddzia-
łów. W 1915 wstąpił 
do 1. Pułku Piecho-
ty I Brygady LP. Ze 
stopnia szeregowca 
awansował w 1915 

na starszego żołnierza, a w 1916 na kapra-
la. W międzyczasie został ranny i leczył się 
w Domu Rekonwalescenta LP w Kamień-
sku k. Radomska. W 1917 eksternistycz-
nie zdał w Warszawie egzamin maturalny, 
a następnie w wyniku kryzysu przysięgo-
wego został internowany w Szczypiornie, 
skąd szybko zbiegł. W Kaliskiem nawiązał 
kontakt z miejscową POW, w której peł-

nił kierownicze stanowiska. Używał ps. 
Pepi, Pepi Józef, Czachurski, Widacki, 
Grzymała, Siedlecki oraz Adam. Na krót-
ko uwięziony za swą działalność. W XI 
1918 wziął udział w rozbrajaniu Niemców  
w Kole i okolicznych wsiach. Twórca i do-
wódca tzw. VI Batalionu Ziemi Kaliskiej. 
Po reorganizacji 18 XI 1918 wstąpił do 
WP – został dowódcą 6. kompanii w nowo 
utworzonym 29. Pułku Strzelców Kaniow-
skich. W 1919 odbył kurs uzupełniający  
w Szkole Podchorążych WP, po ukończe-
niu którego został zakwalifikowany do 
służby w piechocie w stopniu podporucz-
nika. Przez krótki czas instruktor w Obozie 
Szkół Podoficerskich w Dęblinie, po czym 
na własną prośbę odkomenderowany do  
1. pp, biorącego wówczas udział w wojnie  
z bolszewicką Rosją. Dowodził plutonem, 
a następnie 7. kompanią. W trakcie walk 
był dwukrotnie ranny, na krótko oddele-
gowany na stanowisko dowódcy Centrum 
Wyszkolenia 1. DP LP, skąd po miesiącu 
wrócił do 3. kompanii w swym macie-
rzystym pułku. Od V 1920 do II 1921 do-
wódca 2. kompanii, następnie dowódca 
Kompanii Uzdrowieńców. W tym czasie 
awansowany na porucznika oraz odzna-
czony Krzyżem Walecznych i Srebrnym 
Krzyżem Virtuti Militari V klasy. W kolej-
nych latach przyznano mu również Krzyż 
Walecznych (łącznie 4 nadania), Krzyż 
Niepodległości z Mieczami, Krzyż Ka-
walerski Orderu Polonia Restituta, Medal 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległo-
ści, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-
1921 oraz łotewski Medal Pamiątkowy  
z 1929. Ożenił się 5 VII 1920 w Jabłon-
nie ze Zdzisławą Świtalską (1896-1986),  
z którą miał trzy córki: Annę (ur. 1921), 
Jadwigę (1924-2009) i Marię (1929-2005). 
W 1922 awansował do stopnia kapitana – 
w l. 1922-1924 dowodził 6. kompanią, w 1924 
II batalionem 1. pp, a w 1925 był oficerem 
materiałowym w kwatermistrzostwie Oddzia-
łu Administracji Gospodarczej. W l. 1925-
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1932 pracował w Biurze Historycznym 
Sztabu Generalnego, które przekształcono 
w Wojskowe Biuro Historyczne. Początko-
wo był tam kierownikiem referatu historii 
pułkowych, w 1928 awansował do stopnia 
majora, a od 1930 pracował na stanowisku 
kierownika Wydziału Wojen Polski Od-
rodzonej. W 1930 członek Komitetu Ob-
chodu Dziesięciolecia Wojny z Bolszewi-
kami. Od 1932 dowódca I batalionu w 41. 
Suwalskim Pułku Piechoty im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, a od 1933 dowódca 
batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza 
„Suwałki”. W 1935 awansowany na pod-
pułkownika. Od XII 1935 członek Tym-
czasowego Komitetu Organizacji Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Belwederze, a od 
24 XII dyrektor tej placówki. W związku 
z tym zamieszkał z rodziną w służbowym 
mieszkaniu w skrzydle Belwederu. W tych 
latach był też członkiem Instytutu Badań 
Najnowszej Historii Polski, Związku Le-
gionistów Polskich, Związku Peowiaków 
i Sądu Honorowego Odznaczonych Krzy-
żem lub Medalem Niepodległości. Pod 
koniec VIII 1939 przydzielony do biura 
Szefa Propagandy Naczelnego Wodza. Po 
wybuchu wojny zostawił Muzeum Belwe-
derskie pod opieką swej żony i pracowni-
ków, po czym wyjechał do Lwowa, gdzie 
został szefem Oddziału VI Sztabu Obrony 
Miasta. Po kapitulacji przedostał się na 
Węgry i został internowany. Osadzono go 
w obozach: Lengyeltóti, Balatonfóldvar, 
Balatonboglar i Pestihidegkut pod Buda-
pesztem. Bezskutecznie próbował przedo-
stać się na Zachód, choć sam pomógł uciec 
z obozu wielu żołnierzom. W tym czasie 
Niemcy zaproponowali mu ponowne obję-
cie kierownictwa Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Belwederze, jednak odmówił.  
W 1941 uciekł i został przerzucony do 
kraju, gdzie pod przybranym nazwiskiem 
Józefa Nowaka zaangażował się w dzia-
łalność w ZWZ, a następnie AK. Komen-
dant Podokręgu Wschodniego (Siedlce) 

Obszaru Warszawa AK „Struga”, od 1943 
zastępca głównego inspektora Wojsko-
wej Służby Ochrony Powstania. Uczest-
nik Powstania Warszawskiego, w trakcie 
którego redagował pismo „Barykada”  
i „Barykada – Warszawa Walczy”. Po 
upadku powstania przedostał się do Bąko-
wej Góry. W Częstochowie nawiązał kon-
takt z gen. Leopoldem Okulickim, dzięki 
czemu mógł kontynuować niepodległo-
ściową działalność. Kierownik Wojsko-
wego Biura Historycznego BIP KG AK.  
W 1945 awansował do stopnia pułkow-
nika. Po przebytym zawale zrezygnował 
z pracy w biurze. We IX 1945 ujawnił się 
przed komunistycznym władzami Pol-
ski, a następnie był kustoszem w Dziale 
Kartograficznym Biblioteki Narodowej 
w Warszawie. Działał w Komisji Likwi-
dacyjnej AK. Od 1946 był kierownikiem 
Samodzielnego Referatu Ruchu Oporu  
w Instytucie Pamięci Narodowej, prze-
kształconym z czasem w Instytut Historii 
Najnowszej przy Prezydium Rady Mi-
nistrów. Od 1951 na emeryturze. Współ-
pracował wówczas m. in. z Instytutem 
Historii PAN, Instytutem Urbanistyki  
i Architektury PAN oraz z komisją redak-
cyjną Atlasu Historycznego. Do najważ-
niejszych publikacji Borkiewicza należą 
Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów (lata 
wojny polsko-rosyjskiej 1918-1920) – wy-
dana w 1928 i Powstanie warszawskie 
1944 : zarys działań natury wojskowej – 
wydana w 1957. Za monografię Powsta-
nia Warszawskiego przyznano mu nagro-
dę naukową im. Włodzimierza Pietrzaka,  
a sama książka stała się bestsellerem  
z ponownymi wydaniami w 1964 i 1969.  
Zm. 29 XII 1958 w Warszawie, pochowa-
ny na Powązkach Wojskowych. W 1991 
pośmiertnie odznaczony Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym.

M. Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie 
konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, War-
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szawa 2005; M. Kolmasiak, Pułkownik Adam 
Borkiewicz – konspirator, żołnierz, historyk, 
„Niepodległość” 2015, t. LXIV; AAN, Akta 
Adama Borkiewicza, Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Belwederze, sygn. 1-19; CAW, Ko-
lekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.10687 
Borkiewicz Adam; Zbiory dr Anny Borkie-
wicz-Celińskiej.

Mariusz Kolmasiak

BRYL (Bryll) Jan (1882-1942) – du-
chowny katolicki. Ur. 11 XI 1882 w Ol-
szynkach k. Kobiel Wielkich, s. Józefa  
i Katarzyny z Pozowskich. Pochodził ze 
starej radomszczańskiej rodziny młynar-
skiej. Pierwsze nauki pobierał w wiej-
skiej szkole w Kobielach Wielkich. Do 
Wyższego Seminarium Duchownego we 
Włocławku wstąpił w 1905. Ukończył je 
w 1911 uzyskując święcenia kapłańskie. 
Jako neoprezbiter rozpoczął pracę w para-
fii w Parznie, skąd w jeszcze w 1911 został 
przeniesiony na wikariat do Zagórowa. 
Następnie pełnił posługę duszpasterską  
w Kłobucku (1913-1914) i Warcie (1914-
1919). W 1919 → bp Stanisław Zdzito-
wiecki utworzył w Kleszczowie ekspo-
zyturę, a jej administrowanie powierzył 
ks. Brylowi. W l. 1919-1920 staraniem 
ks. Bryla, najpierw jako wikariusza para-
fii sulmierzyckiej, a następnie pierwsze-
go proboszcza nowo utworzonej parafii,  
w Kleszczowie powstał drewniany ko-
ściół. W VI 1923 ks. Bryl objął probostwo 
parafii Licheń. Pełnił tę funkcję do 1937, 
w tym okresie kilkukrotnie przebywał 
tam alumn Stefan Wyszyński (późniejszy 
kardynał i prymas Polski). W 1929 prze-
prowadził w Licheniu gruntowny remont 
kościoła pw. św. Doroty, kaplicy i organi-
stówki. W 1937 został proboszczem pa-
rafii w Koźminku. Na początku X 1941,  
w wyniku przeprowadzonej przez władze 
niemieckie akcji wymierzonej w polski 

Kościół katolicki, został wraz z blisko 560 
księżmi i zakonnikami aresztowany. Naj-
pierw trafił do obozu przejściowego w Kon-
stantynowie Łódzkim, a stąd do obozu kon-
centracyjnego w Dachau (nr ewidencyjny 
28475). Po przeprowadzonej selekcji trafił 
na blok nr 28. Na początku V 1942 wy-
słano go do podobozu w Hartheim w Au-
strii, gdzie wraz z innymi duchownymi zo-
stał zamordowany. Jesienią 1942 rodzina 
otrzymała z obozu w Dachau skrzyneczkę 
z prochami, sutannę oraz różaniec. Szcząt-
ki pochowano w rodzinnym grobowcu  
w Kobielach Wielkich. 

„BIAŁA KSIĘGA”, Martyrologium ducho-
wieństwa — Polska, XX w. (lata 1914-1989), 
dane osobowe http://www.swzygmunt.knc.pl/
MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmar-
tyr0229.htm, pobrano 11 XI 2016; E. Bryl,  
M. Pawlikowski, Saga o młynach i młynarzach  
z rodziny Brel, Strzałków 2017, s. 99-100; 
Cathalogus ecclesiarum et utriusque cle-
ri tam saecularis quam regularis Dioecesis 
Wladislaviensis seu Calissiensis, Włocławek 
1913, s. 59; A. Nawrocka, Średniowieczny 
rodowód, „Opiekun, dwutygodnik diecezji 
kaliskiej”, http://www.opiekun.kalisz.pl/in-
dex.php?dzial=artykuly&kat=swiatyniediece-
zji&id=7623, pobrano dn. 12 XI 2017; Sank-
tuarium Matki Bożej Licheńskiej, [w:] http://
www.lichen.pl/pl/142/historia_parafii, pobra-
no: 12 XI 2017; E. Wypyszyński, Kościół pa-
rafialny w Koźminku, http://www.kozminek.
pl/pl/warto-zobaczyc/kosciol-parafialny-w-
kozminkurnrn.html, pobrano: 12 XI 2017.

Michał Pawlikowski

BRYLIK (Brylikowski) Julian (1869-
1943) – duchowny katolicki. Ur. 13 V 1869 
w Radomsku, s. Jana i Konstancji Widera-
kiewicz. Pochodził ze starej radomszczań-
skiej rodziny młynarskiej. W Radomsku 
ukończył z wyróżnieniem szkołę prywatną 
→ Feliksa Fabianiego (1882), w 1889 wstą-
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pił do Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku, gdzie studiował do 1892. 
Później przebywał na studiach zagranicz-
nych w Lowanium w Belgii, gdzie uzyskał 
stopień naukowy doktora. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1892. Pierwszą parafią, 
na którą został skierowany w charakterze 
wikariusza była kolegiata kaliska (1892-
1895), a następnie parafia św. Zygmunta  
w Częstochowie (1895-1899), zaś w l. 
1900-1907 był wikariuszem w kościele po-
dominikańskim pw. św. Doroty w Piotrko-
wie, a w 1905 prefektem prywatnego Gim-
nazjum Żeńskiego Tadeusza Jacobsona.  
W 1906 wszedł do zarządu (skarbnik) 
Koła Piotrkowskiego PMS. W 1907 objął 
jako proboszcz rozległą parafię w Rozprzy,  
a w 1911 parafię w Łasku i został jedno-
cześnie dziekanem dekanatu łaskiego.  
W l. 1914-1920 przebywał w Rosji, gdzie 
zaangażował się m.in. w prace komitetu 
budującego kościół katolicki w Nikol-
sku Ussuryjskim na Dalekim Wscho-
dzie. W 1920 objął parafię w Koźminku 
i uzyskał godność kanonika honorowe-
go kolegiaty kaliskiej. W l. 1922-1926 
był proboszczem w Błaszkach i prefek-
tem tamtejszego gimnazjum żeńskiego 
oraz pełnił funkcję dziekana stawskie-
go. W l. 1926-1928 kierował parafią  
w Ciechocinku. W 1928 przeszedł na eme-
ryturę i wyjechał na Węgry, gdzie od 1929 
pracował jako emerytowany duchowny  
w polskim kościele w Budapeszcie. Wcho-
dził w skład zarządu Stowarzyszenia Po-
laków na Węgrzech. Zm. w Budapeszcie  
w VII 1943. 

P. Adamczewski, Sprawa budowy ko-
ścioła katolickiego w Nikolsku Ussuryjskim 
(Ussuryjsku) w świetle dokumentów prze-
chowywanych w Rosyjskim Państwowym 
Archiwum Historycznym Dalekiego Wscho-
du we Władywostoku, [w:] „Studia z dzie-
jów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”,  
nr LII, z. 1, Warszawa 2017, s. 43-45; E. Bryl,  
M. Pawlikowski, Saga o młynach i młyna-

rzach z rodziny Brel, Strzałków 2017, s. 99; 
Cathalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam 
saecularis quam regularis Dioecesis Wladisla-
viensis seu Calissiensis, Włocławek 1913,  
s. 84; http:web.diecezja.wloclawek.pl/parafia/
ciechocinek/proboszczowie.html, pobrano: 11 
XI 2016; Kościół i dom polski w Budapesz-
cie pod red. L. Kryża, M. Soboltyńskiej, [w:] 
„Quo vadis”, Budapeszt 2014, nr 38, s. 50;  
G. Mieczyński, Fabianiacy: Uczniowie Dwu-
klasowej Pensji Męskiej Feliksa Fabianiego, 
Radomsko 2016, s. 61; AACz, Księga ur. para-
fii rzymskokatolickiej w Radomsku 1866-1872, 
sygn. KM 102, akt ur. 161/1869; Rok szkolny  
w kompletach na pensji żeńskiej w szkole inż. 
Jacobsona, „Tydzień” 1906, nr 26, s. 2-3; Wal-
ne zgromadzenia Koła Piotrkowskiego Ma-
cierzy Szkolnej, „Tydzień” 1906, nr 39, s. 2-3;  
Z różnych stron, GoCz 1907, nr 274, s. 3;  
Z życia Polaków za granicą w Europie Za-
chodniej i Centralnej, „Polacy za granicą”, red.  
K. Zieleniewski, Warszawa 1930, nr 9, s. 281, 
nr 10, s. 314.

Michał Pawlikowski

BUJACZ Barbara (1930-1998) – ma-
larka, nauczycielka plastyki. Ur. 9 XII 
1930 w Grabostowie, c. nauczycieli Ste-
fana Bujacza i Cecylii z d. Cieplowskiej. 
Miała brata Tadeusza. Naukę Barbary  
w szkole powszechnej przerwała wojna. 
Od 1945 uczęszczała do Liceum Peda-
gogicznego w Piotrkowie Trybunalskim. 
Po jego ukończeniu rozpoczęła pracę  
1 IX 1950 w Niechcicach k. Kamieńska.  
W 1955 ukończyła Studium Nauczyciel-
skie w Katowicach o kierunku rysunek  
i prace ręczne. Zgodnie z nakazem pracy 
i skierowaniem kuratorium od IX 1955 
rozpoczęła nauczanie w Liceum Pedago-
gicznym w Radomsku. W VIII 1966 prze-
niesiono ją na stanowisko bibliotekarki 
w tejże szkole. W 1977 złożyła egzamin 
równoważny wyższym studiom zawodo-
wym. Została zatrudniona w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 
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w Radomsku na stanowisku nauczyciela 
plastyki. Przez kilka lat mieszkała przy 
ul. Stara Droga u państwa Spaczyńskich, 
a następnie przy ul. Brzeźnickiej 36.  
O sobie mówiła: Rysuję i maluję od dziec-
ka. Zawsze chciałam zachować na pamiąt-
kę piękny fragment krajobrazu, kwiaty, 
drzewa, chmury... Twórczość B. Bujacz 
obejmuje malarstwo olejne, akwarele  
i rysunki. Znane są tytuły tylko niektórych 
dzieł: Autoportret – akwarela, Sianokosy 
– akwarela, Fragment parku (Radomsko) 
– akwarela, Drzewa – rysunek, Portret 
dziewczyny – rysunek, Sulejów – rysunek, 
Polne kwiaty – akwarela. Jej prace znaj-

dują się w zbiorach 
prywatnych w kraju 
i za granicą. W 1965 
prezentowała swoje 
obrazy na wystawie 
organizowanej przez 
Towarzystwo Wie-
dzy Powszechnej. 
W l. 1966-1972 była 
członkiem Klubu 

Plastyka w MDK. Czynnie uczestniczyła  
w wystawach, które organizowała ta pla-
cówka. Przy ówczesnym Klubie Nauczy-
ciela utworzyła sekcję plastyczną dla na-
uczycieli, którą prowadziła w l. 1973-1975. 
W pracy dydaktyczno-wychowawczej sta-
rała się uwrażliwiać uczniów na piękno 
przyrody, architekturę i dać im podstawy 
wiedzy o sztuce. Przygotowywała ich do 
udziału w konkursach, na których zdoby-
wali nagrody i wyróżnienia w skali miasta, 
województwa i kraju. Zawsze uśmiechnię-
ta, lekcje prowadziła w sposób nieszablo-
nowy, ciekawie i twórczo. B. Bujacz była 
osobą niezwykle ciepłą i skromną. Całko-
wicie oddana pracy w szkole i malarstwu 
wiodła ciche, spokojne, samotne życie bo-
rykając się z trudnościami finansowymi. 
Wiele prac sprzedała za grosze lub rozdała 
znajomym. Dorobkiem życiowym B. Bu-
jacz są nie tylko obrazy, ale również to, co 

przekazała swoim uczniom – wrażliwość 
na piękno przyrody, umiejętność patrze-
nia na świat i jego uroki. Zm. 16 XII 1998  
w swoim mieszkaniu w Radomsku. Zosta-
ła pochowana na cmentarzu w Bełchato-
wie w dzielnicy Grocholice.

Archiwum byłego Liceum Pedagogicz-
nego przy ZSEE w Radomsku; inskrypcja na-
grobna na cmentarzu w Grocholicach; folder  
z wystawy 11-26 XI 1993 r. w MDK udostępnio-
ny przez Piotra Pawłowskiego; kroniki szkolne  
w Izbie Historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Ra-
domsku; rozmowa z Jadwigą Waligórską.

Edmunda Bodanka

BUŻEŃSKI Jan h. Poraj (pocz. XVII 
w.-1674) – biskup katolicki. Pochodził 
z rodziny ziemiańskiej z Bużenina pod 
Sieradzem, s. Spytka Bużeńskiego (kasz-
telana sieradzkiego) i Anny Rudnickiej  
h. Lis. Karierę zaczynał od funkcji dzieka-
na łęczyckiego i wieluńskiego. W l. 1634-
1650 był proboszczem parafii w Tuszynie. 
Dzięki protekcji swojego wuja Wojciecha 
Rudnickiego (kanonika gnieźnieńskiego 
i krakowskiego) w 1646 otrzymał kano-
nię gnieźnieńską uposażoną na pobliskich 
Kobielach, które wcześniej stanowiły za-
opatrzenie wuja. W 1660 został archidiako-
nem gnieźnieńskim przy prymasie Wacła-
wie Leszczyńskim. W 1667 pełnił funkcję 
prezydenta Trybunału Koronnego. W tym 
samym roku został biskupem sufraganem 
gnieźnieńskim z tytułem biskupa armiryeń-
skiego, przydzielonym do pomocy pryma-
sowi Mikołajowi Prażmowskiemu. Nowy 
prymas darzył go zaufaniem, wobec czego 
powierzył mu funkcję oficjała i wikariusza 
generalnego. W 1673 konsekrował kościół 
w Kaliszu na tzw. Rogatce. Zm. w 1674 
w Strzałkowie, gdzie wypoczywał. Stąd 
można wnioskować, że przynajmniej pod 
koniec jego życia prebenda strzałkowska, 
obok prebendy w Kobielach, stanowiła 
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jego uposażenie. Pochowany został w pod-
ziemiach katedry gnieźnieńskiej. 

A. Boniecki, Herbarz polski, t. II, Warsza-
wa 1900, s. 289; J. Korytkowski, Prałaci i ka-
nonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej 
od roku 1000 aż do dni naszych, t. I, Gniezno 
1883, s. 119; P. Nastawski, Na kaliskiej Ro-
gatce, [w:] „Opiekun, dwutygodnik diecezji 
kaliskiej”, http://www.opiekun.kalisz.pl/index.
php?dzial=artykuly&kat= archeologiaihisto-
ria&id=2562, pobrano 12 XI 2017; E. Nejman, 
Sławne rody i znane osobistości włości burze-
nińskich, „Na Sieradzkich Szlakach” 2010,  
nr 1, s. 41; K. Niesiecki, KoronaPolska przy Zło-
tej Wolności Starożytnemi Rycerstwa Polskiego 
y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Kleynotami, 
Naywyższymi Honorami, Heroicznym Męstwem 
y odwagą, Wytworną Nauką a naypierwey Cno-
tą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona, 
Lwów 1728, t. I, s. 229; Proboszczowie parafii 
Tuszyn, http://www.canna.pl/tuszyn/index.php?-
page= parafia_archiwum, pobrano 12 XI 2017; 
J. Starykoń-Kasprzycki, M. Dmowski, Polska 
Encyklopedia szlachecka, Warszawa 1936,  
t. IV, s. 316; S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlach-
ty polskiej, Warszawa 1905, t. II, s. 102.

Michał Pawlikowski

BUŻEŃSKI Stanisław (I poł. XVII 
w.-1692) – katolicki biskup nominat. Po-
chodził z rodziny ziemiańskiej, był synem 
Wojciecha i Krystyny Suchorzeńskiej. 
Kształcił się w Akademii Krakowskiej, 
gdzie uzyskał doktorat obojga praw. Ka-
rierę rozpoczął od pracy w kancelarii kró-
lewskiej pod kierownictwem Bogusława 
i Jana Leszczyńskich. Związawszy się  
z rodem Leszczyńskich, za protekcją pry-
masa Wacława Leszczyńskiego, rozpoczął 
karierę kościelną od objęcia archidiakonii 
kaliskiej, a następnie kanonii warmińskiej. 
W 1664 został kanonikiem warmińskim 
(fromborskim), w 1665 kanonikiem kapi-
tuły gnieźnieńskiej (doktoralnym sieradz-
kim), a w 1666 kanclerzem kapituły war-
mińskiej. Prawdopodobnie już wówczas 

był prebendarzem strzałkowskim, o czym 
informują księgi poborowe z 1662, co mu-
siało się wiązać z cesją tej prebendy z jego 
krewnego → ks. Jana Bużeńskiego. Nadal 
pracował w kancelarii koronnej, w której 
za podkanclerstwa bp. Andrzeja Olszow-
skiego (późniejszego prymasa) w 1669 zo-
stał rejentem (regentem) w Kancelarii Ko-
ronnej Mniejszej. Za przysługę jaką oddał 
królowi Michałowi Wiśniowieckiemu, tj. 
za przekonanie bp. warmińskiego Stefana 
Wydżgi (późniejszego prymasa) do przej-
ścia z obozu profrancuskiego do obozu 
polskiego i głosowanie podczas elekcji na 
Wiśniowieckiego, nowy król zrewanżował 
mu się kanonią krakowską. W czasie elek-
cji w 1674 poparł Jana Sobieskiego. Pod-
czas lustracji dóbr koronnych w woj. mal-
borskim został posądzony o działanie na 
szkodę króla, co spowodowało, że utracił 
zaufanie królewskie i był pomijany przy 
obsadzie biskupstw i referendarii koronnej. 
W 1682 został dziekanem warmińskim. Po 
mianowaniu ordynariusza warmińskie-
go kardynała Michała Radziejowskiego  
w 1688 metropolitą gnieźnieńskim, ka-
pituła warmińska powierzyła Bużeńskie-
mu administrowanie diecezją warmińską  
z funkcją gubernatora księstwa warmiń-
skiego. Nowy bp warmiński Jan Stanisław 
Zbąski zawdzięczał jednomyślny wybór 
na biskupa Bużeńskiemu, któremu zre-
wanżował się powierzeniem funkcji wika-
riusza generalnego. Podczas nieobecności 
biskupa na Warmii sprawował funkcję 
namiestnika w sprawach świeckich i du-
chownych. Podczas sporów kapituły z bp. 
Zbąskim Bużeński stanął po jego stronie, 
czym się naraził kapitule do tego stopnia, 
że postanowił opuścić na stałe Warmię  
i przyjąć zaoferowaną mu przez bp. krakow-
skiego Jana Małachowskiego sufraganię, 
a jako zabezpieczenie funduszu kanonic-
kiego otrzymał wieś Biskupice. Zm. nagle  
w Wielki Piątek 1692. Pochowano go w ka-
tedrze warmińskiej we Fromborku, gdzie 
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znajduje się upamiętniające go epitafium. 
Swą bogatą bibliotekę przekazał Akademii 
Krakowskiej. Część jego rękopisów 
wydali: Michał Bohusz-Szyszko, Mikołaj 
Malinowski i Wawrzyniec Mizler de 
Kolof. Bużeński w 1683 był fundatorem 
do kościoła w Strzałkowie Panoramy  
strzałkowskiej (najstarsze przedstawienie 
okolic Strzałkowa i Radomska w malar-
stwie) po dziś dzień tam się znajdującej. 
W 1686 ufundował drzwi spiżowe do gro-
bowca św. Wojciecha w katedrze gnieź-
nieńskiej. Autor Żywotów arcybiskupów 
gnieźnieńskich, Prymasów Korony Polskiej 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, od 
Wilibalda do Andrzeja Olszowskiego (wyd. 
Wilno 1860).

A. Boniecki, Herbarz polski, t. II, War-
szawa 1900, s. 289; Ilustrowany przewodnik 
po Gnieźnie i okolicy, Gniezno 1929, s. 24; 
Korpus Inscriptionum Poloniae, wyd. J. Szym-
czak, t. VI, Łódź-Piotrków Trybunalski 1993, 
s. 269-270; J. Korytkowski, Prałaci i kano-
nicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej 
od roku 1000 aż do dni naszych, t. I, Gnie-
zno 1883, s. 114-117, 119; E. Nejman, Sławne 
rody i znane osobistości włości bużenińskich, 
„Na Sieradzkich Szlakach” 2010, nr 1, s. 41;  
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. II, Lipsk 1839, 
s. 373; tenże, Korona Polska przy Złotej Wolno-
ści Starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wiel-
kiego Xięstwa Litewskiego Kleynotami, Nay-
wyższymi Honorami, Heroicznym Męstwem  
y odwagą, Wytworną Nauką a naypierwey Cno-
tą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona, 
Lwów 1728, t. I, s. 229; K. Piwarski, Bużeń-
ski Stanisław, [w:] PSB, t. III, Kraków 1937, 
s. 157-158; A. Szorc, Dzieje parafii katolickiej 
w Królewcu 1650-1780, [w:] „Mrągowskie 
Studia Historyczne”, t. VI-VII, 2004-2005,  
s. 82; S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty pol-
skiej, Warszawa 1905, t. II, s. 102. 

Michał Pawlikowski

BZOWSKI-NOWINA Stefan (1875-
1951) – podpułkownik WP, ziemianin.  
Ur. 12 XII 1875 w osadzie kolejowej poło-
żonej przy linii Kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej w parafii Maków k. Skierniewic, 
s. kolejarza Tadeusza Piotra i Kazimiery  
z Topolskich. Po ukończeniu 7-klasowej 
szkoły realnej w Częstochowie odbył 
9-miesięczną robotniczą praktykę przy 
wielkich piecach i w stalowni w Hucie 
Bankowej w Dąbrowie (dziś: Dąbrowa 
Górnicza). Po praktyce zdał egzamin i zo-
stał przyjęty do Szkoły Górniczo-Hutni-
czej w Dąbrowie, do której uczęszczał  
w l. 1895-99. Po ukończeniu szkoły praco-
wał w hutach na terenie Śląska: w Królew-

skiej Hucie (dziś: 
dzielnica Chorzowa)  
i Hucie Laura (dziś: 
dzielnica Siemiano-
wic). W 1901 był 
kierownikiem wal-
cowni w Rudzie Ma-
lenieckiej (Towarzy-
stwo Akcyjne Ruda 
Maleniecka), a na-

stępnie pracował w Hucie „Katarzyna”  
w Sosnowcu. W l. 1903-1904 służył  
w wojsku carskim w 42. Mitawskim Pułku 
Dragonów w Częstochowie. Ukończył 
szkołę podoficerską i zdał egzamin na cho-
rążego. Następnie mieszkał i pracował  
w Sulmierzycach w majątku żony Marii  
z Łaszczyńskich. W 1907 był jednym z ini-
cjatorów powstania OSO w Sulmierzycach 
i jej pierwszym, długoletnim komendan-
tem. W folwarku zainstalował maszynę 
parową, która napędzała nowy młyn i tar-
tak, a także prądnicę przeznaczoną do 
elektryfikacji folwarku. W wyniku po-
wszechnej mobilizacji został powołany do 
4. Ewakuacyjnej Komisji w Łukowie jako 
piotrkowski naczelnik wojenny. W II 1915 
przeniesiony do sotni kozackiej w 10. Kor-
pusie wchodzącym w skład 3. Armii ope-
rującej na froncie południowo-zachodnim. 
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Pełnił tam służbę wywiadowczą w miej-
scowościach: Rzeszów, Tarnów, Sokołów, 
Głogów, Dukla, Gorlice. Potem przebywał 
w 3. Kaukaskim Korpusie stacjonującym 
w okolicach Tarnogrodu. Następnie prze-
niesiony do Gwardyjskiego Korpusu 
(wchodzącego w skład 3. Armii) stacjonu-
jącego w Rejowcu. W V 1915 pełnił służbę 
wywiadowczą w 9. Korpusie w miejsco-
wości Snów na Białorusi. W czasie obrony 
stacji kolejowej w Baranowiczach (18 X 
1915) ranny odłamkami szrapnela w brzuch 
i prawą nogę. Przebywał w szpitalu  
w Słucku, a potem w Moskwie. W II 1916 
wrócił na front na linię Gancewicze (Han-
cewicze) na Białorusi. Miesiąc później za-
rządzał zapasem koni dla 3. Armii w Urze-
czu w pow. słuckim. W kwietniu dostał 
awans na podporucznika. Miesiąc później 
wrócił na front jako zastępca dowódcy sot-
ni kozackiej przy 46. Korpusie. Oprócz 
służby wywiadowczej brał udział w wal-
kach nad rzekami Styr i Stochód w okoli-
cach Czartoryska, Maniewicz i Karasina. 
We wrześniu został ranny w głowę i prze-
bywał w 410. Szpitalu Wojskowym w Ma-
niewiczach. Od listopada pełnił funkcję 
naczelnika I wojennej drogi Maniewicze-
Sarny. Następnie przeniesiony do służby 
wywiadowczej 46. Korpusu (II 1917). 
Trzy miesiące później rozkazem sztabu 
korpusu objął dowództwo 6. sotni kozac-
kiej. W sierpniu otrzymał awans na po-
rucznika. 18 XII 1917, nie chcąc służyć 
bolszewikom, wraz ze swoją sotnią pod 
osłoną nocy opuścił front i udał się z Kara-
sina w kierunku Kijowa. Na trasie prze-
marszu w miejscowości Ługiny k. Koro-
stenia oddział wpadł w zasadzkę i został 
rozbrojony przez bolszewicki pułk piecho-
ty. S. Bzowskiego-Nowinę skazano na roz-
strzelanie. Uratowany przez swoich koza-
ków został odprowadzony na tereny 
opanowane przez formacje polskie wywo-
dzące się z armii rosyjskiej, a znajdujące 
się na Ukrainie. W III 1918 wstąpił do for-

mującego się 5. pułku ułanów wchodzące-
go w skład II Korpusu Polskiego w Rosji. 
Po bitwie II Korpusu z Niemcami pod Ka-
niowem (11 V 1918) formacja ta zmuszo-
na została do rozbrojenia się, a oficerowie 
trafili do więzienia w Brześciu. S. Bzow-
ski-Nowina uciekł z niewoli, przez Tarno-
pol i Frampol przedostał się do Polski  
i wrócił do Sulmierzyc (poł. VII 1918). Po 
powrocie udzielił poparcia miejscowej 
POW i włączył się aktywnie w nurt nie-
podległościowy. 1 XI 1918 uczestniczył 
jako rotmistrz w nocnej naradzie w ratuszu 
w Radomsku poprzedzającej rozbrojenie 
wojsk okupacyjnych. Organizował w Ra-
domsku szwadron kawalerii, z którym wy-
jechał 8 XII na front galicyjski w okolice 
Przemyśla. Na skutek odnowienia się ran 
wojennych w I 1919 wrócił do domu. Po 
krótkiej rekonwalescencji został wezwany 
do Kielc z rozkazem zorganizowania tam 
kadry żandarmerii konnej. Po wykonaniu 
zadania 1 VI poprosił o czasowe zwolnie-
nie. Miesiąc później napisał pismo do De-
partamentu Personalnego Ministerstwa 
Spraw Wojskowych z prośbą o przeniesie-
nie go ze służby frontowej do służby tabo-
rów ze względu na zły stan zdrowia w wy-
niku odniesionych kontuzji na frontach  
I wojny światowej. Przydzielony do I Szwa-
dronu Zapasowego Taborów jako dowód-
ca plutonu uzupełniającego. W II 1920 od-
komenderowany do Nowej Uszycy na 
Podolu jako przewodniczący komisji ds. 
taborów przy rozbrajaniu wojsk rosyjskich 
(białych) gen. Bredowa. W maju czasowo 
przeniesiony do 7. Armii do tworzenia  
taborów i zapasów koni dla Armii Rezer-
wowej (Front Północny) w miejscowo-
ściach Głębokie i Bezdany. W wyniku 
przemieszczania się linii frontu w lipcu 
Bzowski znajdował się w okolicach Kut-
na, Sochaczewa i Łowicza, gdzie organi-
zował kolumny taborowe dla Armii Ochot-
niczej i dla Dywizji Ochotniczej. Wówczas 
został mianowany dowódcą Taborów Ar-
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mii Ochotniczej. Po sierpniowej kontro-
fensywie → J. Piłsudskiego znad Wieprza 
i odwrocie bolszewików mjr Bzowski 
(mianowany 5 IX 1920) przewodniczył 
komisji wojskowej w Gdańsku zajmującej 
się odbiorem sprzętu wojskowego prze-
znaczonego dla służb taborowych. Po ro-
zejmie z Rosją w Rydze (12 X 1920) i za-
przestaniu działań wojennych mianowany 
dowódcą 4. Szwadronu Zapasowego Ta-
borów w Łodzi (w V 1922 awansowany na 
podpułkownika). W 1923, po reorganizacji 
służb taborowych, stanął na czele 4. Dywi-
zjonu Taborów, pełniąc jednocześnie funk-
cję szefa taborów IV Okręgu Korpusu  
w Łodzi. Podlegały mu 4 szwadrony tabo-
rów, skład i warsztaty naprawcze, kadra 
szwadronu zapasowego, kadra Okręgowe-
go Szpitala Koni nr IV w Łodzi oraz ko-
lumny przewozowe. W czasie służby  
w Łodzi zawsze wysoko oceniany przez 
komisje lustracyjne i przełożonych za do-
brą organizację i wyszkolenie podwład-
nych oraz za porządek w miejscu stacjono-
wania dywizjonu. Dbał o podkomendnych. 
Obowiązki dowódcy pełnił do czasu wej-
ścia zmian organizacyjnych w strukturach 
wojsk taborowych (X 1925). 30 IV 1927, 
po osiągnięciu wieku emerytalnego, prze-
niesiony w stan spoczynku. Wrócił do Sul-
mierzyc i zamieszkał z rodziną. Zaczął 
malować obrazy. Zachowały się akwarele 
przedstawiające sceny związane z życiem 
w wojsku. W czasie służby w armii rosyj-
skiej robił zdjęcia na szklanych negaty-
wach. Stworzył 3 albumy zawierające po-
nad 500 zdjęć z l. 1914-1917 z terenów 
wschodniej Polski. W wyniku zadłużenia 
majątku i kryzysu gospodarczego rodzina 
Bzowskich straciła folwark z dworem i za-
budowaniami gospodarczymi. Od VII 
1938 S. Bzowski-Nowina wraz z żoną, 
córką Marią Bukar i jej trojgiem dzieci za-
mieszkał w Pławnie w domu należącym do 
znajomych właścicieli majątku Pławno. 
Przed wybuchem II wojny światowej prze-

prowadził się wraz z rodziną do córki Bar-
bary do Wilczynka k. Grójca. W czasie 
kampanii wrześniowej przedostał się z wy-
cofującymi oddziałami polskimi za Wisłę  
i potem dalej na wschód. Po 17 IX wycofał 
się w kierunku zachodnim i przyłączył do 
Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleber-
ga. Wziął udział w bitwie z rosyjskimi od-
działami na Lubelszczyźnie i z Niemcami 
pod Kockiem. Wrócił w przebraniu chłop-
skim do Wilczynka, a następnie już z całą 
rodziną do Pławna. W czasie wojny praco-
wał w majątku znajdującym się pod zarzą-
dem niemieckim. W l. 1943-1945 dał 
schronienie dwóm uciekinierom z często-
chowskiego getta przyjmując ich do domu. 
W końcu 1945 lub na początku 1946 został 
mianowany przez wojewodę śląskiego 
Aleksandra Zawadzkiego pełnomocni-
kiem do przejmowania majątków ponie-
mieckich od rosyjskich władz wojskowych 
na Ziemiach Odzyskanych w pow. niemo-
dlińskim k. Opola. Przeprowadził się  
z całą rodziną z Pławna do Niemodlina. 
Dobra znajomość niemieckiego i rosyj-
skiego pomagała mu w pracy. Wyznaczał 
administratorów poniemieckich majątków. 
Po kilku latach został administratorem go-
spodarstwa w Szczepanowicach k. Niemo-
dlina. W 1950 zakończył pracę i przepro-
wadził się z żoną, córkami i wnukami do 
Zbrosławic k. Tarnowskich Gór. Zm. 25 I 
1951 w Zbrosławicach. Został pochowany 
w Częstochowie na Cmentarzu na Kulach 
w grobie rodzinnym swojej siostry Marii 
Sikorskiej. Żonaty z Marią z d. Łaszczyń-
ską, z którą miał dwie córki: Marię (1905-
1995) - żonę Karola Bukara i Barbarę  
(ur. 1907) po mężu Sochacką. W czasie 
pobytu w armii carskiej otrzymał odzna-
czenia wojskowe: Order św. Stanisława III 
kl., Order św. Anny IV kl. i Order św. Je-
rzego III i IV kl. Za zasługi wojenne  
w WP otrzymał m. in.: Krzyż Virtuti Mili-
tari V kl. (1921), Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1922), Medal za Woj-
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nę 1918-1921 (Polska Swemu Obrońcy), 
Medal Dziesięciolecia Odzyskania Nie-
podległości i aliancki Medal Zwycięstwa 
„Interallie” za wojnę 1914-1918.

H. Konikowski, Sulmierzyce z oko-
licą, przeszłość i współczesność, Łódź 
1980, mps, s. 27, 28, 29, 132; T. A. Nowak, 
Wspomnienie Lucjana Kwaśniewskiego  
z działalności w POW i wojny 1920 r., ZRa, 
t. X, red. T. A. Nowak, Radomsko 2015,  
s. 326-328, 332; Archiwum Historii Mówio-
nej Muzeum Powstania Warszawskiego, Re-
lacja wnuka Andrzeja Bukara, relacja złożona 
14.12.2004; APŁ, Księga ur. parafii rzymsko-
katolickiej w Makowie k. Skierniewic z 1875, 
sygn. 66, akt nr 110; CAW WBH, akta perso-
nalne S. Bzowskiego, sygn. I.481.B.16058;  
W. Ludwikowski, Krótki Zarys Historyczny po-
wstania 26 pułku piechoty w Radomsku, sygn. 
I.400.255, s. 1-2; „Dziennik Narodowy” 1918, 
nr 259, s. 3, nr 280, s. 3; Dziennik Personalny 
MSWojsk. 27.12. 1921, nr 43, s. 1722; 12 VI 
1922, nr 12, s. 435; 1926, nr 29, s. 232; 1927, 
nr 5, s. 39; „Łódzkie Echo Wieczorne” 1927,  
nr 31, s. 1; USC w Zbrosławicach, Księga 
Aktów Zgonów, akt zgonu S. Bzowskiego  
nr 3/1951/1.

Andrzej Grochowalski

C

CHASZCZEWACKA Miriam (1924-
1942) – autorka pamiętnika z radomsz-
czańskiego getta. Ur. 16 X 1924, c. po-
chodzącego z Litwy nauczyciela Dawida 
Chaszczewackiego i przedszkolanki Sury 
Zelwer (rodzice wzięli ślub w 1930). Mia-
ła brata Nuchima (ur. 28 IV 1929). Przed 
1939 uczęszczała do koedukacyjnego 
gimnazjum Ludwiki Wajntraub, naukę 
przerwał wybuch wojny i zlikwidowanie 
szkoły. Wraz z rodziną została zamknięta 
w radomszczańskim getcie, tu osobiście 
zaznała lub była świadkiem licznych re-
presji okupanta. Chcąc zachować świadec-

two o życiu w getcie rozpoczęła pisanie 
pamiętnika. W pierwszej części opisała 
zdarzenia od lata 1939, w drugiej znajduje 
się 27 datowanych wpisów począwszy od 
21 IV 1941. Używała j. polskiego (choć 
znała hebrajski), możliwe, że polskim 
posługiwała się na co dzień, albo specjal-
nie wybrała ten język, przypuszczając, 
że pamiętnik ma szansę przetrwać tylko  
w rękach jakiegoś Polaka i tylko wtedy, gdy 
będzie dla niego zrozumiały. W pamięt-
niku głód i ciągłe obcowanie ze śmiercią 
przeplatają się z normalnymi codziennymi 
czynnościami. Autorka zwierzała się też ze 
swoich pragnień, szczególnie potrzeby mi-
łości. Wraz ze znajomymi próbowała prze-
ciwstawiać się niektórym zarządzeniom 
władz niemieckich, np. tworząc kółko sa-
mokształceniowe, wydając ulotki podtrzy-
mujące na duchu. Z wielu notatek przebija 
jej młodzieńcza chęć życia, wraz z kole-
żankami starała zachowywać się normal-
nie: uczyć się, uczestniczyć w zabawach, 
flirtować, żartować itp. Wiadomości o wy-
siedleniach Żydów z innych miast i towa-
rzyszących im masowych mordach przy-
gnębiały ją i uświadamiały, że żydowską 
społeczność Radomska czeka ten sam los. 
W ostatnim wpisie z 7 X 1942 zanotowała, 
że wszyscy spodziewają się akcji wywóz-
ki Żydów w następnym tygodniu. Z dopi-
sku nieznanego autora wynika, że Miriam 
wraz z matką ukrywały się bez jedzenia  
w ubikacji, a 24 X 1942 zgłosiły się do stoją-
cego na ul. Limanowskiego policjanta, aby 
doprowadził je do Judenratu. Następnego 
dnia zostały wywiezione do Częstochowy, 
gdzie najprawdopodobniej je zamordowa-
no (wg F. Tycha w Treblince). Pamiętnik 
przetrwał wojnę, znajduje się w zbiorach 
Yad Vashem w Izraelu i był kilka razy  
w całości lub we fragmentach publikowany.

A. Misiak, Życie codzienne w getcie 
radomszczańskim 1939-1943, „Muzeum Regio-
nalne im. Stanisława Sankowskiego w Radom-
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sku, jednodniówka”, Radomsko październik 
2012, s. 7-15; Muzeum Regionalne w Radomsku 
im. Stanisława Sankowskiego, „W okupowanym 
Radomsku, likwidacja getta 10 i 12 paździer-
nika 1942 r.: Okolicznościowa jednodniówka”, 
Radomsko październik 2010; Pamiętnik Mi-
riam Chaszczewackiej, [oprac. F. Tych], [w:] 
„Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 9/2013; 
APPT, ASC Okręgu Bożniczego w Radom-
sku, zespół 335, Księga zawartych małżeństw 
1925-1935, sygn. 135, akt 36/1930.

Grzegorz Mieczyński

CIESIOŁKIEWICZ Stanisław (1903 
-1942) – nauczyciel, żołnierz AK. Ur. 19 
II 1903 w Russocicach (gm. Władysła-
wów, pow. koniński, woj. wielkopolskie), 

s. Franciszka i We-
roniki z Okońskich. 
Pochodził z rodziny 
dość zamożnej, ro-
dzice posiadali młyn 
we Władysławowie 
k. Turku oraz ma-
jątek rolny liczący 
ok. 30 mórg we wsi 
Dobocha k. Włady-

sławowa. Miał liczne rodzeństwo: czte-
rech braci (Henryka, Romana, Konrada 
i Kazimierza) oraz cztery siostry (Jadwi-
gę, Alicję, Bronisławę i Helenę). W 1917 
ukończył szkołę powszechną we Włady-
sławowie. W I 1918 wstąpił do 8-klaso-
wego Gimnazjum Humanistycznego im. 
Tadeusza Kościuszki w Turku. Edukację 
gimnazjalną zakończył na kl. VI w roku 
szkolnym 1923/24. W 1924 ukończył 
10-tygodniowy kurs metodyczno-pedago-
giczny początkowy w Koninie i otrzymał 
nominację na tymczasowego nauczycie-
la szkoły powszechnej. Od l X 1924 aż 
do 3 VIII 1939 pracował nieprzerwanie  
w szkołach powszechnych. Pierwszą jego 
placówką była Szkoła Powszechna w Go-
sławicach (1 IX 1924-31 VIII 1925). Na-

stępnie zatrudniony jako nauczyciel peł-
niący obowiązki kierownika w 2-klasowej 
Szkole Powszechnej w Szczepidle, pow. 
koniński (l IX 1925-31 VIII l933). Tutaj 
poznał swoją przyszłą żonę Barbarę Śle-
dzińską – również nauczycielkę. 1 I 1930 
odbył się ich ślub w Warszawie w kościele 
na Woli. Po ślubie małżonkowie praco-
wali razem. Za swoje oszczędności kupili  
w Morzysławiu k. Konina (obecnie: Ko-
nin) działkę i w l. 1934-1936 pobudo-
wali domek rodzinny. W roku szkolnym 
1933/34 S. Ciesiołkiewicz został zatrud-
niony jako nauczyciel w 7-klasowej Szkole 
Powszechnej w Helenowie, pow. koniński, 
a następnie w l. 1934-1937 jako nauczy-
ciel p.o. kierownika w 2-klasowej Szkole 
Powszechnej w Ogorzelczynie, pow. ko-
niński. W 1937 został zatrudniony jako 
kierownik Szkoły Powszechnej II stopnia  
w Anielewie, pow. koniński. Współpra-
cował z lokalnym społeczeństwem, orga-
nizował życie kulturalne, m. in. urządzał 
zabawy, przygotowywał przedstawienia. 
Zagospodarowywał jednocześnie otocze-
nie szkoły. Dzieci szkolne skupiał wokół 
organizacji harcerskiej, dbał zarówno o ich 
kształcenie, jak i wychowanie. Kontynu-
ował swoją edukację zawodową: w 1925 
ukończył wakacyjny kurs metodyczno-
pedagogiczny końcowy w Płocku, w roku 
szkolnym 1926/27 uczęszczał w niedziele 
i święta na wykłady humanistyczne w Ko-
ninie, w 1928 ukończył w Koninie waka-
cyjny kurs polonistyczny, w 1929 waka-
cyjny kurs informacyjno-przygotowawczy 
do nauczycielskiego egzaminu praktycz-
nego w Częstochowie, 17 V 1930 zdał eg-
zamin praktyczny na nauczyciela szkoły 
powszechnej z wynikiem bardzo dobrym. 
W tym samym dniu mianowano go sta-
łym nauczycielem szkół powszechnych.  
W 1938 został (w drodze konkursu) kie-
rownikiem Szkoły Powszechnej II stopnia 
w Anielewie, pow. koniński. Podczas swej 
pracy zawodowej nie tylko się dokształ-
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cał, ale także w czasie wakacji letnich 
odbywał ćwiczenia wojskowe (był podpo-
rucznikiem rezerwy). W VIII 1939 został 
zmobilizowany, ale jego jednostka szybko 
została rozwiązana. Żołnierze i oficerowie 
zaczęli się ukrywać. S. Ciesiołkiewicza 
ścigała niemiecka żandarmeria i Gesta-
po. Jako zbieg znalazł się w 1940 w pow. 
piotrkowskim w Kamieńsku. Zamieszkał 
najpierw u → Bronisława Turlejskiego,  
a później u Romana Zięby (brata księ-
dza). Do Kamieńska została przesiedlona 
żona S. Ciesiołkiewcza i jego synowie 
Sławomir i Przemysław. We IX 1940 Cie-
siołkiewicz otrzymał posadę nauczyciela  
w szkole polskiej w Kamieńsku, zatrudnił 
go kierownik szkoły → Kazimierz Tazbir. 
Prowadził także tajne komplety – przera-
biał z młodzieżą program I kl. gimnazjum. 
Działał w ZWZ, a potem w AK, gdzie 
był komendantem. Utrzymywał łączność  
z Szarymi Szeregami. Uczył patriotyzmu, 
przyciągał do siebie młodzież uśmiechem 
i serdecznością. W VI 1942 został areszto-
wany i wywieziony w nieznanym kierun-
ku. Później okazało się, że był w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz (nr 38048), 
a następnie w Mauthausen-Gusen (nr 
1441). Zginął 19 IX 1942. Upamiętniony 
tablicami umieszczonymi w obozie Gusen, 
Szkole Podstawowej w Anielewie oraz 
Szkole Podstawowej w Kamieńsku. 

„Echo Kamieńska”, 2011, nr 1-3; „Głos 
Nauczycielski” 1971, nr 6; Kronika Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza 
w Anielewie, materiał niepublikowany; Rela-
cja ustna Bronisława Turlejskiego przekazana 
Grzegorzowi Turlejskiemu w 1980; J. Turlej-
ski, Wspomnienie o Stanisławie Ciesiołkiewi-
czu, materiał niepublikowany z 2010. 

Grzegorz Turlejski

CIESZKOWSKA Zofia Helena Ade-
la, ps. Saryusz (1867-1946) – powieścio-

pisarka, poetka, nauczycielka i działaczka 
oświatowa. Ur. 15 XII 1867 w majątku 
Korczew-Dobiecin w pow. piotrkowskim 
(parafia Bogdanów), c. Wenantego i Flo-
rentyny z Kamockich (w akcie urodze-
nia błędnie: Kamieńskich) małżonków 
Otockich h. Dołęga. Miała brata Felicjana 
Ignacego (1869-1931) – posła Dumy Pań-
stwowej i siostrę Jadwigę oraz rodzeństwo 
zmarłe w dzieciństwie: Marię Leokadię 
(1870-1872), Marię Janinę (ur. 1873).  
W 1883 ukończyła żeńską pensję Emilii 
Dobrzańskiej w Piotrkowie. Karierę pi-
sarki rozpoczęła w 1898 nowelą Jędrek 
Sokół. Powiastka dla ludu, opublikowaną 
nakładem Wydawnictwa „Gazety Świą-
tecznej” i Księgarni Krajowej Prószyń-
skiego w Warszawie (wznowioną w 1925). 
Następnie powstał jej szkic powieściowy 

pt. Dziwaczka, który 
drukowała w 1900 
na łamach warszaw-
skiego czasopisma 
„Bluszcz”. Tam też 
w 1907 kontynu-
owała druk powieści 
pod zmienionym ty-
tułem Podwójna mo-
ralność. Współpraca  

z pismem tygodniowym ilustrowanym dla 
kobiet „Bluszcz” w l. 1900-1901, 1907  
i 1915 pozwoliła Z. Cieszkowskiej zdo-
być liczne grono czytelniczek. Reprezen-
towała środowiska emancypantek, które 
w imię swych ideałów często wydawa-
ły powieści obyczajowe o charakterze 
wychowawczym. Poza tym angażowała 
się też w działania pozaartystyczne, np.  
w 1908 wraz z Elizą Orzeszkową czy Zo-
fią Seidlerową wystosowała na łamach 
polonijnej prasy w Ameryce otwarty list 
kobiet polskich do kobiet niemieckich, 
odwołujący się do moralności kobiet  
w celu przeciwstawienia się niemieckiej 
polityce jako niezgodnej z ideami chrze-
ścijańskimi. Z początkiem XX w. zaczęła 
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publikować książki w Warszawie i Pozna-
niu: Między świtem a dniem (1902), Krzyk 
życia (1911), Krzywdy dozwolone (1914, 
wznowienia w 1926 i 1928). Powieść 
Krzyk życia. Szkic psychologiczny okazała 
się jej największym osiągnięciem w ka-
rierze. Wznawiano ją we Lwowie (1923), 
Poznaniu (1925) i ponownie w Warsza-
wie (1937). W 1915 opublikowała wiersz  
Do poety, w którym uwidaczniają się jej 
dążenia niepodległościowe. W okresie 
międzywojennym wydała kolejne powie-
ści: Literatka (1923), Więzy ducha. Po-
wieść w dwóch tomach (1926, 1928), Syn 
Ludu, Wyrodny syn, Patrzeć będą na Mnie, 
Postęp, Sekwana, Noc św. Bartłomieja  
i inne. Niektóre z jej powieści wystawiane 
były na scenach teatralnych. Była również 
autorką nowel i drobnych prac o zróżni-
cowanej tematyce, w tym historycznej: 
Szlachetni. Obrazek z życia Samnitów 
(1900, 1904), Ze wspomnień roku 1905, 
Król Tułacz i Król Chłopków: Włady-
sław Łokietek, Kazimierz Wielki (1911)  
i zoologicznej Obyczaje zwierząt (1928).  
Jej prace wychodziły nakładem warszaw-
skich wydawnictw: Biblioteki Domu Pol-
skiego, Księgarni „Światło”, Księgarni 
A. G. Dubowskiego, „Księgarni Polskiej” 
Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkol-
nej, Domu Książki Polskiej, „Przeglądu 
Katolickiego”, „Gazety Świątecznej”, To-
warzystwa Akc. „Drukarnia Poznańska” 
i lwowskiego Literackiego Instytutu Wy-
dawniczego „Lektor”. Współpracowała 
również z prasą codzienną: piotrogrodzką 
„Prawdą”, warszawską „Gazetą Poranną” 
i poznańskim „Przeglądem Porannym”.  
Z. Cieszkowska cieszyła się w I poł. XX 
w. dużą popularnością. Jej książki były  
w zasobach bibliotek krajowych, parafial-
nych i szkolnych. Artystka w młodości 
związana była głównie z rodzinnym dwo-
rem Otockich pod Bełchatowem, zamiesz-
kiwała również w majątkach Kamockich 
w Modrzewku, Goleszach i Wolborzu 

w pow. piotrkowskim. Czasem wakacje 
spędzała u Kamockich w Kocierzowach  
k. Radomska. Działalność literacka powo-
dowała ścisłe związki z Warszawą, Ino-
wrocławiem i Poznaniem. W międzywoj-
niu była członkinią Związku Zawodowego 
Literatów Polskich (ZZLP) w Poznaniu. 
W l. 1921-1922 toczyła spór o plagiat, 
którego miała się dopuścić znana pisarka 
i społeczniczka Ignacja Piątkowska. Spra-
wę rozstrzygnął zarząd ZZLP, w wyniku 
czego Piątkowska wypłaciła Cieszkow-
skiej 50 000 mkp odszkodowania. Praca 
społeczna Z. Cieszkowskiej miała cha-
rakter szkolno-oświatowy. Zakładała i na-
stępnie kierowała szkółkami, ogródkami  
i czytelniami dla ubogich chłopskich dzie-
ci (m. in. w Korczewie). Uczyła również  
j. francuskiego. Po strajku szkolnym  
w 1905 została mianowana przełożoną jed-
nej ze szkół polskich w Warszawie. Wtedy 
też rozpoczęła pracę nad Wypisami polski-
mi na klasę I, II i III dla szkół średnich, które 
opublikowała w 1917 własnym nakładem 
w drukarni J. Waleckiego w Piotrkowie. 
Ok. 1926 pracowała jako nauczycielka 
kontraktowa w Gimnazjum Państwowym 
im. Bolesława Prusa w Siedlcach. 6 I 1893 
poślubiła adwokata Stanisława Ciesz-
kowskiego z Warszawy. Ze związku tego  
w Warszawie urodziły się dzieci: Tade-
usz Wiktor (ur. 1899), Janusz (ur. 1901) 
a także córka Irena. Następnie rozwiodła  
się z mężem (w akcie zg. wpisano, że 
była wdową). Z. Cieszkowska zm. 16 II 
1946 we dworze Kamockich w Wągliniu  
k. Kocierzowów w pow. radomszczańskim 
(parafia Kodrąb). Pochowana została w 
kaplicy Kamockich na cmentarzu parafii 
Gomunice. Propagowaniem wiedzy na te-
mat pisarki zajmuje się od wielu lat Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Wolborza.

R. Bogusławski, Dobra ziemskie Ścibor-
-Bogusławskich h. Ostoja w Ziemi Sieradz-
kiej i okolicy na przestrzeni wieków XV-XX, 
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„Na Sieradzkich szlakach” 2007, nr 4, s. 22; 
J. A. Chmurzyński, Historia etologii w Pol-
sce, ptetol.nencki.gov.pl/polska.htm (portal 
Polskiego Towarzystwa Etologicznego), po-
brano 17.06.2018; L. Czarkowski, Pseudoni-
my i kryptonimy polskie, Wilno 1922, s. 74;  
T. Kraszewski, Z dziejów oddziału Poznań-
skiego Związku Literatów Polskich, [w:] „Kro-
nika Miasta Poznania, Poznań w literaturze, 
literatura w Poznaniu”, red. J. Wiesiołowski, 
1995, nr 4, s. 166; S. Łoza, Czy wiesz kto to 
jest?, Warszawa 1938, s. 110; P. Nowak, Po-
znań jako ośrodek wydawniczy w dwudziesto-
leciu 1919-1939, Poznań 1997, s. 102-103;  
T. Nowakowski, Piotrków Trybunalski i oko-
lice: przewodnik, Piotrków Trybunalski 1972, 
s. 77; R. Poradowski, Zofia Cieszkowska – 
bojowniczka o prawa kobiet polskich (w 30 
rocznicę śmierci), brak nazwy prasy i daty wy-
dania; S. Siniarski, Kalendarz z dziejów Wolbo-
rza 1065-1982, Warszawa 1984, s. 4; Słownik 
pseudonimów pisarzy polskich, t. III, R-Ż, red. 
E. Jankowski, Wrocław 1996, s. 145; Słow-
nik pseudonimów pisarzy polskich, t. IV, A-Ż 
Nazwiska, red. E. Jankowski, Wrocław 1996, 
s. 99; Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza, 10 
lat w służbie środowiska wolborskiego, [Wol-
bórz 1973], s. 7; AAW, Księgi metrykalne pa-
rafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie, zespół 9233, akty ur.: 284/1899, 
23/1901; APŁ, ASC parafii rzymskokatolic-
kiej w Bogdanowie, zespół 1411, akty ur.: 
300/1867, 209/1869, 235/1870, 171/1873, akt 
zg. 95/1872; Archiwum rodzinno-majątkowe 
Kamockich z Kocierzowy 1824-1926, zespół 
568, Genealogia rodziny Otockich, sygn. 52, 
nr 3; APPT, Archiwum Kamockich z Kocie-
rzów 1743-1936, zespół 176, Zeszyt nr 5 pa-
miętnika Marii z Mieczkowskiej Kamockiej 
(1905), sygn. 27, s. 34-35, 48; Archiwum para-
fii rzymskokatolickiej w Kodrębie, Księga zg., 
akt 9/1946; „Bluszcz” 1907 nr 45, s. 511-513,  
nr 46, s. 522-523, nr 47, s. 529-531, nr 48,  
s. 543-545, nr 49, s. 553-554, nr 50, s. 564-
565, nr 51, s. 577, nr 52, s. 584-586; „Dzien-
nik Chicagoski” 1908, nr 66, s. 4; „Dziennik 
Piotrkowski” 1937, nr 247, s. 8; Katalog bele-
trystyki polskiej, wyd. Księgarnia Gebethnera 
i Wolffa w Warszawie, t. I, Warszawa 1913,  
s. 25; „Katalog nowych książek”, miesięcz-

nik bibliograficzny Księgarni G. Gebethnera  
i Spółki w Krakowie, czerwiec-lipiec 1911, 
nr 6-7, s. 64; „Na wpisy szkolne, jednodniów-
ka Tow. Literatów i Dziennikarzy polskich  
w Warszawie”, 7 V 1915, s. 6; relacje ustne  
Teresy Lucyny Gorzoń z Kamieńska i Aleksan-
dry Sierko z Gomunic; H. Rzepecka, Zbiorowy 
głos doraźny, „Literatura i sztuka. Dodatek do 
Dziennika Poznańskiego” 1912, nr 36, s. 566; 
„Tydzień” 1883, nr 26, s. 2. 

Tomasz Kuźnicki

CIĘŻKI Marian Tadeusz (1936-2018) 
– technolog przetwórstwa drewna, dzia-
łacz związkowy, społeczny i polityczny. 
Ur. 8 IX 1936 w Skomlinie k. Wielunia,  
s. Józefa i Franciszki. W czasie wojny stra-
cił rodziców i wychowywał się u dziad-
ków. Po zdanej w Wieluniu maturze roz-
począł studia w Moskwie, które ukończył 

w 1960 zdobywając 
tytuł magistra in-
żyniera technologii 
przetwarzania drew-
na. Z nakazu pracy 
trafił do Zakładów 
Mebli Giętych „Fa-
meg” w Radomsku. 
Jednocześnie ukoń-
czył kursy pedago-

giczne, dzięki którym po roku mógł roz-
począć pracę w Technikum Drzewnym  
w Radomsku. Jako nauczyciel pracował 
w l. 1961-1974. Od 1974 wrócił do pracy 
w Famegu, gdzie został głównym specja-
listą w służbach utrzymania ruchu. W za-
kładzie tym pracował do 1995, kiedy od-
szedł na emeryturę. Od 1980 uczestniczył 
w powstawaniu NSZZ „Solidarność”. Był 
jednym z dwóch wiceprzewodniczących 
tego związku w „Famegu” i delegatem na 
I Krajowy Zjazd „Solidarności” w Gdań-
sku. 13 XII 1981, po wprowadzeniu stanu 
wojennego, uniknął internowania i przez 
tydzień ukrywał się, ale wskutek nękania 
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jego rodziny przez SB zgłosił się na mili-
cję. Przesłuchiwano go w Piotrkowie Try-
bunalskim, nie został aresztowany. Konty-
nuował działalność związkową w ukryciu. 
Od 1990 włączył się w działania na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego. Był człon-
kiem Zarządu Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”. W 1990 z listy Komitetu 
Obywatelskiego został radnym miejskim, 
pracował w Komisji Ochrony Środowiska. 
Od 11 VI 1990 członek Zarządu Miasta,  
a od 17 V 1991 zastępca prezydenta mia-
sta ds. oświaty i kultury. Zasiadał również  
w Radzie Miejskiej III kadencji (1998-
2002) – pracował w Komisji Budżetowej 
i Komisji Gospodarki Komunalnej, od 27 
X 1998 był przewodniczącym Rady Miej-
skiej. Ponownie wszedł do Rady Miejskiej 
w V kadencji (2006-2010). Wtedy był 
członkiem Komisji Budżetowej oraz Ko-
misji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju 
Miasta i Planowania Przestrzennego. Dzię-
ki jego staraniom udało się dla biblioteki 
miejskiej pozyskać fundusze niemieckie, 
przez co możliwa była jej rozbudowa. Po 
zakończeniu działalności samorządowej 
nadal angażował się w sprawy społeczne. 
Był inicjatorem powstania i prezesem Sto-
warzyszenia „Przywrócić Pamięć”, zajmu-
jącego się sprawami osób represjonowa-
nych w stanie wojennym. Zaangażował 
się też w powstanie Liceum Katolickiego 
w Radomsku. Był odznaczony Medalem 
Miasta Radomska. Miał żonę Annę i dwie 
córki. Zm. 13 II 2018, pochowany na Sta-
rym Cmentarzu w Radomsku.

Archiwum Urzędu Miasta Radomska, 
Akta Rady Miejskiej, Uchwała Nr II/11/90 
Rady Miejskiej w Radomsku z dn. 11 czerw-
ca 1990 r. w sprawie wyboru członków Zarzą-
du Miasta Radomska, Uchwała Nr XV/82/91 
Rady Miejskiej w Radomsku z dn. 17 maja 
1991 roku w sprawie wyboru Zastępcy Prezy-
denta Miasta Radomska; Uchwała Nr I/1/98 
Rady Miejskiej w Radomsku z dn. 27 paździer-
nika 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej w Radomsku; Uchwała 
Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Radomsku  
z dn. 28 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia 
Pana Mariana Ciężkiego na miejsce Radnego, 
w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego 
Jana Gustalika; BIP IPN, http://katalog.bip. 
ipn.gov.pl/informacje/46948, pobrano 14 VI 
2018 r.; „Gazeta Radomszczańska” 2018, nr 9, 
s. 9; Wspomnienia własne autorów.

Mirosława i Jacek Łęscy

CZABAŃSKI Emil (1896-1953)  
– legionista, policjant. Ur. 29 V 1896  
w Kowalówce (Kowalówka) w pow. 
buczackim, s. Gustawa i Józefy z d. Ło-
tockiej. Miał trzech braci: starszych Ma-
riana (żołnierza: 4. pułku ułanów armii 

austriackiej, Armii 
gen Hallera, 4. pułku 
strzelców konnych 
WP – w wojnie pol-
sko-bolszewickiej) 
i Mikołaja (urzędni-
ka) oraz młodszego 
Mieczysława (żoł-
nierza WP). Ukoń-
czył 6 klas szkoły 

realnej. Żołnierz żandarmerii polowej 
I Brygady LP (24 IX 1914-16 II 1918), 
następnie internowany. Po zakończeniu 
I wojny światowej 1 IX 1919 Naczelny 
Wódz mianował go podporucznikiem 
Żandarmerii Wojskowej. Zakończył w niej 
służbę 14 IV 1922 w stopniu porucznika 
(prawdopodobnie był komendantem żan-
darmerii miasta Bydgoszczy). W szeregi 
PP wstąpił w 1923. W III 1927 przenie-
siono go z kancelarii komendanta woje-
wódzkiego PP w Łodzi do Radomska na 
stanowisko komendanta powiatowego. 
W VII 1927 awansowany na podkomisa-
rza. Funkcję komendanta powiatowego  
w Radomsku sprawował do 1928. W okre-
sie od 23 V do 22 XII 1929 p.o. komen-
danta powiatowego PP w Wieluniu. 23 
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XII 1929 ponownie objął stanowisko ko-
mendanta powiatowego PP w Radomsku.  
W 1930 był współzałożycielem stowarzy-
szenia prowadzącego Świetlicę Szerego-
wych PP. W 1931 przeniesiony do Lwowa, 
gdzie pełnił obowiązki zastępcy komen-
danta PP miasta Lwowa. Prawdopodob-
nie w tym samym roku objął analogiczne 
stanowisko w Warszawie. Następnie pra-
cował jako komendant powiatowy PP:  
w Krakowie (od 1934), Miechowie  
(w 1938) i Zawierciu (od 1938). Ostat-
ni rozkaz o rozformowaniu dla swoich 
podwładnych policjantów z Zawiercia 
wydał 17 IX 1939 w trakcie ewakuacji 
na wschodnie tereny II RP w okolicach 
Równego i Kowla. Po zakończeniu kam-
panii wrześniowej zamieszkał w Krako-
wie. Obawiając się wcielenia w szeregi 
Policji Polskiej, opuścił Kraków i ukry-
wał się przez całą II wojnę światową. 
18 II 1946 pozytywnie przeszedł wery-
fikację jako osoba nie współpracująca  
z okupantem niemieckim. Ze względu na 
swoje przedwojenne sanacyjne powiąza-
nia (w dokumentach potwierdzających 
jego pracę niepodległościową znajdowały 
się oświadczenia m. in.: Sosnkowskiego, 
Śmigłego-Rydza, Scewoli-Wieczorkiewi-
cza, Wieniawy-Długoszowskiego, Kordia-
na-Zamorskiego) był szykanowany przez 
władze komunistyczne. Utrzymywał się 
jako robotnik fizyczny, m.in. pracował  
w zakładzie kanalizacyjnym. W okresie 
służby w PP odznaczony: Krzyżem Nie-
podległości (1934), Medalem Pamiąt-
kowym za Wojnę 1918-1921 i Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległo-
ści. Zm. 1 I 1953. 

J. i S. Gębka, Historia zawierciańskiej po-
licji, http://www.dawne-zawiercie.pl/historia_
zawiercianskiej_policjii_/1, dostęp 4.02.2019; 
M. Kania, Losy funkcjonariuszy policji II 
Rzeczpospolitej Polskiej w Polsce Ludowej, 
http://policjapanstwowa.pl/, dostęp 4.02.2019; 
Komisarz Emil Czabański, https://myvimu. 

com/exhibit/6694217-komisarz-emil-cza-
banski-warszawa-1933, dostęp 4.02.2019;  
G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne  
w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 
2008, s. 102; AAN, zespół 2-349-2, KGPP  
w Warszawie, jednostka 848, Komisarze Poli-
cji Państwowej; APŁ, Komenda Wojewódzka 
Policji Państwowej w Łodzi, sygn. 14; APŁ od-
dział w Sieradzu, zespół 191, Powiatowa Ko-
menda Policji Państwowej w Wieluniu, sygn. 
366, 385.

Piotr Pawlak

CZAPALSKI Bernard (ok. 1766-
1810) – aptekarz, urzędnik. Ur. w Krako-
wie, s. Tomasza i Anny ze Skalczyńskich 
małżonków Czapalskich. Żonaty z Heleną 
ze Skibińskich (c. Tomasza i Marianny, 
zm. 1832), mieli co najmniej dwanaścioro 
dzieci: → Wojciecha, Konstancję (1789-
1856), Tomasza (1790-1842), Mariannę 
(ur. 1782), Sebastiana (ur. 1795), Łuka-
sza Wincentego (ur. 1796), Mariannę (ur. 
1798), Kazimierza Józefa (1801-1823), 
Kunegundę (ur. 1803), Józefa, Zofię 
(1807-1829) i Anielę (ur. 1809). Od ok. 
1789 do co najmniej 1803 małżonkowie 
Czapalscy mieszkali w Przerębie, następ-
nie przenieśli się do Radomska. Tutaj  
w 1806 kupili murowany dom przy Rynku 
19, gdzie B. Czapalski prowadził aptekę. 
12 IX 1807 Komisja Rządząca Księstwa 
Warszawskiego mianowała go kasjerem 
magistratu. W IV 1810 jako radny miej-
ski sprzeciwił się koncepcji wypuszczenia 
prawa propinacji w dzierżawę dla całego 
miasta. Zm. 2 XI 1810 w Radomsku, jako 
przyczynę zgonu podano paraliż. Pocho-
wany na cmentarzu przy kościele św. Mag-
daleny. W 1826 żona Helena wraz z czę-
ścią rodziny przeniosła się do Przedborza.

G. Mieczyński, Opieka medyczna  
w Radomsku w okresie Królestwa Polskiego 
1815-1914, [w:] ZRa, t. X, red. T.A. Nowak, 
Radomsko 2015, s. 47; Strona Rodu Strychal-
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skich, http://www.rodzinastrychalskich.pl/in-
dex.php/zszukaj?start=2400, pobrano 15 I 2018;  
M. Rostworowski, Materyały do Dziejów 
Komisyi Rządzącej z r. 1807: Dziennik Czyn-
ności Kom. Rządzącej, Tom 1, Kraków 1918, 
s. 746; D. Złotkowski, Miasta departamentu 
kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskie-
go: studium gospodarcze, Częstochowa 2001, 
s. 100, 277, 287; AACz, Księga meldunkowa 
miasta Radomska [1810-1820], sygn. KW 60, 
bp. poz. 19; Księga urodzeń parafii rzymskoka-
tolickiej w Rzejowicach 1789-1810, sygn. KM 
1066; Księgi metrykalne parafii rzymskokato-
lickiej w Radomsku, sygn. KM 4664, akt zg. 
104/1810, sygn. KM 4940, akty małż. 23/1813, 
66/1816, sygn. KM 4941, akt ur. 68/1809, 
sygn. KM 4980, akt. małż. 70/1826; APPT, 
Hipoteka powiatu radomszczańskiego, zespół 
378/10, sygn. 37.

Grzegorz Mieczyński

CZAPALSKI Wojciech (ok. 1785-
1821) – aptekarz. Ur. w Kielcach, s. → 
Bernarda (radomszczańskiego aptekarza) 
i Heleny ze Skibińskich małżonków Cza-
palskich. Prowadził aptekę w Radomsku 
od 1810 (po śmierci ojca), posiadał rów-
nież aptekę w Działoszynie. Był radcą 
miejskim. Ożenił się 17 XI 1810 w Ra-
domsku z Salomeą Marianną Pychową 
(ok. 1782-1857), c. Ignacego i Rozalii  
z Teresińskich małżonków Porębińskich 
(Salomea uzyskała unieważnienie małżeń-
stwa z Henrykiem Pychem wydane przez 
Konsystorz Generalny Łowicki, mieszka-
ła przy matce w Radomsku przy Rynku 
11). Małżeństwo Czapalskich miało dwoje 
dzieci: Emilię (1813-1854; żona → Igna-
cego Bednarskiego) i Ludwika Bernarda 
(1811-1814). W. Czapalski zm. 29 VII 
1821 w Radomsku. Apteka Czapalskich 
do 1826 utrzymywana była przez rodzinę, 
subiektem był brat Wojciecha – Tomasz 
Czapalski, następnie została sprzedana → 
Feliksowi Soczołowskiemu.

G. Mieczyński, Opieka medyczna w Ra-
domsku w okresie Królestwa Polskiego 1815-
1914, [w:] ZRa, t. X, red. T.A. Nowak, Radom-
sko 2015, s. 47, 49; AACz, Księga meldunkowa 
miasta Radomska [1810-1820], sygn. KW 60, 
b.p. poz. 11, 19, 29; Księgi metrykalne parafii 
rzymskokatolickiej w Radomsku, sygn. KM 
4673, akt zg. 337/1854, sygn. KM 4674, akty 
ur. 86/1811, 33/1813, sygn. KM 4675, akt zg. 
128/1821, sygn. KM 4964, akt małż. 9/1910, 
sygn. KM 4995, akt zg. 102/1814, sygn. KM 
5014, akt zg. 129/1857; Lista osób leczeniem  
i lekarstwami trudniących się w Królestwie 
Polskiem w 1820 r., Warszawa [1820], s. 11.

Grzegorz Mieczyński

CZUBAJ Zygmunt (1899-1994)  
– działacz społeczny, żołnierz. Ur. 29 IV 
1899 w Gosławicach, parafia Dmenin,  

s. Michała i Eleono-
ry z d. Podsadniak. 
Pochodził z rodziny 
rolniczej. Krótko po 
odzyskaniu niepod-
ległości został zmo-
bilizowany i wziął 
udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej, 
za którą po wielu 

latach będąc w stanie spoczynku został 
awansowany na pierwszy stopień oficerski 
i odznaczony Krzyżem za udział w Wojnie 
1918-1921. Po demobilizacji kontynuował 
naukę w nowo utworzonej Rocznej Szko-
le Rolniczej w Dobryszycach, a następnie  
w rodzinnych Gosławicach prowadził 
sklep. Po kilku latach przeniósł się z rodzi-
ną do Kietlina. W 1934 został członkiem 
Komisji Likwidacyjnej Spółdzielni Rolni-
czo-Handlowej „Rolnik”. W 1935 zwrócił 
się do bp. Teodora Kubiny o wydzielenie 
kilku miejscowości z terenu parafii pw.  
św. Lamberta i utworzenie odrębnej parafii 
w Kietlinie, zaś w 1937 wszedł w skład jej 
komitetu organizującego. W tym samym 
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czasie pełnił funkcję zastępcy przewodni-
czącego w społecznym Komitecie Budowy 
Szkoły w Kietlinie. Przez 40 lat był zwią-
zany z OSP w Kietlinie. W 1933 w wyniku 
przeprowadzonych wyborów został radcą 
Łódzkiej Izby Rolniczej z okręgu IX (pow. 
radomszczański), gdzie zasiadał w Komisji 
wytwórczości roślinnej. Ponownie został 
wybrany do izby rolniczej w 1936. Wice-
prezes zarządu Okręgowego Towarzystwa 
Organizacji i Kółek Rolniczych (1933). 
W l. 30. XX w. był członkiem komisji re-
wizyjnej Komunalnej Kasy Oszczędności 
Powiatu Radomszczańskiego w Radom-
sku. We IX 1935 jako reprezentant pow. 
radomszczańskiego wszedł w skład woje-
wódzkiego kolegium elektorskiego doko-
nującego wyboru senatorów RP. Członek 
prezydium zarządu Włościańskiej Spół-
dzielni Rolniczo-Handlowej w Radomsku 
(1938). W 1939 nie został zmobilizowany. 
Wraz z rodziną ewakuował się w okolice 
Hrubieszowa, skąd powrócił po kilku ty-
godniach. Okazało się, że dom w którym 
mieszkał został spalony przez Niemców. 
Na roli w Sanikach, wydzierżawionej od 
swego szwagra Jana Chrzanowskiego, zor-
ganizował na nowo gospodarstwo rolne,  
w którym spędził okupację. W 1957 za-
angażował się w budowę domu ludowego  
w Kietlinie. W 1961 został wybrany rad-
nym Gromadzkiej Rady Narodowej w Kie-
tlinie. Wraz ze szwagrem → Tomaszem 
Soboniem i innymi mieszkańcami Kietlina 
zorganizował Kółko Rolnicze. W l. 70. XX 
w. zamieszkał w Radomsku, gdzie zaanga-
żował się w działalność społeczną, a jego 
zasługą było m.in. wprowadzenie dużej 
ilości zieleni pomiędzy zabudowę wie-
lorodzinną w nowo powstałym Osiedlu 
Tysiąclecia. W l. 70. utworzył (nieistnie-
jącą już dziś) wioskę indiańską dla dzieci.  
Po zmianach ustrojowych w 1989, za swą 
wieloletnią działalność został odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.  

30 IX 1923 w Radomsku poślubił Włady-
sławę Chrzanowską (1905-1983), młodszą 
siostrę → Władysława Chrzanowskiego 
(posła na sejm, prof. Seminarium Duchow-
nego w Sandomierzu) i → Jana Chrzanow-
skiego (prof. dr hab. Akademii Medycznej 
w Łodzi). Miał czworo dzieci: Anzelminę 
(1924-2015, mąż Jerzy Hertes), Wandę  
(ur. 1926, mąż Henryk Wierzbowski  
– żołnierz AK), Włodzimierza (1933-
2001, żona Zofia z d. Stępień) i Zofię 
(1942-2004, mąż Konrad Sołtysik). Zm.  
w Radomsku 14 III 1994 i został pochowa-
ny na cmentarzu parafialnym w Kietlinie.

G. Mieczyński, Firmy radomszczańskie 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog 
Radomsko 2013, s. 122; tenże, Stowarzyszenia 
społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, 
Radomsko 2008, s. 165, 204-205; Nauczyciel 
Społecznik, „Zielony Sztandar” 1961, nr 43; 
Szkoła w Kielinie ma 85 lat, „Gazeta Radomsz-
czańska” 1996, nr 48, s. 7; AACz, Kronika 
Parafii Kietlin od roku założenia 1937, sygn. 
KP 311, s. 7; ASC parafii rzymskokatolickiej 
pw. św. Lamberta w Radomsku, akt ślubu nr 
244/1923, k. 147v, https://www.familysearch.
org, pobrano 22 IV 2019; Z. Czubaj, Historia 
powstania parafii we wsi Kietlin w 1937 r.,  
s. 1-2, korespondencja z 29 XI 1960; Dziś wy-
bory senatorów. Kto wchodzi w skład kolegium 
wyborczego. Zgromadzenie elektorów roz-
pocznie się o g. 10 rano, „Republika” 15 IX 
1935, nr 254, s. 5; Kto wszedł do izby? Wybory 
radców do izby rolniczej w Łodzi, „Głos Po-
ranny”, 5 IX 1933, nr 245, s. 8; Obwieszczenie  
o wynikach wyborów do rad narodowych wo-
jewództwa łódzkiego, [w:] Dziennik Urzędowy 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1961,  
nr 6, poz. 34, s. 85; Ogłoszenie Wojewody Łódz-
kiego z dn. 11 września 1936 r. Nr RR I 1a/16 
o wynikach wyborów na radców do Łódzkiej 
Izby Rolniczej przez Zgromadzenie Wyborcze, 
[w:] Łódzki Dziennik Wojewódzki 1936, nr 19, 
poz. 332, s. 414; „Oszczędność, dwutygodnik 
poświęcony sprawie organizacji oszczędności  
w Polsce” 5 V 1938, nr 9, s. 336; Protokół wal-
nego zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kielinie, 19 III 1933, [w:] Książka protoko-
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łów OSP Kielin z l. 1932-1938; Protokół nr 3 
zebrania Komitetu budowy domu ludowego  
w Kielnie, 20 VI 1957; Ukonstytuowanie się 
Izby Rolniczej. Wybór prezesa, wicepreze-
sa oraz komisji fachowych, „Republika” 21 I 
1934, nr 20, s. 10.

Michał Pawlikowski

D

DąBRóWKA Aleksander (1878-
1961) – policjant, sanitariusz w WP, 
tracz, stolarz, lakiernik, brygadzista  
w fabryce mebli giętych Thonet-Mundus 
w Radomsku. Ur. 2 II 1878 w Radomsku,  
s. Bartłomieja (podówczas żołnierza armii 
carskiej) i Antoniny z Pawlickich. Ukoń-
czył szkołę elementarną. Pracował od 13 
roku życia, początkowo jako pomocnik 
tracza w tartaku (zajmował się wynosze-
niem trocin spod piły tartacznej), potem 
tracz i stolarz. W niepodległej Polsce peł-
nił funkcję policjanta. Został zwolniony  
z policji, gdyż nie upilnował aresztanta 
konwojowanego z Radomska do Piotrko-

wa Trybunalskiego. 
W 1920 uczestniczył 
w wojnie polsko-so-
wieckiej jako sani-
tariusz. Później pra-
cował jako lakiernik 
w fabryce mebli gię-
tych Thonet-Mundus 
w Radomsku, awan-
sując ostatecznie na 

stanowisko brygadzisty. Mieszkał w Ra-
domsku przy ul. J. Kilińskiego 6 w drew-
nianym domu. W 1930 przeprowadził się 
wraz z rodziną do murowanej oficyny przy 
ul. Długiej (od 1935 ul. F. Fabianiego).  
1 IX 1939 rodzina A. Dąbrówki opuści-
ła miasto, uciekając przez hitlerowskimi 
bombardowaniami. Do Radomska po-
wróciła po wkroczeniu Niemców, ale za-

stała dom przy ul. Fabianiego zniszczony.  
Po kilku przeprowadzkach A. Dąbrówka 
zamieszkał w kamienicy przy ul. J. Piłsud-
skiego 6 (w okresie PRL Żymierskiego 6),  
gdzie mieszkał wraz z córką Jadwigą do 
końca życia. Zm. 19 II 1961 w Radomsku. 
Został pochowany w grobie rodzinnym na 
Cmentarzu Starym w Radomsku. 26 IX 
1900 w Radomsku poślubił Rozalię Eufe-
mię Trojanowską (1878-1917), c. Stanisła-
wa i Konstancji z d. Machowicz. Miał z nią 
troje dzieci: córkę Kazimierę Annę zamęż-
ną Woronczak (1901-1983), biuralistkę 
pracującą w magistracie miasta Radomska, 
później w kwesturze UWr; syna → Wacła-
wa Dąbrówkę (1902-1920), gimnazjalistę, 
żołnierza pułku ułanów krechowieckich, 
poległego w wojnie polsko-sowieckiej; Ja-
dwigę (1904-1981), opiekunkę dziecięcą 
w przedszkolu zakładów „Metalurgia” (w 
l. 1948-1971). Był dziadkiem → Jerzego 
Wacława Woronczaka (1923-2003), po-
lonisty, literaturoznawcy, profesora UWr.

L. Rzymowska, Ostatnia lekcja u Jakuba 
Fajnera, [w:] Od starożytności do współcze-
sności. Język – literatura – kultura. Księga 
poświęcona pamięci Profesora Jerzego Wo-
ronczaka, red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 
2004, s. 14-17; APPT, zespół 298: ASC Para-
fii Rzymskokatolickiej w Radomsku, sygn. 5, 
akt ur. 39/1878; sygn. 30, akt małż. 139/1900; 
USC w Radomsku, akt zg. 66/1961; fot. na-
grobka rodziny Dąbrówków na Cmentarzu 
Starym Katolickiej Parafii św. Lamberta  
w Radomsku, https://www.cmentarzera-
domsko.pl/cm_stary/szukaj_stary_gro-
by.php?kwatera=B02/0049&log_nazwi-
sko=D%B9br%F3wka&log_imie=Aleksan-
der%22; informacje prawnuka Jana Pawła 
Woronczaka z Wrocławia.

Krzysztof Tomasz Witczak 

DąBRóWKA Wacław (1902-1920) 
– gimnazjalista, żołnierz pułku ułanów 
krechowieckich, uczestnik wojny polsko-
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sowieckiej. Ur. 24 IX 1902 w Radomsku, 
s. → Aleksandra Dąbrówki (1878-1961)  
i Rozalii Eufemii z Trojanowskich (1878-
1917). Uczęszczał do gimnazjum w Radom-
sku. W 1920 wstąpił jako ochotnik do WP 
i wziął udział w wojnie polsko-sowieckiej. 
Służył w pułku ułanów krechowieckich.  

W VIII 1920 zaginął 
podczas patrolu bo-
jowego. Oficjalnie 
uznany za zaginione-
go w trakcie działań 
wojennych. Prawdo-
podobnie został za-
bity podczas patrolu  
i pochowany w nie-
znanym miejscu. 

L. Rzymowska, Ostatnia lekcja u Jakuba 
Fajnera, [w:] Od starożytności do współcze-
sności. Język – literatura – kultura. Księga 
poświęcona pamięci Profesora Jerzego Wo-
ronczaka, red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 
2004, s. 13; APPT, zespół 298, ASC parafii 
rzymskokatolickiej w Radomsku, sygn. 33, 
akt ur. 829/1902 (tu: Вацлавъ Домбрувка); 
informacje Jana Pawła Woronczaka z Wro-
cławia. 

Krzysztof Tomasz Witczak 

DEHMEL Christoph (1764-1815) 
– młynarz, ewangelik. Ur. 16 XII 1764  
w miejscowości Weissig (Wysoka) na 
Dolnym Śląsku, s. Friedricha i Elisabeth  
z d. Kerger. Był młynarzem i obywatelem 
Krotoszyna oraz Sieradza. Ostatecznie 
osiadł w Radomsku i jako pierwszy w 1804 
za zezwoleniem władz pruskich pobudo-
wał młyn wiatrowy na Polu Krakowskim. 
Właściciel osady młyńskiej w Radomsku 
i gospodarstwa rolnego we Florentyno-
wie. Dwukrotnie żonaty: w 1792 w Kro-
toszynie z Anną Rosiną Katulske i w 1802 
w Sieradzu z Marią Elżbietą Jung (zm.  
w Radomsku w 1813). Z pierwszą żoną 

miał troje dzieci, a z drugą czworo. Trzy 
córki Dehmela wzięły ślub w Radomsku: 
Krystyna z Wawrzyńcem Sękowskim 
(1816), Dorota z Friedrichem Neumanem 
(1823) i Rozalia z Friedrichem Weyde 
(1826). C. Dehmel przeżył w Radom-
sku 11 lat i zm. w Kolonii Florentynów 
28 III 1815. Pochowany prawdopodob-
nie na cmentarzu ewangelickim na Górze 
Kupscha we Florentynowie.

AACz, Księga zg. parafii i gm. Radom-
sko 1814-1815, sygn. KM 4995, akt 241/1815; 
Księgi metrykalne małżeństw parafii rzymsko-
katolickiej św. Lamberta w Radomsku, sygn. 
KM 4969, KM 4977, akty: 52/1816, 54/1823; 
Kopie aktów małżeństwa w posiadaniu autora.

Stefan Paweł Wyszyński

DIETERICH Johann Ludwig (ur. 
1760, 1754, 1755?) – pruski radca podat-
kowy (Steuerrat – Commisarius loci). Ur. 
w Halberstadt jako syn Johanna Gottfrieda 
(urzędnika sądowego) i Johanny Sophie 
Margarethe. Wcześnie osierocony przez 
matkę, kształcił się początkowo w szkole 
katedralnej w rodzinnym mieście, następ-
nie studiował prawo w Halle. Pracę w ad-
ministracji rozpoczął jako sekretarz kame-
ry w Halberstadt. Po zajęciu ziem polskich 
w wyniku II rozbioru (1793) przeniesiony 
do Poznania, gdzie mianowano go ase-
sorem w tamtejszej kamerze. W końcu 
1798 awansował na radcę podatkowego 
w inspekcji piotrkowskiej, w skład której 
wchodziło Radomsko. Do jego obowiąz-
ków należało m.in. objeżdżanie miast 
podległej inspekcji w celu dokonania 
kontroli prowadzonej dokumentacji oraz 
sposobu realizacji poleceń władz. Opinia 
zwierzchników o jego kompetencjach nie 
była najlepsza. Narastały zaległości, praca 
inspekcji wymagała wzmożonego nadzo-
ru ze strony zwierzchników. Po kontroli 
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przeprowadzonej w 1803 przez radcę E.F. 
von Kölichena, a następnie → J.F. Leh-
manna, przysłano do Piotrkowa sekretarza 
kamery Hahna, któremu polecono nadro-
bienie wszystkich zaległości (168 spraw). 
Dieterich był autorem dzieła pt. Vorschlä-
ge zur Erleichterung der steuerrätlichen 
Geschäftsverwaltung (Propozycje mające 
na celu usprawnienie pracy radcy podat-
kowego). Ten obszerny elaborat przekazał 
dyrektorowi kamery kaliskiej, następnie 
ministrowi prowincji Ottonowi von Vos-
sowi podczas jego bytności w Kaliszu (VI 
1805). Jego propozycje nie zostały wpro-
wadzone. Sprawował swój urząd do końca 
panowania pruskiego w 1806. Zm. w 1830 
jako emerytowany radca podatkowy.

F. Grützmacher, Zur Charakteristik der 
südpreußischen Steuerräte, Ausschnitt aus der 
„Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für 
die Prov. Posen”, Jahr. XXVIII (1913), 1. Halb-
band; R. Straubel, Biographisches Handbuch 
der preußischen Verwaltungs- und Justizbeam-
ten 1740-1806, Bd. 1, München 2009, s. 209; 
Z. Włodarczyk, Nadzór nad miastami w depar-
tamencie kamery kaliskiej Prus Południowych 
1793-1806. Inspekcje podatkowe, „Rocznik 
Wieluński” 2002, t. 2; tenże, Na przełomie 
epok. Radomsko pod panowaniem pruskim 
(1793-1806), Radomsko 2015.

Zdzisław Włodarczyk

DOBIECKI Wojciech Rudolf (1780-
1862) – żołnierz, powstaniec listopado-
wy, autor pamiętników. Ur. 17 IV 1780  
w Łopusznie, choć niektóre źródła podają, 
że w Chełmcach w Świętokrzyskiem lub 
we wsi Szewce k. Chęcin, s. Antoniego 
(zm. po 1820) i Heleny z Ruszkowskich. 
Wychował się w Chełmie w pow. ra-
domszczańskim. Przez krótki okres uczył 
się u pijarów w Piotrkowie. W 1791 wuj 
Maciej Szymaniecki oddał go na dwór 
prymasa Michała Poniatowskiego, gdzie 

był paziem. Być może w tym samym 
charakterze trafił też na dwór króla Sta-
nisława Poniatowskiego. W 1798 wstąpił 
do Legionów Polskich we Włoszech. 20 
IV 1800 został komisarzem wojennym 
II klasy wojsk Księstwa Warszawskiego.  
24 IX 1800 mianowany podporucznikiem, 
a 19 XI 1806 porucznikiem pułku jazdy 
Legii Nadwiślańskiej. Walczył w kampa-
nii włoskiej, z Prusami oraz w Hiszpanii.  
W stopniu porucznika odznaczył się  
w boju o Saragossę, za co otrzymał 29 V 
1808 Legię Honorową (nr 21864), odzna-
czony również Złotym Krzyżem Wojsko-
wym. W czasie walk w 1802 był ciężko 
ranny w głowę, w związku z czym popro-
sił o dymisję i wrócił do kraju, po wyzdro-
wieniu wrócił do służby. W 1809 ponow-
nie został komisarzem wojennym II klasy, 
a 1 II 1812 – I klasy. W 1809 walczył z Au-
striakami, a w 1812 wziął udział w wypra-
wie na Rosję. 6 V 1813 odszedł z wojska  
w stopniu pułkownika. Po powrocie do 
kraju z kampanii rosyjskiej prawdopodob-
nie zamieszkał w majątku ojca w Janko-
wicach k. Opoczna, sam pisał się ze Star-
kowa, także k. Opoczna. Ożenił się 6 XI 
1820 w parafii Krzepczów k. Piotrkowa  
z panną Anną Olszewską (ur. 1787, zm. 29 
VIII 1823), c. Idziego, sędziego pow. piotr-
kowskiego, dziedzica dóbr Krzepczów  
i Marianny z d. Trepka. Małżonkowie wy-
dzierżawili majątek Krzepczów od I. Ol-
szewskiego. Po śmierci Anny ożenił się 
ponownie 22 II 1823 w parafii Szczaworyż 
k. Buska Zdroju z Anną Walerią Leonardą 
Łępicką z d. Niemirycz (ur. 1787, zm. 21 
XII 1856 w Gromadzicach w par. Szew-
na k. Ostrowca Świętokrzyskiego). Była 
wdową po Michale Łępickim, z którym 
miała córkę Joannę Dębicką. Zamieszka-
li we wsi Pęczelice w parafii Szczaworyż. 
Mieli dwoje dzieci: Ksawerę Helenę Ur-
szulę (ur. 21 II 1824, 29 XI 1845 wyszła 
za Stanisława Józefa Wincentego Antonie-
go Łazowskiego, dziedzica dóbr Gołoszy-
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ce w pow. opatowskim) oraz Napoleona  
(ur. 19 II 1827, ożenił się 4 IV 1853  
w Szczaworyżu z Pauliną Bełdowską, wy-
znania kalwińskiego). Podczas powstania 
listopadowego W. Dobiecki wrócił do ar-
mii. 30 I 1831 został mianowany general-
nym ordynatorem wojsk i pełnił tę funkcję 
do końca wojny. Na rozkaz przekroczył 
granicę pruską i udał się do Elbląga. Pod-
czas pobytu w tym mieście przekazał do 
zbiorów biblioteki tamtejszego gimna-
zjum książkę z własnoręczną dedykacją. 
Po upadku powstania przez kilka lat mu-
siał przebywać na emigracji. Zm. w Osta-
łowie k. Opoczna 9 II 1862. W. Dobiecki 
spisał swoje pamiętniki, wydane w czę-
ści po jego śmierci. Najpierw ukazały się 
jego wspomnienia z walk w kampaniach 
Napoleona pt. Wspomnienia wojskowe 
Wojciecha Dobieckiego („Czas”. Dodatek 
miesięczny, t. XV, 1859, s. 197-273). Na-
stępnie na bazie jego wspomnień powstał 
artykuł opisujący okres spędzony na dwo-
rze M. Poniatowskiego – T. Czapelski, Paź 
księcia prymasa. Fragment nie ogłoszo-
nych dotąd pamiętników Wojciecha Do-
bieckiego pułkownika i generalnego inten-
denta wojsk polskich, [w:] Sprawozdanie 
z Czynności Zakładu Narodowego Imienia 
Ossolińskich za rok 1892, Lwów 1892,  
s. 43-58 (występuje także jako nadbitka).

Dał nam przykład Bonaparte. Wspomnie-
nia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815, 
wybór komentarze i przypisy Robert Bielec-
ki, opracowanie tekstów Andrzej T. Tyszka, 
Kraków 1984, t. II, s. 297; Z. Dunin-Wil-
czyński, Polacy uhonorowani Krzyżem Legii 
Honorowej za kampanię w Hiszpanii - http://
arsenal.org.pl/polacy-uhonorowani-krzyzem-
-legii-honorowej-za-kampanie-w-hiszpa-
nii (data pobrania 29.03.2018 r.); D. Kalina, 
R. Mirowski, Miasto i gmina Busko-Zdrój. 
Dzieje i zabytki, Busko-Zdrój 2014, s. 152; 
K. Karaskiewicz, W poszukiwaniu królew-
skich znaków (Rzecz o splendorze prymasów  
w epoce stanisławowskiej), „Mazowiec-

kie Studia Humanistyczne”, nr 1-2, 2008, 
s. 13-49; T. A. Nowak, Chełmo. Zarys 
dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, 
s. 70, 267-270; tenże, Wojciech Dobiec-
ki (1780-1862) i jego wspomnienia, ZRa,  
t. XIV, 2018, s. 87-144; B. Pawłowski, Do-
biecki Wojciech (1780-1862), [w:] PSB, 
t. V, 1939, s. 231-232; E. Sęczys, Szlach-
ta wylegitymowana w Królestwie Polskim  
w latach 1836-1861, Warszawa 2007,  
s. 132; S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlach-
ty polskiej, Uzupełnienia i sprostowania  
z materiałów archiwalnych, cz. V, Warszawa 
1936, s. 5; GWa 1862, nr 71, s. 4.

Tomasz Andrzej Nowak

DOMAŃSKI Grzegorz (1875-1942) 
– ksiądz katolicki, 
salezjanin, społecz-
nik. Ur. 12 XI 1875 
w Czeladzi w pow. 
będzińskim, s. Anto-
niego i Pauliny z Ja-
worków małżonków 
Domańskich. Miał 
pięcioro rodzeństwa, 
dwoje zmarło w dzie-

ciństwie (Piotr i Marianna Paulina). Ojciec 
w momencie narodzin syna był niewykwa-
lifikowanym robotnikiem. G. Domański 
ukończył 4-klasowe progimnazjum w So-
snowcu. Następnie od ok. 1893 przebywał 
w kilku zakładach oo. salezjanów rozlo-
kowanych pod Turynem we Włoszech. 
Tam też studiował teologię i filozofię,  
a w 1897 uzyskał niższe święcenia ka-
płańskie. W tym samym roku został od-
delegowany na misje do Wielkiej Bryta-
nii do pomocy przy organizacji polskiej 
szkoły Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek 
w Londynie. W dn. 8 IX 1899 w kate-
drze św. Zbawiciela w Southwark (obec-
nie archikatedra św. Jerzego w Londy-
nie) przyjął wyższe święcenia kapłańskie  
z rąk bp. Francisa Bourna. W l. 1899-1903 
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pełnił funkcję wikariusza w angielskich 
parafiach. W l. 1903-1907, po ustąpieniu 
ks. Henryka Cichockiego, piastował god-
ność rektora Polskiej Misji Katolickiej 
w Londynie. Nabożeństwa dla Polaków 
ks. G. Domański odprawiał w różnych 
angielskich kaplicach, przeważnie we 
wschodniej części miasta. Już po kilku 
miesiącach sprawowania urzędu poświę-
cił kaplicę pw. św. św. Józefa i Kazimie-
rza w szkole polskiej przy Patriot Square  
(w londyńskiej dzielnicy Bethnal Green). 
Po staraniach duchownego w 1905 wy-
dzierżawiono budynek przy Mercer Stre-
et w portowej dzielnicy Shadwell. Przy 
udziale sióstr nazaretanek i zaangażowa-
nych Polaków założył tam stałą polską  
kaplicę, salę teatralną, bibliotekę, czytelnię 
i sobotnią szkołę języka polskiego. Jednak 
ze względów zdrowotnych zmuszony był 
w 1907 powrócić do Królestwa Polskiego. 
Objął funkcję wikariusza i prefekta religii 
w kościele pw. św. Stanisława Biskupa  
i Męczennika w rodzinnej Czeladzi w die-
cezji kieleckiej. W I 1912 został kapłanem 
diecezji kujawsko-kaliskiej, przyjmując na 
krótko funkcję wikariusza przy Bazylice 
Katedralnej we Włocławku. Również na 
przestrzeni tego roku był administratorem 
parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Wą-
soszu w pow. kłobuckim. Jeszcze w koń-
cu 1912 został wikariuszem w parafii św.  
św. Piotra i Pawła w Kamieńsku w pow. 
piotrkowskim. W 1913 wszedł jako skarb-
nik do pierwszego zarządu nowo powo-
łanego tam Kółka Rolniczego. W tym sa-
mym roku został powołany na stanowisko 
wikariusza w parafii pw. św. św. Benedyk-
ta i Anny w Srocku w pow. piotrkowskim.  
W XI 1916 przybył ponownie na wikariat 
do Kamieńska. Działania miejscowego 
proboszcza i dotychczasowego dziekana 
piotrkowskiego ks. → Ignacego Jankow-
skiego sprawiły, iż ks. Domański objął  
w tym czasie nowo powstałą filię kamień-
skiej parafii w Gomunicach w pow. ra-

domszczańskim. Jeszcze w I 1917 kapłan 
założył pierwsze akta stanu cywilnego,  
z czasem uzyskał od właściciela miej-
scowego majątku Kletnia → Antoniego 
Krzętowskiego plac na cmentarz grze-
balny. Kontynuował rozbudowę kościoła 
i uzupełnianie jego wyposażenia, m. in. 
pokrył świątynię dachem, postawił wieżę, 
plebanię (1919), zainstalował ambonę, ob-
razy i zakupił sprzęty liturgiczne. Ponadto 
utworzył kuchnię dla 300 ubogich dzieci 
z sąsiedniej osady fabrycznej „Wojcie-
chów”, dla przejawiających postawę anty-
klerykalną robotników urządzał pogadanki 
i odczyty. Dzięki owocnej pracy księdza, 
w dn. 1 I 1919 bp diecezji kujawsko-ka-
liskiej ks. → Stanisław Zdzitowiecki  
erygował w Gomunicach parafię pw. 
NMP Wspomożycielki Wiernych (patron-
ki salezjanów). G. Domański mianowany 
został jej pierwszym proboszczem. W l. 
1918-1923 nauczał religii w Państwowej 
Preparandzie Nauczycielskiej w Gomuni-
cach, w l. 1919-23 w szkole powszechnej  
w osadzie „Wojciechów” w Kamieńsku. 
W 1921 wybrany na członka rady Okrę-
gowego Towarzystwa Rolniczego w Ra-
domsku. W dn. 12 III 1923 przeniósł się 
na probostwo do Białotarska na Kujawach, 
gdzie z pomocą społeczeństwa zajmował 
się dokończeniem budowy kościoła pa-
rafialnego pw. Przemienienia Pańskiego 
(wykonanie sklepienia, chóru, wewnętrz-
nego otynkowania, ułożenie posadzki itp.). 
W Białotarsku założył III Zakon św. Fran-
ciszka z Asyżu dla osób niekonsekrowa-
nych. Następnie od 1930 przewodniczył 
parafii pw. św. św. Wojciecha i Stanisława 
w Burzeninie w pow. sieradzkim. Zbudo-
wał tam Dom Katolicki, przyczyniał się 
do rozwoju lokalnych stowarzyszeń spo-
łecznych jak i przykościelnych (np. Sto-
warzyszenia Młodzieży Polskiej Męskiej 
i Żeńskiej, III Zakonu św. Franciszka, 
Akcji Katolickiej). W wyżej wymienio-
nych parafiach organizował dla młodzieży 
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i mieszkańców przedstawienia teatralne, 
jasełka bożonarodzeniowe, loterie fanto-
we, tzw. znaczki, koncerty, odczyty (np. 
w 1933 do Burzenina zaprosił prawnuka 
Adama Mickiewicza – emerytowanego 
pilota WP Bohdana Mickiewicza). Był 
inicjatorem licznych kursów: kulinarnych, 
kroju, haftu i szycia w Burzeninie, intro-
ligatorskiego w Białotarsku itp. W Burze-
ninie w środowisku PSL „Wyzwolenie” 
powstał obóz przeciwników zarzucają-
cych duchownemu nadmierne skupienie 
uwagi na sprawach gospodarczych a nie 
religijnych. Wobec nasilających się nega-
tywnych nastrojów G. Domański przenie-
siony został w 1935 do parafii pw. św. Mi-
chała Archanioła w Russocicach w pow. 
tureckim. Tu w 1937 zainicjował budowę 
Domu Katolickiego, w którym ognisko-
wał życie religijne i społeczno-kulturalne. 
Jako proboszcz russociński i kapłan die-
cezji włocławskiej został w dn. 6 X 1941 
aresztowany przez Niemców i uwięziony  
w obozie przejściowym w Konstantynowie 
Łódzkim. Stamtąd 30 X 1941 przetrans-
portowany do obozu koncentracyjnego 
w Dachau (otrzymał nr obozowy 28376). 
Następnie 4 V 1942 przewieziony w tzw. 
„transporcie inwalidów” do nazistowskie-
go ośrodka eutanazji na zamku Hartheim 
w Austrii, gdzie został uśmiercony w ko-
morze gazowej. W czasie wizytacji kano-
niczej w Białotarsku w dn. 11-12 X 1947 
bp pomocniczy diecezji włocławskiej ks. 
Franciszek Korszyński poświęcił nowo za-
kupione dzwony, z których jeden nazwa-
ny został imieniem „Grzegorz” na cześć 
ks. Grzegorza Domańskiego. W kruchcie 
gomunickiego kościoła w 1968 odsłonięto 
tablicę poświęconą dotychczasowym księ-
żom proboszczom i ks. Domańskiemu, 
jako budowniczemu miejscowej świątyni. 
Na cmentarzu w Czeladzi przy ul. Nowo-
pogońskiej od ok. 2016 znajduje się sym-
boliczna płyta epitafijna upamiętniająca 
księdza. 

J. Bigus, Domański Grzegorz, [w:] Go-
styniński Słownik Biograficzny, t. 2, red.  
B. Konarska-Pabiniak, Gostynin 2017, s. 67-
68; Chart E., Spis pomordowanych Polaków  
w obozie koncentracyjnym w Dachau, Dachau-
-Monachium-Freimann-Dillingen 1946, s. 43, 
poz. 1048; M. Frankowska, W czasie wojny 
budowany, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 
2001, nr 5, s. 12; K. Grodziska, Polskie groby 
na cmentarzach Londynu, t. I, Kraków 1995,  
s. 45; Z. Grządzielski, Leksykon miasta i gmi-
ny Kamieńsk, [Kamieńsk 2007], s. 55; F. Ka-
lasiński, Dzieje szkoły podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Gomunicach. Historia, wyda-
rzenia, postacie, Gomunice 2014, s. 9; tenże, 
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Najświęt-
szej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych  
w Gomunicach. Historia, wydarzenia, posta-
cie, Gomunice 2011, s. 12, 15; O. Kowalczyk, 
Obecność legionistów w Gomunicach (1915–
1917), ZRa, 2013, t. VII, s. 169; K. Lenczowski, 
Pamiętnik Kapelana Legionów, Kraków–Kro-
sno 1989, s. 146-147; Lista ujawnionych osób 
zamordowanych w Hartheim, https://centrala.
ipn.gov.pl/pl0/dla-mediow/komunikaty/27791.
Lista-ujawnionych-osob-zamordowanych-w-
-Hartheim.html (portal Instytutu Pamięci Na-
rodowej, pobrano 21 III 2019); G. Mieczyński, 
Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 
1881-1939, Radomsko 2008, s. 163; P. P. Obo-
lewski, Zarys dziejów parafii i kościoła w Bia-
łotarsku, „Studia Włocławskie”, 2013, nr 15,  
s. 161, 163, 166, 174; M. Osmałek, Ksiądz 
Grzegorz Domański-budowniczy kościoła  
w Białotarsku, „Rocznik Gostyniński”, t. 2, 
red. J. Domagała, Gostynin 2008, s. 211-220; 
J. Pyłat, Rys historyczny szkolnictwa polskiego 
w Wielkiej Brytanii, [w;] Polskie szkolnictwo  
w Wielkiej Brytanii: Tradycja i nowoczesność, 
[Londyn] 2013, s. 2; J. Szubzda, Sieradzcy 
księża w Dachau, „Na sieradzkich szlakach”, 
1/89/2008/XXIII, s. 5; J. Szymański, Domański 
Grzegorz, [w:] Duszpasterze Polonii i Polaków 
za granicą, t. I, Lublin 2010, s. 49-50; S. Zabra-
niak, Między Wartą a Liswartą. Z dziejów pa-
rafii Wąsosz (do 2015 r.), Częstochowa 2015, 
s. 135-136; 100 lat Parafii pw. NMP Wspomo-
życielki Wiernych w Gomunicach 1919-2019, 
oprac. T. Kuźnicki, [Gomunice 2019], s. 5-7, 
16; ADWł, Akta Kurii Diecezji Włocław-
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skiej, Akta personalne ks. Grzegorza Domań-
skiego, sygn. AKDWł pers. 56; Archiwum 
parafii rzymskokatolickiej w Gomunicach, 
Kronika parafii Gomunice (rok zał. 1958), 
s. 3-4, 6-8; Archiwum parafii rzymskokato-
lickiej św. Stanisława Biskupa i Męczennika  
w Czeladzi, Księga ur., akt 248/1875, Księga 
zg., akt 9/1953; „Echo Sieradzkie” 1931, nr 
88, s. 5; 1931, nr 273, s. 5; 1933, nr 8, s. 5; 
1933, nr 31, s. 5; GRa 1923, nr 7, s. 4, nr 15, 
s. 6, nr 34, s. 3-4; „Kronika Dyecezyi Kujaw-
sko-Kaliskiej” 1912, nr 1, s. 21; 1912, nr 10, 
s. 302; 1916, nr 9, s. 303; „Pokłosie Salezjań-
skie” 1926, nr 5, s. 57-58; „Przewodnik Ka-
tolicki” 1927, nr 32, s. 12; „Rocznik diecezji 
włocławskiej na rok 1931”, Włocławek 1931, 
s. 268; „Rocznik... 1932”, Włocławek 1932,  
s. 52, 248; „Rocznik... 1934”, Włocławek 
1934, s. 139; „Rocznik... 1938”, Włocławek 
1938, s. 52, 224.

Tomasz Kuźnicki

DOŃSKI Leon Jan, właśc. Lewek 
(1880-1949) – architekt, chemik, muzyk. 
Ur. w Radomsku 23 XI 1880, s. kupca Iza-
aka i Marguli z d. Koplewicz. Ukończył 
szkołę handlową w Warszawie. Od 14 XI 
1905 do 25 II 1908 studiował chemię na 
Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyn-
dze, gdzie na Wyższym Wydziale Filozo-
ficznym uzyskał tytuł doktora na podsta-
wie dysertacji pt. Nad stopami wapnia. 
Żonaty z pochodzącą z Tomaszowa Salo-
meą z d. Jüngster (1883-1952). Mieli co 
najmniej dwoje dzieci: Jerzego (ur. 1907) 
i Marię Ludwikę (1912-1996, pianistkę, 
pedagoga). Rodzina Dońskich była spo-
winowacona z Tuwimami i utrzymywała 
z nimi zażyłe stosunki. L. Doński od ok. 
1911 mieszkał w Łodzi przy ul. Krótkiej 
(później: Traugutta), zajmował się pro-
jektowaniem budynków, m.in. kamieni-
cy na rogu ul. Nawrat i ul. Sienkiewicza. 
Od 1912 prowadził z H. Goldbergiem 
firmę „Ojkos”. W VIII 1920 przeniósł się 

do pow. będzińskiego. Prawdopodobnie 
wkrótce powrócił do Łodzi, gdyż jego na-
zwisko widnieje w informatorze adreso-
wym z 1922. W 1922 był jednym z założy-
cieli Danziger Handels-und Industriebank 
A.G. (banku o mieszanym kapitale, który 
miał promować eksport łódzkich wyro-
bów włókienniczych). Prowadził interesy 
i mieszkał w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Wprowadzone przez władze Gdańska re-
strykcyjne przepisy doprowadziły w 1934 
do przeniesienia siedziby banku do Łodzi 
i Gdyni. L. Doński już w 1933 wybudował 
w Gdyni kamienicę przy ul. Świętojańskiej 
51 i tam zamieszkał z rodziną. Uzdolniony 
muzycznie – był koncertmistrzem altówek 
orkiestry symfonicznej Gdyńskiego To-
warzystwa Muzycznego. Przeżył wojnę w 
Warszawie (na aryjskiej stronie) i w 1945 
wrócił do Gdyni. Pracował jako urzędnik 
w Ministerstwie Przemysłu. W 1948 prze-
jął w spadku po zamordowanym przez 
Niemców ojcu i jego rodzeństwie połowę 
kamienicy w Sosnowcu (przy ul. 3 Maja 
7). Zm. 25 XII 1949 w Gdyni.

G. Beer, Russländische Chemiestudenten 
in Göttingen von 1900 bis 1914, „Museum 
der Göttinger Chemie Museumsbrief” 2004,  
nr 23, s. 25; J. Drozd, Społeczność żydowska 
Gdyni w okresie międzywojennym, Gdynia 
2007, s. 44, 1926; S. Dybowski, Słownik Piani-
stów Polskich, Warszawa 2003, s. 132; Ludzie, 
którzy zbudowali Łódź, Łódź 2009, s. 50-51;  
J. Stradecki, Listy Juliana Tuwima do Jaro-
sława Iwaszkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 
1965, t. 56, s. 523; A. Urgacz-Szczęsna, Hi-
storia jednej kamienicy: Sosnowiec, 3 Maja 
7, http://klubzaglebiowski.pl/?p=407, pobrano  
9 X 2017; APŁ, Akta miasta Łodzi, zespół 221, 
sygn. 4.12/24545; APPT, ASC Okręgu Bożni-
czego w Radomsku, zespół 335, sygn. 12, akt 
ur. 182/1880; „Chemical Abstracts” 1959, t. 2, 
s. 1819; Kalendarz Informator na wojewódz-
two łódzkie na rok 1922, Łódź [1921], s. 130. 

Grzegorz Mieczyński
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DRINIEWICZ (Dryniewicz) Dimitri 
Grigorijewicz (1851-?) – oficer, urzędnik. 
Ur. w gub. woroneskiej, s. kupca. Ukoń-
czył Uniwersytet Moskiewski. W 1874 
wstąpił do gwardii, karierę wojskową za-
kończył jako porucznik. Od 18 XI 1884 
w cywilnej służbie rządowej: początkowo 
jako pomocnik naczelnika ds. policyjnych 
w gub. czernichowskiej, naczelnik pow. 
hrubieszowskiego (1888-1891), naczel-
nik pow. noworadomskiego (28 XI 1891-
ok.1906). W Radomsku ok. 1894 zajął się 
budową pierwszej (drewnianej) cerkwi, 
wykorzystując swe stanowisko wymuszał 
na lokalnych przedsiębiorcach wsparcie 
tej inicjatywy. Członek (z urzędu) Powia-
towej Rady Zakładów Dobroczynnych  
w Noworadomsku. Na stanowisku naczel-
nika przysługiwało mu służbowe mieszka-
nie i 2 225 rub. pensji rocznej. Stopniowo 
awansował w hierarchii urzędniczej, aż do 
rangi rzeczywistego radcy stanu (1907). 
Od 1907 do co najmniej 1910 mieszkał  
w Sewastopolu, gdzie pełnił funkcję urzęd-
nika do specjalnych poruczeń przy generał-
gubernatorze. Od 1 III 1916 przeniesiony 
do rosyjskiego MSW. Kawaler orderów: 
św. Włodzimierza 4 kl. (6 XII 1897),  
św. Anny 2 kl., św. Stanisława 2 i 3 kl., 
medali: Srebrnego Na Pamiątkę Panowa-
nia Imperatora Aleksandra III, Brązowego  
Za Trudy Spisu Powszechnego 1897, Za 
Wojnę 1877-1878 oraz Za Służbę Państwo-
wą w Bułgarii. Żonaty, miał czworo dzieci.

W.N. Gorielow, Niezabytyj Sewastopol,  
cz. II, Sewastopol 2009, s. 236-237; K. Lata-
wiec, Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej 
w latach 1867-1915. Próba charakterystyki 
grupy, „Annales Universitatis Mariae Curie-
-Skłodowska”, t. LVIII, Lublin 2003, s. 75, 
81, 91, 93; G. Mieczyński, Urzędnicy powiatu 
noworadomskiego w latach 1867-1914 w świe-
tle ksiąg pamiątkowych guberni piotrkowskiej, 
ZRa, t. XIV, red. T. A. Nowak, Radomsko 2018, 
s. 151; S.W. Wołkow, Vysšeje činovničestwo 
rossijskoj imperii. Kratkij slovar, s. 1039; APŁ, 

Rząd Gubernialny Lubelski – osobowe, sygn. 
348; Pamiatnaja kniżka lublinskoj guberni  
na 1889 god, Lublin 1889, s. 26; Pamiatna-
ja kniżka petrokovskoj guberni na 1903 god, 
Piotrków 1903, s. 55; Pamiatnaja kniżka petro-
kovskoj... 1907 god, Piotrków 1907, s. 38.

Grzegorz Mieczyński 

F

FISZER Michał (1827-1914) – du-
chowny katolicki, sybirak. Ur. 27 IX 
1827 w rodzinie Baltazara i Katarzyny  
z Lisów w Dobrzyniu nad Drwęcą, gdzie 
spędził dzieciństwo. Ukończył gimnazjum  
w Malborku. W klasztorze w Skępem 
przygotowywał się do nauki w seminarium 
duchownym. 2 II 1851 ukończył Semina-
rium Duchowne we Włocławku. Przez 

pierwsze 5 lat swo-
jego kapłaństwa był 
wikariuszem w Poła-
jewie, od 1856 admi-
nistrował tą parafią. 
Na podstawie zarzą-
dzenia Namiestnika 
Królestwa Polskiego 
z 2 XI 1861 za gło-
szenie patriotycz-

nych kazań zesłany do gub. permskiej  
w Rosji i poddany nadzorowi policyjnemu.  
Po 2 miesiącach spędzonych w twierdzy 
Modlin został wysłany początkowo do 
Czerdynia (700 wiorst na północ od Per-
mu), następnie przeniesiony do Kunguru. 
Zatrudnienia nie posiadał. Utrzymywał się 
z otrzymywanych od państwa 6 rub. mie-
sięcznie. W opinii władz był nieposłuszny, 
gromadził wokół siebie Polaków, nie ro-
kował nadziei na zmianę postępowania.  
Bez zezwolenia odprawiał nabożeństwa. 
W Permie od 1869 ks. Fiszer był kapela-
nem przy ks. bp. łucko-żytomirskim Ka-
sprze Borowskim, który wówczas odby-
wał karę za kategoryczne sprzeciwianie 
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się wprowadzaniu j. rosyjskiego do na-
bożeństw. Ks. M. Fiszer wrócił do Polski 
wraz z ks. bp. Borowskim 30 V 1882 do 
katedry płockiej. Zaczął chorować na oczy, 
lekarze zalecali mu odpoczynek i kuracje 
ziołowe. Ks. Fiszer otrzymał posadę wi-
kariusza w Kamieńsku. Zamieszkał wraz 
siostrą i matką u proboszcza ks. → Igna-
cego Jankowskiego (siostra Salomea Blok 
pełniła obowiązki gospodyni). W l. 1891 
i 1895 wyjeżdżał na leczenie do Niemiec. 
13 III 1897 został zarządzającym parafią 
w Koniecpolu, w 1898 zwolniony z tych 
obowiązków. W tymże roku do Kamień-
ska przybył nowy wikariusz ks. Kazimierz 
Zagner z parafii w Lututowie. Ks. M. Fi-
szer, mimo zupełnej utraty wzroku nadal 
wygłaszał kazania i spowiadał. 17 II 1901 
obchodził jubileusz 50-lecia przyjęcia 
święceń kapłańskich. Ks. bp K. Borowski 
z wyrazem błogosławieństwa i życzliwo-
ści przesłał Jubilatowi godność kanonika 
kolegijaty kaliskiej. Dziekan i proboszcz 
Kamińska ks. Jankowski zajął się uro-
czystością ociemniałego starca-kapłana, 
którego (...) otacza najczulszą opieką.  
Ks. kanonik M. Fiszer zm. 3 IV 1914, zo-
stał pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Kamieńsku.

R. Filochorowski, Dwaj Biskupi K. Bo-
rowski i K. Wnorowski, Warszawa 1885, s. 29; 
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo Diecezji 
Płockiej w walce o wolność narodu i kościo-
ła po roku 1863, „Studia Płockie”, t. XIX-XX, 
Płock 1991-1992; W. Kluz, Dzień zbawienia: 
opowieść o życiu Błogosławionego Rafała 
Kalinowskiego, Kraków 1989, s. 220; Losy 
księdza z Dobrzynia, „Tygodnik regionu Go-
lubsko-Dobrzyńskiego” 2015, nr 49, s. 27; 
„Przegląd Wschodni”1991, t. 1, s. 412; W.P. 
Wlaźlak, Oficjałowie Konsystorza Okręgo-
wego w Piotrkowie Tryb., „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2009, z. 53, 
s. 9; AACz, Księga zg. parafii rzymskokato-
lickiej w Kamieńsku, akt zg. ks. Michała Fi-
szera; „Dziennik Poznański” 1862, nr 5, s. 3; 
„Gazeta Świąteczna”, 13.11.1898, nr 932, s. 5; 

„Goniec Wielkopolski”, 29.01.1881, nr 23, Do-
datek do numeru, s. 6; „Niedziela tygodnik dla 
rodzin chrześcijańskich”, 5.03.1882, nr 388,  
s. 4177; „Przegląd Katolicki”, 9.04.1885,  
nr 15, s. 229, 8.05.1897, nr 20, s. 313.

Grzegorz Turlejski

FRYDRYCHOWICZ Dominik 
(1647-1718) – duchowny katolicki, teolog. 
Ur. w Radomsku. Początkowo związany  
z klasztorem w Gidlach, do którego wstą-
pił w 1665, zaś od złożenia ślubów zakon-
nych w 1666 z Krakowem, gdzie w 1671 
ukończył studia filozoficzno-teologiczne 
(które później kontynuował w Rzymie) 
i otrzymał święcenia kapłańskie. W Stu-
dium Generalnym zatrudniony na stano-
wisku profesora, wykładał grekę i hebraj-
ski. W 1682 w klasztorze pw. św. Jacka  
w Warszawie prowadził wykłady. W 1689 
prowincjał zakonu dominikanów powołał 
go na stanowisko socjusza, czyli asystenta  
z tytułem przeora elbląskiego. W 1690 uzy-
skał doktorat. W 1692 wybrany na przeora 
klasztoru w Łowiczu, następnie pełnił tę 
funkcję w Klimontowie (1693), Krako-
wie (1693-1694), ponownie w Klimon-
towie (od 1699) i Oświęcimiu (od 1713). 
Zm. 15 XII 1718 w Oświęcimiu i został 
pochowany w kościele pw. św. Trójcy  
w Krakowie. Był autorem kilku traktatów 
teologicznych, m.in: Sanctus Hyacinthus 
Odrovansius (wyd. 1688), Saxo percus-
sit Philistaeum (wyd. 1697) i opracowań 
hagiograficznych: o św. Jacku Odrowążu 
(wyd. 1703), św. Rozalii (Duchowe mo-
rowego powietrza lekarstwo, wyd. 1705), 
św. Janie Kantym (wyd. 1703).

S. Barącz, Klasztor i kościół Dominikanów 
w Krakowie, Poznań 1888, s. 43, 64; J. Marec-
ki, Uczeni w habity przyobleczeni, [w:] „Folia 
Historia Cracoviensia”, Kraków 2015, nr 21, 
s. 91; W. Murawiec, Frydrychowicz Domi-
nik, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolic-
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kich, red. H. Wyczawski, Warszawa 1981, t. I,  
s. 491-492; R. Świętochowski, Frydrychowicz 
Dominik, [w:] PSB, t. VII, Kraków 1948-1958, 
s. 173; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, 
Polonia dominicana apud extráñeos, [w:] Stu-
dia nad historią dominikanów w Polsce 1222-
1972, Warszawa 1975, t. II, s. 497.

Michał Pawlikowski

FUDALA Józef, ps. Szczupak (1911-
1945) – chłopski działacz polityczny, 
uczestnik kampanii wrześniowej, party-
zant. Ur. 11 II 1911 w Popielarni w gm. 
Wielgomłyny. Był synem rolników Anto-
niego i Bronisławy ze Świtoniów. J. Fuda-
la miał żonę Feliksę. W okresie między-
wojennym działał w ruchu ludowym. Był 
członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej 
„Wici” i SL. W l. 30. organizował straj-
ki chłopskie. Wziął udział w kampanii 
wrześniowej 1939 r. Po jej klęsce wrócił 
w październiku do rodzinnej wsi. Włączył 
się w działalność konspiracyjną, począt-
kowo w ZWZ (przyjął ps. Szczupak). Po 
jakimś czasie wycofał się z tej organizacji, 
nie podobały mu się w niej duże wpływy 
przedwojennej sanacji. Zaczął w pow. ra-
domszczańskim tworzyć Straż Chłopską 
(poprzedniczkę BCh). W nowej organiza-
cji piął się w hierarchii, najpierw był ko-
mendantem gminnym w Wielgomłynach, 
a następnie zastępcą komendanta powiato-
wego. Na zlecenie organizacji ludowców 
tworzył tzw. trójki polityczne. Sam stał na 
czele takiej trójki w Wielgomłynach. Jedno-
cześnie pracował w spółdzielni „Jedność” 
w Niedośpielinie, której był prezesem. 
Dzięki temu mógł swobodnie poruszać 
się po całym powiecie, co było nieodzow-
ne w konspiracji. W 1943 BCh tworzyły  
w pow. radomszczańskim siatkę Oddzia-
łów Specjalnych, które miały m. in. za-
danie niszczenia dokumentów w poszcze-
gólnych urzędach gminnych. J. Fudala 

stanął na czele oddziału w Wielgomłynach.  
W działalności konspiracyjnej zajmował 
się szkoleniami wojskowymi partyzantów, 

odbierał przysięgi od 
nowych członków, 
kolportował prasę, 
organizował dosta-
wy broni i żywności 
dla partyzantów oraz 
tworzył gminne rady 
narodowe. W 1944 
wraz z Władysła-
wem Pełką z Woli 

Kuźniewskiej dostarczył w dworca kolejo-
wego w Radomsku do lasów rędzińskich  
kilka skrzyń amunicji. W jego domu  
w Popielarni często odbywały się zebra-
nia i odprawy polityczne i partyzanckie. 
Poza tym przechowywał rannych i cho-
rych partyzantów, pomagał radzieckim 
jeńcom zbiegłym z niewoli. Bywał u niego 
także Jakow Salnikow Jasza oraz Michał 
Głumow Góra. Stał się znanym działa-
czem niepodległościowym, podejmowano 
więc próby aresztowania go. Szukali go 
Niemcy i NSZ. Często musiał się ukry-
wać poza domem. Prawdopodobnie uży-
wał fałszywego nazwiska Jerzy Jordan. 
W 1943 ludowcy nawiązali bliższą współ-
pracę z konspiracją komunistyczną w celu 
demaskowania i dyskredytowania NSZ.  
30 III 1944 w mieszkaniu woźnego magi-
stratu Malasiewicza przy ul. Częstochow-
skiej odbyło się zebranie w sprawie powo-
łania radomszczańskiej rady narodowej. 
Fudala był jednym z trzech reprezentantów 
trójki powiatowej SL. W imieniu szerego-
wych członków SL oświadczył, że miejsce 
BCh jest w jednolitym froncie z PPR i AL. 
Mówił także o akcji konsolidacyjnej sił 
lewicowych dla samoobrony przed NSZ. 
Władze BCh zakazały pod karą śmier-
ci samowolnego podejmowania decyzji  
o podporządkowaniu się AL. W 1944 po-
wstało radykalne Stronnictwo Ludowe 
„Wola Ludu” i J. Fudala stał się jednym 
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z pierwszych członków w pow. radomsz-
czańskim. W V 1944 podpisał pismo ra-
domszczańskich ludowców do ludowców 
z pow. włoszczowskiego. Proponowano 
w nim zwołanie wspólnej konferencji, 
która przedyskutowałaby kwestię połą-
czenia BCh z AL. Inicjatywa spotkała się 
z pewnym odzewem. Faktycznie niektóre 
oddziały weszły w skład AL zachowując 
autonomię, co miało być zasługą Fudali. 
23 IV 1944 został członkiem Powiatowej 
Rady Narodowej. Był również na zebraniu 
(w mieszkaniu stolarza Stefana Rybaka 
Znachora na ul. Fabianiego 24), na któ-
rym dokonano jej reorganizacji. W V 1944  
w podradomszczańskich lasach zorganizo-
wał Święto Ludowe (wzięli w nim udział 
żołnierze BCh i liczni mieszkańcy wsi Go-
sławice). Uroczystości rozpoczęły się od 
przyjęcia przez J. Fudalę raportu dowódcy 
batalionu BCh Jacka Cieciury. Dokonano 
przeglądu oddziału, zebranym przekazano 
najnowsze informacje o sytuacji na froncie 
wschodnim, omówiono sprawy partyjne. 
Był też czas na stare chłopskie pieśni re-
wolucyjne i partyzanckie. J. Fudala 30 VII 
1944 wziął udział w pierwszym posiedze-
niu Wojewódzkiej Rady Narodowej w le-
śniczówce Ojrzeń. 16 VIII 1944 w okolicy 
Zacisza, tj. w rejonie Popielarni, Woli Kuź-
niewskiej i Odrowąża odbył się zjazd par-
tyzantów BCh. Fudala wygłosił przemó-
wienie, w którym podkreślał konieczność 
podejmowania wspólnych działań wszyst-
kich sił w walce z okupantem niemieckim 
oraz NSZ. Przeprowadzono też szkolenie 
polityczne i wojskowe. Po wyzwoleniu 
nadal był członkiem WRN w Łodzi. Był 
też sekretarzem struktur powiatowych SL. 
Pomógł Janowi Malewskiemu, właścicie-
lowi Odrowąża, w odzyskaniu kontroli 
nad majątkiem (uzyskał od pierwszego 
„ludowego” starosty radomszczańskiego 
polecenie oddania zarządu prawowitemu 
właścicielowi przez mianowanego przez 
Niemców zarządcę Jerzego Nieniewskie-

go). Jako ważny działacz wziął udział  
w pierwszych obchodach Święta 1 Maja 
w Radomsku i powiatowego Święta Ludo-
wego. Na drugim posiedzeniu WRN w Ło-
dzi (30 V 1945) reprezentował ludowców 
wraz z Władysławem Cichockim, Janem 
Dąb-Kociołem, Stanisławem Kwapiń-
skim, Janem Lorkiem, Wacławem Nalepą, 
Piotrem Szymankiem i Alfonsem Winkle-
rem. Został ciężko ranny w zamachu, któ-
ry miał miejsce ok. godz. 15 podczas prze-
rwy w obradach, kiedy wyszedł z kilkoma 
osobami z budynku. Nie jest znana dokład-
na data śmierci, wg aktu zgonu miało to 
miejsce 30 V, natomiast literatura podaje, 
że zm. w łódzkim szpitalu 31 V ok. godz. 
7 rano. Pogrzeb odbył się 3 VI w Niedo-
śpielinie. Nie ustalono sprawców zama-
chu. Pośmiertnie J. Fudala został odzna-
czony Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem 
Grunwaldu oraz mianowano go kapitanem 
rezerwy Ludowego Wojska Polskiego.  
W 1971 w Radomsku jego imieniem na-
zwano jedną z ulic. Nazwę zmieniono de-
cyzją wojewody łódzkiego z 31 I 2018 na 
mocy ustawy dekomunizacyjnej. 

Ad, Zginął za władzę ludową. W 25 roczni-
cę śmierci, „Gazeta Radomszczańska” 1970,  
nr 21, s. 2; H. Brodowska, Rola ruchu ludo-
wego w walce z okupantem hitlerowskim na 
terenie województwa łódzkiego, [w:] „Roczniki 
Dziejów Ruchu Ludowego” 1973, nr 15, s. 116, 
119; T. Czapliński, Z dziejów konspiracyjnych 
rad narodowych w woj. Łódzkim, „Rocznik 
Łódzki”, t. 17, 1970, s. 14, 16; J. Gmitruk, Bole-
sław Ścibiorek 1906-1945, „Zeszyty Wiejskie”, 
z. XX, 2014, s. 25; Z. J. Hirsz, Udział ludow-
ców w działalności konspiracyjnych rad naro-
dowych, [w:] Studia z dziejów ruchu ludowego, 
Warszawa 1971, s. 12, 32; M. Janikowski, Pró-
ba tamtych dni, Warszawa 1964, s. 229, 257; 
M. Janiszewski, Przyszłość czekała, Warszawa  
1987, s. 174, 178; T.M. Kolmasiak, W poszu-
mie lasów sosnowych, Radomsko 2017, s. 109; 
J. Malewski, Przeminęło, Warszawa 1989,  
s. 273-274; Nazywali go „Szczupak”, „Odgło-
sy”, 1979, nr 27, s. 6; T.A. Nowak, Kolejny 
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zamach na Fudalę, „Gazeta Radomszczańska” 
2018, nr 7, s.11; Z. Nowiński, Ruch ludowy  
w woj. łódzkim w latach 1939-1945, [w:] Ruch 
ludowy w woj. Łódzkim. Sesja popularno-
-naukowa Łódź 14-15 X 1965, pod red. Eugenii 
Podgórskiej, Łódź 1968, s. 148; H. Szubert, 
Józef Fudala pseudonim „Szczupak”, [w:] Za 
Ojczyznę i Lud. Utrwalanie władzy ludowej 
na ziemi łódzkiej, Łódź 1973, s. 171-176; Akta 
parafii Niedośpielin, Księga zmarłych do 1947 
roku, akt nr 28/1945; Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Łódzkiego, poz. 616, Zarządzenie 
zastępcze nr PNIK-I.4102.14.2018 Wojewody 
Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r.; USC 
w Wielgomłynach, Księga aktów urodzeń, 
małżeństw i zgonów w parafii Niedośpielin,  
nr 28/1945/N. 

Tomasz Andrzej Nowak

G

GLIKSMAN Fiszel Dawid (1896-
1920) – szeregowiec WP, poległy w woj-
nie polsko-sowieckiej. Ur. 12/24 IX 1896 
w Radomsku, s. Jakuba (krawca, lat 36)  
i Rajzy z d. Kifer (lat 37). W niepodle-
głej Polsce mieszkał i pracował w Łodzi, 
skąd został powołany do służby wojsko-
wej (PKU Łódź-miasto 1). Uczestniczył  
w stopniu szeregowca w wojnie polsko-so-
wieckiej. Zm. 3 II 1920 w szpitalu okrę-
gowym w Krakowie, do którego przywie-
ziono go już umierającego. Jego nazwisko 
widniało na tablicy łódzkich Żydów pole-
głych w wojnach o niepodległość Polski, 
umieszczonej w Wielkiej Synagodze przy 
Alei Kościuszki w Łodzi. 

Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, 
red. N. Getter, J. Schall, Z, Schipper, Lwów 
1939, s. 190 (tu: szer, Gliksman Fiszel); 
APPT, zespół 335, ASC Okręgu Bożnicze-
go w Radomsku, sygn. 33, akt ur. 222/1901  
(tu: Фишель Давидъ Гликсманъ).

Krzysztof Tomasz Witczak

GLIKSMAN (GLüKSMAN) Lejbuś 
vel Leon, ps. Lejbusz (1898-1942?) – le-
gionista, plutonowy WP, szklarz, woźny 
szkolny. Ur. 4/16 XII 1898 w Radomsku, 
s. Icka (Izaaka) Gliksmana i Chudesy z d. 
Ickowicz. W Radomsku ukończył cheder 
i szkołę elementarną. 3 III 1915 wstąpił 
do LP. Uczestniczył w pierwszej fazie 
walk na froncie wołyńskim jako żołnierz 

7. kompanii 6. pp III 
Brygady. 7 X 1915 
zachorował i został 
odesłany do szpitala 
wojskowego, gdzie 
przebywał do poło-
wy grudnia. 15 XII 
1915 ponownie sta-
wił się w jednostce. 
2 V 1916 znowu za-

chorował i był powtórnie hospitalizowany 
w szpitalu wojskowym. Po wyleczeniu 
otrzymał przydział do służby werbunko-
wej. W VIII 1917 komisja superrewizyjna 
zwolniła go z LP. W XI 1918 Gliksman 
wstąpił do WP. Otrzymał przydział do 7. 
kompanii 5. pp. Uczestniczył w odsieczy 
Lwowa, a następnie w wojnie polsko-so-
wieckiej (1919-1921). Został awanso-
wany do stopnia kaprala, potem plutono-
wego. Po demobilizacji (1921) powrócił 
do rodzinnego Radomska i podjął pracę 
w zawodzie szklarza. Należał do Związ-
ku Legionistów Polskich. 15 VIII 1926 
w radomszczańskiej synagodze poślubił 
Rojzę Waksman, c. Moszka Hersza i Lai 
z Ejlenbergów. Miał z nią dwoje dzieci: 
syna Moszka (ur. 1933) i córkę Fajgę (ur. 
1936). W 1936, po przedwczesnej śmier-
ci pierwszej żony, poślubił w Łodzi Tuwę 
(Tobę) Chindę Kosman (Kojzman). Miał  
z nią syna Izaaka (ur. 17 VIII 1937 w Ło-
dzi). W l. 30. stracił pracę i trafił na listę 
bezrobotnych legionistów. W X 1936 uzy-
skał pracę woźnego w szkole powszechnej 
w Łodzi, dokąd przeniósł się wraz z ro-
dziną. W Łodzi mieszkał aż do wybuchu  
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II wojny światowej przy ul. Zawiszy 
Czarnego 26 (dzielnica Bałuty). Jego 
dalsze losy są nieznane. Marek Gałęzow-
ski uważa, że Gliksman zginął ok. 1943  
w getcie łódzkim. Żadne dokumenty z get-
ta łódzkiego nie notują jednak Lejbusia 
Gliksmana i jego rodziny. Nie jest zatem 
wykluczone, że Gliksman w pierwszych 
miesiącach okupacji przeniósł się wraz 
z rodziną do Radomska, gdzie mieszkali 
jego rodzice. Gliksman był kilkakrotnie 
odznaczany za „pracę w dziele odzyskania 
niepodległości”. Otrzymał m.in.: Krzyż 
6. pułku piechoty, odznakę Orlęta, Medal 
za Wojnę 1918-1921 oraz Krzyż Niepod-
ległości (przyznany przez prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego 23 XII 1933).

M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewi-
cza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydow-
skiego w legionach polskich, Warszawa 2010,  
s. 257 (fot.); G. Mieczyński, Żołnierze 
Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego  
z powiatu noworadomskiego, ZRa XV, red. 
T. A. Nowak, Radomsko 2018, nr 31, s. 268; 
T. A. Nowak, Z dziejów Radomska w latach  
I wojny światowej, ZRa XV (2018), s. 136 (dot. 
zasiłku wypłacanego Ickowi Glüksmanowi za 
syna legionistę); Historia 6 pułku Legionów 
Józefa Piłsudskiego, t. 1, Warszawa 1939,  
s. 221; Księga pamiątkowa ku czci Żydów bo-
jowników sprawy polskiej, Warszawa 1936,  
s. 85, 88; APŁ, zespół 1558; ASC gminy 
żydowskiej w Łodzi, sygn. 280, akt małż. 
718/1936; sygn. 213, akt ur. 1877/1937 (do-
tyczy syna Izaaka); ŁGWŻ, sygn. 462, akt 
ur. 1877/1937 (dot. Izaaka, syna Lejbusia 
Gliksmana); APPT, zespół 335, ASC Okrę-
gu Bożniczego w Radomsku, sygn. 30, akt  
ur. 222/1898 (tu: Лейбусь Гликсманъ); 
sygn. 135, akt małż. 24/1926; BZNO, 15813/
II, 2, k. 174, Kartoteka superarbitrowanych  
(tu: Glüksman Leon); CAW: Lejbuś Gliksman, 
KN 23 XII 1933 (fot); informacje p. Marka 
Szukalaka z Łodzi.

Krzysztof Tomasz Witczak

GOSIEWSKI Wiktor Józef (1890-
1936) – działacz niepodległościowy, le-
gionista, kapitan-lekarz WP, parlamenta-
rzysta. Ur. w Rypinie 3 II 1890 (wg aktu 
chrztu i innych dokumentów, natomiast 
sam podawał datę 11 VIII 1889, nie-
które źródła podają jeszcze 11 X 1889),  
s. Alojzego (kupca) i Aleksandry z Chole-
wińskich. W 1904 w czasie strajku szkol-
nego usunięty z gimnazjum rządowego  
w Płocku. Naukę kontynuował po otwar-
ciu (1906) przez koło PMS gimnazjum  
z polskim językiem wykładowym w Płoc-
ku, w którym zdał z wyróżnieniem maturę 
w 1909. Następnie zaczął studia medyczne 
na UJ w Krakowie. Działał w Drużynach 
Strzeleckich. Po wybuchu wojny w 1914 
nie złożył końcowych egzaminów na stu-
diach. Wstąpił do LP i brał udział w two-

rzeniu zaplecza sani-
tarnego oddziałów, 
z których wiosną 
1915 utworzono II 
Brygadę Legionów. 
Na froncie służył 
jako chorąży w od-
dziale sanitarnym, 
następnie przeniósł 
się do artylerii, gdzie 

awansował do stopnia porucznika (X 1915) 
i dowodził baterią. W II Brygadzie był do 
XII 1915. Z powodu choroby wyjechał 
do Krakowa, po leczeniu zdał końcowe  
egzaminy na UJ (25 I 1916) i uzyskał ty-
tuł doktora wszech nauk lekarskich. Mie-
siąc później wrócił do wojska, do służby 
medycznej, a następnie zaczął pracować  
w szpitalu Czerwonego Krzyża w Rabce. 
Od X 1916 do VIII 1917 był zastępcą na-
czelnego lekarza w Kamieńsku w domu 
dla rekonwalescentów (przeznaczonym 
dla legionistów). We IX 1917 został po-
wołany do Komisji Zdrowia w Radom-
sku. Wiosną 1918 władze miejskie powie-
rzyły mu zorganizowanie ambulatorium 
medycznego, gdzie pracował jako lekarz 
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miejski. Udzielił pomocy wielu osobom 
zdobywając uznanie wśród mieszkańców 
Radomska (w VII 1918 przyjął 1365 pa-
cjentów). Zabierał głos w ważnych spra-
wach społecznych. W IV 1918 wygłosił 
odczyt w „Kinemie” na temat chorób płu-
cnych i metod ich zwalczania. Ze wzglę-
du na niewystarczającą bazę w szpitalach 
oraz panujące w nich warunki postulował 
budowę nowego szpitala i łaźni miejskiej. 
Od września został mianowany lekarzem 
szkolnym. Prowadził również prywatną 
praktykę lekarską. Od I 1918 w POW, w li-
stopadzie został mianowany przez komen-
danta POW Jana Opielińskiego z Lublina 
dowódcą POW w Radomsku. W II 1919 
podjął pracę na stanowisku lekarza powia-
towego w Radomsku, potem w Będzinie. 
W czasie wojny w 1920 powołany do WP 
w charakterze przedstawiciela sanitariatu 
przy DOK „Kielce” na obszar Zagłębia. 
W 1922 rozpoczął pracę jako lekarz w Ka-
sie Chorych w Zagórzu k. Dąbrowy Gór-
niczej i w szpitalu w Sosnowcu. Od 1932 
na stanowisku dyrektora Powiatowej Kasy 
Chorych w Sosnowcu, a od 1934 dyrekto-
ra Ubezpieczalni Społecznej w Sosnowcu.  
W 1935 został zastępcą dyrektora naczel-
nego ZUS w Warszawie. Prowadził dzia-
łalność polityczną, należał do Partii Pra-
cy. W 1928 wstąpił do BBWR i zasiadał 
we władzach ugrupowania w Kielcach.  
W 1935 wybrany na prezesa Rady Woje-
wódzkiej BBWR i prezesa Zarządu Okrę-
gowego Związku Legionistów Polskich. 
W l. 1930-1935 był posłem na Sejm,  
a w 1936 senatorem IV kadencji (zastą-
pił senatora Romana Cholewickiego, któ-
ry zrzekł się mandatu). Funkcję tę pełnił 
tylko od 4 II do 1 III 1936 (zrezygnował  
z powodu objęcia wysokiego stanowiska 
w ZUS w Warszawie). Jako parlamen-
tarzysta zajmował się prawodawstwem 
związanym z ubezpieczeniami społeczny-
mi (był referentem ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym) oraz prawem pracy (referent 

projektu nowelizacji ustawy o czasie pracy 
w przemyśle i handlu). Opublikował bro-
szury: O wolnym wyborze lekarza (1936)  
i Walka z gruźlicą wśród dzieci i młodzieży 
(1936). Regularnie powoływany do woj-
ska na ćwiczenia rezerwistów. W III 1924 
awansowany na kapitana ze starszeństwem 
od VI 1919 i przydzielony do 8. Batalio-
nu Sanitarnego w Toruniu. Od V 1934  
w kadrze zapasowej V Szpitala Okręgowego  
w Krakowie. Był członkiem Rady War-
szawskiego Towarzystwa Przeciwgruźli-
czego. Odznaczony: Krzyżem Niepodle-
głości, Krzyżem Walecznych, Orderem 
Polonia Restituta i Złotym Krzyżem Zasłu-
gi (pośmiertnie). Żonaty z Zofią Cholew-
kiewicz, z którą miał syna Jerzego (1917-
1944 Stutthof) i córkę Halinę (1921-2006 
Sefton, Wielka Brytania). Zginął tragicznie 
8 VII 1936 zastrzelony przed gmachem 
ZUS w Warszawie przez zwolnionego kil-
ka lat wcześniej pracownika Ubezpieczal-
ni Społecznej w Sosnowcu. Pochowany  
z honorami wojskowymi na Wojskowych 
Powązkach.

Biblioteka Sejmowa, Parlamentarzyści RP, 
https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find=-&request-
gosiewski+wiktor&find_code=WRD&adja-
cent=N&x=0&y=0, dostęp 15 IX 2018; W. Ka-
licki, Zabić Gosiewskiego „Gazeta Wyborcza” 
2007, nr 158, „Duży Format”, s. 14; O. Kowal-
czyk, Obecność legionistów w Gomunicach 
(1915-1917), ZRa, t. VII, red. T. A. Nowak, Ra-
domsko 2013, s. 177; T.A. Nowak, Z dziejów 
Radomska w latach I wojny światowej, ZRa,  
t. XV, red T.A. Nowak, Radomsko 2018, s. 142, 
145-148, 182; APT Oddział we Włocławku, 
ASC Parafii Rzymskokatolickiej Rypin, akta 
metrykalne chrztów z 1890, sygn. 183, A nr 72; 
CAW WBH AP 4095; KWa 1936, nr 187, s. 6, 
nr 189, s. 24.

Marta Grochowalska

GRABIŃSKA Zofia Maria Justy-
na (1886-1974) – obywatelka ziemska. 



56

Ur. 4 IV 1886 w Łodzi, c. → Antoniego 
i → Marii z Mieczkowskich małżonków 
Kamockich. Wywodziła się ze szlachec-
kiej rodziny Kamockich h. Jelita, miała 
dwóch braci: Hipolita Leona i Władysła-
wa. W dzieciństwie zamieszkiwała wraz  
z rodziną w Łodzi. W 1895 ukończyła tam 
I oddział klasy przygotowawczej w Żeń-
skim Zakładzie Naukowym. Następnie, po 
przeniesieniu się jeszcze tego samego roku 
do Kocierzowów w pow. radomszczań-
skim, pobierała nauki domowe u ciotki 
Janiny z Kaliszewskich Kamockiej z są-
siedniego majątku Wąglin. W l. 1898-1901 
uczęszczała do pensji żeńskiej Henryki 
Domańskiej w Piotrkowie. 28 IX 1906  
w Kodrębie poślubiła → Lecha Grabiń-
skiego h. Pomian, s. Józefa i Pauliny  
z Krajewskich. Z tej okazji ojciec wybu-
dował dla niej w pobliskich Gomunicach 
willę-rezydencję. Małżonkowie zamiesz-
kali na stałe w dobrach Kocierzowy, gdzie  
L. Grabiński dzierżawił folwark we Fry-
szerce z tartakiem parowym i młynem nad 
rzeką Widawką (gm. Gosławice). Mie-
li dwoje dzieci: Tadeusza (1907-1945)  
i Wandę (1910-1986). W okresie I wojny 
światowej Z. Grabińska dostarczała pro-
wiant dla komendy Domu Uzdrowieńców 
LP, w szczególności dla kuchni działającej 
przy szkółce legionowej w Gomunicach 
(Kamieńsku stacji). Ponadto w swojej wil-
li przyjmowała legionistów na rekonwale-
scencję. 30 VIII 1919 stała się formalnie po 
ojcu Antonim właścicielką kilku willi let-
niskowych w Gomunicach (osada Kletnia  
nr IV). W 1922 w wyniku dokonanego 
przez A. Kamockiego podziału dóbr Ko-
cierzowy otrzymała w wieczyste użyt-
kowanie Fryszerkę ze 117 morgami oraz 
wschodnią część dóbr Dobryszyce ze 176 
morgami ziemi. Współwłaścicielem ma-
jątku został jej mąż L. Grabiński. W 1925 
Z. Grabińska założyła reprodukcyjną fer-
mę drobiu pod nazwą „Fryszerkowska 
Hodowla Drobiu Rasowego” (największą 

tego typu w regionie Radomska). Od 1931 
fermę prowadziła pod patronatem Woje-
wódzkiego Towarzystwa Organizacji i Kó-
łek Rolniczych w Łodzi. W 1926 sprzedała 
najbardziej reprezentacyjną willę w Go-
municach kupcowi Stanisławowi Głowac-

kiemu. W 1931 do-
konała parcelacji 10 
ha gruntów leśnych 
w części dóbr Do-
bryszyce na rzecz 
Spółdzielni Budow-
lanej Pracowników 
Kolejowych (dzia-
łania te przyczyniły 
się w stosunkowo 

szybkim czasie do powstania nowej osady 
wypoczynkowej – Kolonii Borowiecko). 
Po tragicznej śmierci męża w 1934 nadal 
prowadziła majątek, natomiast młyn odda-
ła w dzierżawę. Od IV 1940 Z. Grabińska 
udzielała schronienia zaprzyjaźnionemu → 
Lucjanowi Kwaśniewskiemu, ostatniemu 
przedwojennemu burmistrzowi Radomska, 
któremu groził areszt. Następnie zarówno 
z L. Kwaśniewskim jak i por. Feliksem 
Karpińskim ps. Korab (wcześniej podko-
mendnym mjr. Dobrzańskiego Hubala) 
pomagała w ukrywaniu obywateli narodo-
wości żydowskiej we Fryszerce. Zezwalała 
na urządzanie w jej dworku narad konspi-
racyjnych. W 1946 majątek Z. Grabińskiej 
upaństwowiono, lecz pozostała i pracowa-
ła przez pewien czas w dotychczasowym 
miejscu. W tym okresie we Fryszerce 
przyjmowała gości na wypoczynek, w tym 
popularnego piosenkarza Mieczysława 
Fogga. Przez wiele lat przebywała również 
w Krakowie u córki Wandy Głowy, gdzie 
opiekowała się siostrą męża, generałową 
Marią Gąsiecką. Zm. 24 VI 1974 w miesz-
kaniu Różyckich przy ul. Kołłątaja 11  
w Radomsku. Pochowana została w pierw-
szej katakumbie kaplicy grobowej Kamoc-
kich na cmentarzu parafii Gomunice. 
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K. Frączak, Porzucony młyn, „Dziennik 
Łódzki-Co Nowego”, 2001, nr 7, s. 12; T. Kuź-
nicki, Z dziejów letnisk przy stacji Kamieńsk 
(Gomunice, Wielki Bór, Kocierzowy), Radom-
sko 2017, s. 19, 65-66, 91-92, 122, 140; tenże, 
Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu (Ka-
talog), Radomsko 2009, s. 53; K. Lenczowski, 
Pamiętnik Kapelana Legionów, Kraków–Kro-
sno 1989, s. 144-145; R. Piwko, M. Ściegienna, 
Kwaśniewski Lucjan, [w:] RSB, t. I, pod red. 
G. Mieczyńskiego, Radomsko 2017, s. 105; 
A. Stasiński, Moje wspomnienia partyzanckie, 
Radomsko 1990, s. 11; AACz, Księga małż. 
parafii rzymskokatolickiej w Kamieńsku 1892-
1909, sygn. KM 4550, akt 77/1906; APPT, 
Akta gm. Dobryszyce 1865-1954, zespół 107, 
Rejestr mieszkańców wsi Gomunice 1934-
1945, sygn. 204, s. 30; Archiwum Kamockich 
z Kocierzów 1743-1935, zespół 176, sygn. 9, 
nr 87; sygn. 28; sygn. 33, nr 4, 67-68, 74; Hi-
poteka pow. radomszczańskiego, zespół 378/
III, Kletnia pow. Radomsko 1904-1927, sygn. 
146, Wyciąg Repertorium kupna/sprzedaży nr 
15/713, s. 36-38; Wyciąg Repertorium kupna/
sprzedaży nr 3426, s. 42-45; Archiwum para-
fii rzymskokatolickiej w Gomunicach, Księga 
zg., akt 17/1974; epitafium nagrobne w kapli-
cy Kamockich w Kletni (ściana zachodnia); 
GRa 1926, nr 6, s. 11; 1927, nr 48, s. 8; 1928,  
nr 14, s. 12; 1931, nr 11, s. 1; nr 17, s. 7; 1932, 
nr 20, s. 5; 1934, nr 49, s. 5; nr 50, s. 1, 5;  
nr 52, s. 3; „Gazeta Świąteczna” 1932, nr 2678, 
s. 12; Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. 
Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł 
i Rolnictwa 1930, Warszawa [1930], s. 842; 
„Polski Drób” 1928, nr 5, s. 80; relacje ustne 
wnuczki Aleksandry Sierko z Gomunic, Tere-
sy Lucyny Gorzoń z Kamieńska, Zofii Gzik  
z Radomska, Sebastiana Kowańskiego z Klet-
ni; Tablica genealogiczna Saryusz-Kamockich  
h. Jelita, oprac. T. Niegolewska, kopia w zbio-
rach Teresy Lucyny Gorzoń; „Tydzień” 1901, 
nr 26, s. 3.

Tomasz Kuźnicki

GRABIŃSKI Lech Klotyld Kajus 
(1880-1934) – obywatel ziemski, młynarz, 
społecznik. Ur. 15 IV 1880 w Stanisławo-

wie w Galicji, s. Józefa i Pauliny z Krajew-
skich małżonków Grabińskich. Wywodził 
się ze szlacheckiej rodziny Grabińskich  
h. Pomian (ojciec Józef z Rębielic Szla-
checkich był powstańcem 1863 r.). Miał 
siostrę Marię (generałową Gąsiecką).  
W młodości obywatel miasta Przemyśla. 
28 IX 1906 ożenił się w Kodrębie z → Zo-
fią Kamocką h. Jelita, c. → Antoniego i → 
Marii z Mieczkowskich. Mieli dwoje dzie-
ci: Tadeusza (1907-1945) i Wandę (1910-
1986). Grabiński wraz z żoną zamieszkał 
w dobrach Kamockich w Kocierzowach 

w pow. radomsz-
czańskim, gdzie był 
dzierżawcą folwarku 
z tartakiem i mły-
nem nad rzeką Wi-
dawką we Fryszerce 
(gm. Gosławice). 
W 1913 utworzył  
w Gomunicach (Ka-
mieńsku stacji) wraz 

z Witoldem Krzętowskim i J. Pijewskim 
Towarzystwo Akcyjne Składu Nafty  
i Soli. Pogorszyło to jednak jego stosun-
ki z miejscowymi Żydami, gdyż branża  
ta stanowiła dotąd ich domenę (docho-
dziło do incydentów mających zastraszyć  
i skłonić L. Grabińskiego do rezygnacji 
z tej działalności). W 1922 został wraz  
z żoną właścicielem Fryszerki ze 117 mor-
gami ziemi oraz części dóbr Dobryszyce, 
gdzie dalej prowadził gospodarstwo leśne, 
rolne oraz młyn zbożowy. W 1921 został 
członkiem powstałego w Radomsku od-
działu Związku Młynarzy Polskich. 11 
XI 1924 uzyskał na zjeździe Cechu Mły-
narskiego w Częstochowie dyplom mi-
strzowski z zakresu sztuki młynarskiej.  
W następnych latach pracował w komi-
sjach Cechu Młynarskiego w Radomsku 
zajmujących się wyzwolinami młynarzy na 
czeladników i majstrów. Chcąc zwiększyć 
dochody z folwarku, w 1932 rozpoczął wy-
najmowanie we Fryszerce letnich miesz-
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kań, kierując ofertę wypoczynku głównie  
w stronę mieszkańców Radomska. Wraz  
z działaczami społecznymi, m. in. Danie-
lem Rozenbaumem, Walentym Jaszczem  
i Janem Narolskim, przyczyniał się do po-
prawy poziomu materialnego i kulturalne-
go zarówno mieszkańców Gomunic, jak  
i osady fabrycznej „Wojciechów”, uczest-
nicząc w wielu lokalnych naradach. Latem 
1934 sądownie wyznaczony na plenipo-
tenta zadłużonego majątku ziemskiego To-
masza Buczyńskiego w Ciężkowicach pod 
Gidlami. Zm. tragicznie pod kołami pocią-
gu 27 XI 1934 w drodze z Częstochowy 
do Warszawy (na odcinku Kalinów pod 
Piotrkowem Tryb.). Pochowany został 29 
XI w drugiej katakumbie kaplicy grobowej 
Kamockich na cmentarzu parafii Gomunice 
przy udziale tłumów okolicznych miesz-
kańców, środowisk ziemiańskich i sto-
warzyszeń z Radomska. Odejście L. Gra-
bińskiego spowodowało poruszenie i żal  
w radomszczańskich sferach. Powszechnie 
uważano, że śmierć nie nastąpiła w wyniku 
wypadku, lecz przyczyniły się do niej oso-
by trzecie, sugerowano udział niespłaco-
nych wierzycieli majątku Ciężkowice.

K. Frączak, Porzucony młyn, „Dziennik 
Łódzki-Co Nowego” 2001, nr 7, s. 12; T. Kuź-
nicki, Z dziejów letnisk przy stacji Kamieńsk 
(Gomunice, Wielki Bór, Kocierzowy), Radom-
sko 2017, s. 15, 19, 42, 65, 67, 82, 92, 122; ten-
że, Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu 
(Katalog), Radomsko 2009, s. 16, 21, 53, 187; 
AACz, Księga małż. parafii rzymskokatolickiej 
w Kamieńsku 1892-1909, sygn. KM 4550, akt 
77/1906; APPT, Akta gm. Dobryszyce 1865-
1954, zespół 107, Rejestr mieszkańców wsi 
Gomunice 1934-1945, sygn. 204, s. 30; Akta 
gm. Gosławice, zespół 688, W sprawie sta-
tystyki i wykazów rok 1924, Spis majątków 
ziemskich o powierzchni powyżej 100 mor-
gów w tutejszej gminie, Wykaz młynów w gm. 
Gosławice, sygn. 310; W sprawie statystyki  
i wykazów rok 1932, Wykaz młynów w gm. 
Gosławice, sygn. 316; Archiwum Kamoc-
kich z Kocierzów, zespół 176, sygn. 10, 33; 

Archiwum parafii rzymskokatolickiej w Go-
municach, Księga zg., akt 32/1934; epitafium 
nagrobne w kaplicy Kamockich w Kletni (ścia-
na zachodnia); GRa 1924, nr 47, s. 5; 1925,  
nr 51, s. 4-5; 1932, nr 23, s. 2; 1934, nr 33, s. 6;  
nr 49, s. 5; nr 50, s. 1, 5; nr 52, s. 3; GoCz 1913, 
nr 201, s. 2; „Łódzki Dziennik Wojewódzki” 
1937, nr 18, s. 321; Tablica genealogiczna  
Saryusz-Kamockich h. Jelita, oprac. T. Nie-
golewska, kopia w zbiorach Teresy Lucyny 
Gorzoń; Wykaz członków Związku Młynarzy 
Polskich oddz. w Radomsku 1919-1923, kopia 
w zbiorach autora.

Tomasz Kuźnicki

GRABOWSKI Alfons Marian (1830-
1880) – doktor nauk medycznych, lekarz 
wolno praktykujący w Przedborzu, lekarz 
pow. wieluńskiego, później właściciel 
dóbr Rączki (położonych nad rzeką Pilicą  
k. Przedborza). Ur. 20 X 1830 w Warszawie 
w rodzinie szlacheckiej, s. Hipolita i Tekli 
z Bienieckich. Był prawnukiem Wojciecha 
Grabowskiego h. Kemlada, podczaszego 
rzeczyckiego, dziedzica wsi Stara Krępa  
k. Przasnysza. Z powodu dłuższej nieobec-
ności ojca Grabowski został ochrzczo-
ny po ok. trzech tygodniach od urodze-
nia (14 XI 1830) w parafii św. Andrzeja  
w Warszawie. Ojcami chrzestnymi byli 
Antoni Grabowski (mecenas, lat 45) i Hie-
ronim Kaliński (generalny audytor Wojsk 
Polskich, lat 42). Nie są znane szczegóły 
edukacji Grabowskiego w zakresie szkoły 
początkowej. Prawdopodobnie uczęszczał 
do gimnazjum w Kielcach, gdzie miał jako 
pierwszy kielecki gimnazjalista otrzymać 
srebrny medal za wypracowanie w j. rosyj-
skim. Nie wiadomo, kiedy i gdzie uzyskał 
tytuł doktora nauk medycznych. Od 1854 
pozostawał w służbie wojskowej (prawdo-
podobnie jako lekarz wojskowy brał udział 
w wojnie krymskiej 1853-1856), a następ-
nie prowadził wolną praktykę w mieście 
Przedborzu. W 1855 uzyskał oficjalną le-
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gitymizację szlachectwa. 24 I 1860 w ko-
ściele św. Aleksego w Przedborzu poślubił 
szlachciankę Anielę Kajetanę Bronisła-
wę Kłosowską, c. właściciela dóbr Rączki 
– Stanisława Kłosowskiego (1799-1869). 
W 1860 objął funkcję lekarza w szpitalu 
św. Stanisława w Przasnyszu. W ostatnim 
kwartale następnego roku (1861) bezsku-
tecznie ubiegał się o stanowisko lekarza 
powiatowego w Przasnyszu. Wakującą po-
sadę objął dr Julian Kwaśniewski (13 XI 
1861). Władze zwierzchnie (tj. Wydział 
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych) 
uznały jednak, że Grabowski posiada do-
bre referencje do pełnienia funkcji lekarza 
powiatowego i niebawem zaproponowa-
ły mu objęcie stanowiska lekarza obwo-
dowego w Wieluniu. Grabowski przyjął 
mianowanie, przeniósł się do Wielunia  
i w dn. 4 I 1862 objął funkcję lekarza pow. 
wieluńskiego. Podczas powstania stycz-
niowego dr Grabowski otrzymał specjalną 
przepustkę uprawniającą do poruszania się 
w mieście Wieluniu po godzinie policyjnej 
(tj. po godz. 21) w celu niesienia pomo-
cy chorym. Nie jest jasne, czy Grabowski 
udzielał pomocy rannym i chorym po-
wstańcom. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że funkcja lekarza powiatowego umoż-
liwiała mu swobodne poruszanie się po 
całym pow. wieluńskim. Na stanowisku 
państwowym (w Wieluniu) pozostawał 
przez 8 lat. W 1870, niedługo po śmierci 
teścia Stanisława Kłosowskiego (zm. 4 XI 
1869), Grabowski zrezygnował ze służby 
rządowej i przeniósł się wraz z rodziną do 
odziedziczonego majątku Rączki, którym 
zawiadywał aż do śmierci. W l. 1871-
1880 dr Grabowski nie został odnotowany  
w oficjalnych spisach praktykujących le-
karzy. Przypuszczalnie osiadł w pozyska-
nym majątku i przez ostatnie 10 lat życia 
prowadził jedynie bardzo ograniczoną 
praktykę lekarską w okolicach Przedborza. 
Grabowski zm. 9 IX 1880 we własnym 
majątku w Rączkach. Został pochowany 

na cmentarzu rzymskokatolickim w Prze-
dborzu obok swoich teściów – Stanisława 
Kłosowskiego i Inezylli z Gołuchowskich 
Kłosowskiej (1805-1874). Pozostawił 
żonę Anielę Kajetanę Bronisławę z Kło-
sowskich Grabowską (1831-1894) i czwo-
ro dzieci, w tym co najmniej dwóch synów: 
Stefana (1866-1939) – prawnika, działacza 
społecznego, właściciela wsi Rączki oraz 
Antoniego (1871-1925). Warto odnoto-
wać, że rodzina Grabowskich h. Kemlada 
z Rączek kultywowała pamięć po powsta-
niu styczniowym i opiekowała się m.in. 
powstańczą mogiłą na stoku Bukowej 
Góry, gdzie zostali pochowani członkowie 
oddziału Zygmunta Chmieleńskiego pole-
gli 3 IX 1863 w walce z armią carską. 

A. Massalski, Szkoły średnie rządowe 
męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 
1833-1862, Kielce 2001, s. 255 (tu: Alfons 
Grabowski); T. Olejnik, Powstanie stycznio-
we na ziemi wieluńskiej, Wieluń 2013, s. 47; 
E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Króle-
stwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 
2007, s. 203; P. Szarejko, Słownik lekarzy pol-
skich XIX wieku, t. 5, Warszawa 2000, s. 151-
152; W. Zawadzki, Grabowski Alfons Marian 
(1830-1880), [w:] Przedborski Słownik Bio-
graficzny (wersja internetowa) http://psbprze-
dborz.pl/grabowski-alfons-marian/, dostęp 
27.05.2019 (tu fot. nagrobka i biogram); AAW, 
zespół 9159, ASC parafii rzymskokatolickiej 
św. Andrzeja w Warszawie, sygn. 107, akt ur. 
nr 554/1830; APKi, zespół 562, ASC parafii 
rzymskokatolickiej w Przedborzu, sygn. 102, 
akt ślubu nr 1/1860; APPT, zespół 297, ASC 
parafii rzymskokatolickiej w Przedborzu, sygn. 
9, akt zg. nr 105/1880; Kalendarz lekarski Ga-
zety Lekarskiej na rok 1870; „Pamiętnik Towa-
rzystwa Lekarskiego Warszawskiego” 1868,  
t. 59, z. 5, s. 278; „Tygodnik Lekarski” 1862,  
nr 8, s. 8; 1866, nr 10, s. 1.

Krzysztof Tomasz Witczak 

GROCHOWICKI Piotr h. Poraj (II 
poł. XVI w.-1631) – duchowny katolicki. 
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Pochodził z rodziny szlacheckiej wywo-
dzącej się z Grochowisk w Wielkopolsce. 
Był synem Jakuba i Urszuli Gwiazdow-
skiej h. Bogoria. W kancelarii królewskiej 
pełnił funkcję sekretarza. W 1608 został 
kanonikiem gnieźnieńskim i abp Wojciech 
Baranowski powołał go na kanclerza kurii 
archidiecezjalnej, w 1609 objął kanonię 
doktoralną w Mieścisku i kanonię pułtu-
ską, od 1611 był archidiakonem gnieźnień-
skim, zaś od 1612 kanonikiem kujawskim. 
W 1611 delegat kapituły gnieźnieńskiej 
na sejm walny. Na sejmikach przedsej-
mowych w 1611, występując w imieniu 
prymasa, podejmował działania w celu 
pogodzenia zwaśnionych rodów magnac-
kich Zebrzydowskich i Myszkowskich. 
Po śmierci trzech kolejnych metropolitów 
gnieźnieńskich, przez okres tzw. sede va-
cante zarządzał archidiecezją (1615, 1624 
i 1626). Z racji pełnienia funkcji archidia-
kona gnieźnieńskiego był prebendarzem 
strzałkowskim. Zm. w 1631.

A. Boniecki, Herbarz polski, t. VII, War-
szawa 1904, s. 75; J. Byliński, Sejm z 1611 
roku, Wrocław 2016, s. 47; J. Korytkowski, 
Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej 
gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, 
Gniezno 1883, t. II, s. 130-132, t. IV, s. 559; 
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. IV, Lipsk 1839, 
s. 279-280; B. Paprocki, Herby rycerstwa pol-
skiego, Kraków, 1584, s. 467; S. Uruski, Rodzi-
na. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1907, 
t. IV, s. 383.

Michał Pawlikowski

GRODZICKI Bolesław Jan Nepomu-
cen Szczepan (1843-1867) – powstaniec 
styczniowy. Ur. 26 XII 1843 w Wąsoczu, 
w wielodzietnej rodzinie Michała (szlach-
cica, urzędnika gminnego, następnie wój-
ta gm. Wiewiec) i Ksawery z Zabłockich 
małżonków Grodzickich. Przebieg jego 
służby w powstaniu styczniowym nie 

jest znany, był prawdopodobnie okręgo-
wym naczelnikiem w okolicy Wiewca  
i Brzeźnicy. Aresztowany pod zarzutem 
udziału w powstaniu jako oficer. Wyro-
kiem sądu wojennego 19 XI 1864 pozba-
wiony wszelkich praw stanu i zesłany na 
4 lata do pracy katorżniczej w fabrykach 
do Kraju Zabajkalskiego w rejonie Czyty. 
Na przełomie 1865/66 został przeniesio-
ny do okręgu kireńskiego (gm. orlińska). 
Tam też zakończył swoje życie, tonąc 4 V 
1867 w rzece Orling w niewyjaśnionych 
okolicznościach. Grodzicki Michał zawia-
domienie o śmierci syna otrzymał dopiero 
w 1870. W archiwum Muzeum Regional-
nego zachowały się przejmujące w treści 
dwa oryginalne listy z zesłania B. Grodzic-
kiego, w których pisze o problemach, jakie 
go spotkały na nieprzyjaznej ziemi i prosi 
ojca o przysłanie pieniędzy, ubioru oraz 
książeczki do nabożeństwa. 

R. Szwed, Powstanie Styczniowe w Ra-
domszczańskiem, Radomsko 1994, s. 49, 51, 62; 
AGAD, Zarząd Generał-Policmajstra w Króle-
stwie Polskim, zespół 238, sygn. 2, s. 58, sygn. 
4, k. 614; APŁ, ASC Parafii Rzymskokatolic-
kiej w Wiewcu, zespół 39, sygn. 42, akty ur.: 
51/1855, 14/1845, 16/1848, 36/1849, 74/1851, 
26/1853, 42/1855, 10/1857, 75/1861; AMRR, 
Archiwum Historyczne, Listy Bolesława Gro-
dzickiego do ojca Michała Grodzickiego, sygn. 
1462, Archiwum Fotograficzne, Zawiadomie-
nie o śmierci Bolesława Grodzickiego, sygn. 
299/1985, Zbiory biblioteczne, inwentarz po-
mocniczy, List Kazimierza Krzemińskiego do 
marszałka Rydza-Śmigłego, sygn. K90.

Kamil Rutkowski

GRZąDZIELSKI Zbigniew (1932-
2014) – historyk. Ur. 28 IV 1932 w Ka-
mieńsku, s. Wincentego i Cecylii z Nie-
belskich. W czasie II wojny światowej 
żołnierz Szarych Szeregów, następnie 
długoletni działacz harcerski ze stopniem 
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harcmistrza. Ukończył Szkołę Podstawo-
wą w Kamieńsku, a następnie Liceum Pe-
dagogiczne w Piotrkowie Trybunalskim. 
Pracował jako nauczyciel oraz zastępca in-
spektora szkolnego w Częstochowie. Ab-
solwent UŚ, gdzie uzyskał stopień doktora 
nauk humanistycznych (1977). Od 1973 
pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej, a później Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Wypromował 
ponad 120 magistrów. Badacz historii re-
gionalnej ziemi częstochowskiej, w dorob-
ku posiada ok. 100 publikacji naukowych. 
Interesował się dziejami Kamieńska, 
współautor publikacji Kamieńsk i jego 
harcerskie szeregi oraz autor Leksykonu 
miasta i gminy Kamieńsk. Autor zbioru 
satyr pt. Myśli zwyczajne i niezwyczajne. 
Założyciel Rodziny Katyńskiej w Często-
chowie. Członek Stowarzyszenia Autorów 
Polskich (1983-1987), wiceprezes Często-
chowskiego Oddziału Polskiego Towarzy-

stwa Historycznego 
(1971-1974), dzia-
łacz PCK. Był człon-
kiem Stowarzysze-
nia Szare Szeregi 
Krąg Kamieńsk oraz 
Honorowym człon-
kiem Stowarzysze-
nia Przyjaciół Mia-
sta Kamieńska. Za 

swą działalność nagradzany wyróżnieniami  
i odznaczeniami, m. in.: Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Armii Krajowej, Krzyżem za Zasługi dla 
ZHP, Rozetą z Mieczami do Krzyża za Za-
sługi dla ZHP, Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, Honorową Odznaką PCK 
(brązową i srebrną), Odznaką Zasłużony 
Działacz Kultury, Złotą Odznaką Zasłu-
żony dla Województwa Katowickie-
go i Województwa Częstochowskiego. 
Żonaty z Barbarą Marczak, miał z nią 
syna i córkę. Zm. 16 X 2014 w szpita-

lu w Katowicach, został pochowany na 
Cmentarzu Kule w Częstochowie.

Z. Grządzielski, Leksykon miasta i gminy 
Kamieńsk, Kamieńsk 2007, obwoluta; Infor-
macje uzyskane od Alicji Grządzielskiej-Deski.

Grzegorz Turlejski

H
HERCBERG (Hertzberg, Herszberg) 

Lejzor (Lazar, Ludwik) Dawid (1863-1891) 
– lekarz. Ur. 26 IX 1863 w Lublinie, s. kup-
ca Nachmana i Rywki z Lichtenfeldów. 
Miał troje rodzeństwa: Chanę (ur. 1857), 
Berka (ur. 1859) i Josefa Wolfa (ur. 1861). 
Rodzina mieszkała w Lublinie w domu nr 
77. Przez 8 lat L.D. Hercberg uczęszczał 
do gimnazjum w Lublinie i tam 18 VI 1882 
otrzymał świadectwo maturalne (najwyższą 
ocenę miał z matematyki). 31 VIII rozpo-
czął studia matematyczne na Cesarskim 
Uniwersytecie w Petersburgu, jednak 18 I 
1883 przeniósł się na kierunek medyczny na 
Cesarski Uniwersytet w Dorpacie. Dyplom 
lekarski uzyskał 21 V 1888. W l. 1889-1891 
prowadził w Radomsku prywatną praktykę. 
Wspierał finansowo miejscową straż pożar-
ną. Kawaler. 17 IV 1891 popełnił z niewy-
jaśnionych przyczyn samobójstwo.

G. Mieczyński, Opieka medyczna w Ra-
domsku w latach 1815-1914, ZRa, t. X, red. 
T.A. Nowak, Radomsko 2015, s. 41; Archiwum 
Historyczne w Tartu (Estonia), zespół 402, Uni-
wersytet w Dorpacie, sygn. 9481, 9482; APL, 
ASC Okręgu Bożniczego w Lublinie, zespół 
22, Akta miasta Lublina, seria 11, sygn. 22,  
s. 81-84, sygn. 114, s. 201; zespół 1753, seria 
3.4, sygn. 417, s. 14-15; APPT, ASC Okręgu 
Bożniczego w Radomsku, zespół 335, sygn. 
42, akt zg. 21/1891; GWa 1888, nr 165, s. 1; 
Russkij Medicinskij Spisok na 1890 god, Sant 
Petersburg 1890, s. 44; „Tydzień” 1889, nr 1,  
s. 2; 1891, nr 19, s. 1; „Wiek” 1891, nr 100, s. 3. 

Grzegorz Mieczyński
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HINTZ (Hinc) Leopold Juliusz (1848-
1904) – nauczyciel, ewangelik. Ur. 1 XII 
1848 w Radomsku, s. Karola Augusta (su-
kiennika) i Karoliny Justyny z d. Mauch 
małżonków Hintz, którzy do Radomska 
przybyli z Łodzi. Miał dziewięcioro ro-
dzeństwa: Wilhelminę (1846-1909), Ka-
rola Augusta (1851-1852), Agatę Blan-
dinę (1853-1854), Edwarda (ur. 1857), 
Karola (1859-1862), Wandę Bertę (ur. 
1861), Annę Rozamundę Anielę (ur. i zm.  
w 1864), Ernesta Gustawa Ferdynanda  
(ur. 1865), Hermana Reinholda (1868-
1870). Ukończył 3-klasową Prywatną 
Wyższą Pensję Męską Wojciecha Jawor-
skiego w Radomsku. Pracował w szkole 
→ Feliksa Fabianiego od 1876 do końca 
roku szkolnego 1885/86, następnie w roku 
szkolnym 1891/92. Zastępca naczelnika 
OSO w 1883. Żonaty z Pauliną ze Żmijew-
skich. Zm. 13 I 1904 w Radomsku.

G. Mieczyński, Fabianiacy : Uczniowie 
Dwuklasowej Pensji Męskiej Feliksa Fabia-
niego, Radomsko 2016, s. 20; S. Sankowski, 
Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej miasta 
Radomska 1881-1981, Radomsko 1981, s. 42; 
APŁ, zespół 1466, ASC Filiału Ewangelicko-
Augsburskiego w Dziepółci, akty ur.: 94/1861, 
66/1865, 61/1868, akty zg.: 22/1852, 23/1854, 
4/1862, 32/1864, 7/1870, 6/1904, 17/1909, 
ASC Filiału Ewangelicko-Augsburskiego 
w Radomsku, zespół 1949, akt ur. 12/1851; 
APPT, AmR, sygn. 149/II, k. 15v-16. 

Grzegorz Mieczyński

HOROWICZ Stanisław Wiktor, 
właśc. Szaja (1892-1927) – artysta malarz. 
Ur. 12 IV 1892 w Radomsku, s. Leopolda 
(kupca, fotografa) i Macheli (Michali)  
z Zaksów (Saksów) małżonków Horowicz. 
Miał co najmniej troje rodzeństwa: Adolfa 
(ur. 1886), Joska (ur. 1887) i Etę (ur. 1894). 
Pochodził z rodziny żydowskiej, ale w 1926 
przeszedł na katolicyzm. Prawdopodobnie 
naukę rozpoczął w Radomsku w szkole 

→ Feliksa Fabianiego i później → 
Antoniego Żylińskiego. Pierwsze lekcje 
rysunku pobierał w Łodzi, gdzie ukończył 
gimnazjum. Studiował w akademii  
w Monachium, później w Paryżu, Florencji 
i Rzymie. W 1914 powrócił do kraju, 
uczył rysunku i malarstwa w Gimnazjum 
→ Stanisława Niemca w Radomsku. Od 
1921 uczył się w Wolnej Szkole Malarstwa 
i Rysunku Ludwiki Mehofferowej  
w Krakowie. Od 1 XII 1924 był rysowni-

kiem w Biurze Ba-
dań Technicznych 
przy Ministerstwie 
Spraw Wojskowych 
w Warszawie. Była 
to jednak słabo płat-
na praca, miał trud-
ności z utrzymaniem 
się w Warszawie. 
Sprzedaż obrazów 

także nie była dochodowa. Wspierał go, 
kupując jego prace, przyjaciel Józef Kur-
pios. S. Horowicz popełnił samobójstwo 
16 IX 1927 skacząc do Wisły poniżej ślu-
zy Gocławskiej w Warszawie. Pomimo 
natychmiastowej akcji poszukiwawczej 
policji z komisariatu wodnego nie odnale-
ziono ciała. W tym dniu widział się jeszcze  
z J. Kurpiosem, rozmawiali, pożegnali się 
serdecznie. Kilka godzin później już nie 
żył. W pozostawionym na brzegu ubraniu 
znaleziono listy. W jednym prosił przyja-
ciela o zajęcie się pogrzebem, w drugim 
pisał, że życie przestało być dla niego ce-
lem: Będąc ostatecznie rozczarowany, kła-
dę kres cierpieniom. Nikogo czynem tym 
nie krzywdzę, mogę więc odejść w spokoju. 
Żegnam Was wszystkich, przyjaciele moi. 
Módlcie się za duszę moją. Wiadomo, że 
wystawiał swoje prace w 1913 w Łodzi 
(Pogrzeb mnicha), w 1923 w Akademic-
kim Kole Kresowym w Krakowie (Łany, 
Droga do Mogiły, Kwitnący sad, Chata 
podlaska). Miał przynajmniej dwie wysta-
wy pośmiertne, o pierwszej nic nie wia-
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domo, druga miała miejsce w Częstocho-
wie. Na wystawie pośmiertnej w Muzeum  
w Częstochowie w IV 1929 pokazano  
ok. 60 prac. Zachowany wykaz obrazów 
wymienia: Maki (2 razy), Maciek Rój z Za-
kopanego, Niebieski łubin, Wrzos kwitną-
cy, Wnętrze, Moczary, Głowa starca, Auto-
portret (3 razy), Głowa w aureoli, Franek, 
Włoszka, Dziewczyna w stroju ludowym, 
Portret (2 razy), Chrystus pod krzyżem, 
Fragment ogrodu, Ogród (2 razy), Stodo-
ła, Snopy na polu, Studjum, Portret damy, 
Półakt, Sosna, Kaszub, Głowa Chrystusa, 
Wesele, Staruszka spod Krakowa, Dziew-
czynka, Alegoria wojny, Wieczór na Helu, 
Tatry zachodnie, Skraj lasu, Fragment, 
Karłowata sosna, Fragment Wesołej, 
Samotna sosna, Hel, Chata, Ruiny pod 
Rzymem, Sosny, Piaski, Kwitnące pole 
w Tatrach, Pole pod Giewontem, Droga 
pod lasem, Morskie Oko, Góralki na łące, 
Wioska, Droga, Fragment podhalański I, 
Fragment podhalański II, Szkice, Droga  
w lesie, Łodzie na Helu, Wrzosy pod lasem, 
Kwitnące jabłonie, Pustkowie. Malował 
pejzaże, sceny figuralne, portrety różnymi 
technikami, olejami, pastelami, rysował 
węglem i ołówkiem. Z okazji wystawy 
wydano afisz i katalog zawierający pełny 
wykaz dzieł. Pięć obrazów z tej wystawy 
zakupił magistrat miasta Częstochowy, za 
które zapłacono 350 zł. Należność za ob-
razy uiszczono Józefowi Chorowiczowi  
z Piotrkowa. Prace S. Horowicza posiada-
li jego bratankowie: Bronisław Horowicz  
w Paryżu – kilka obrazów i rysunków, Da-
niel Horowicz w Krakowie – kilkanaście 
prac (obrazy olejne, m.in. dwa autoportre-
ty, rysunki pastelem) oraz album szkiców. 

A. Jaśkiewicz, Życie artystyczne Często- 
chowy w początkach XX wieku i w okresie 
międzywojennym, „Rocznik Muzeum w Czę-
stochowie”, t. III, 1973, s. 329-330, 332;  
J. Maurin-Białostocka, Słownik artystów pol-
skich i obcych w Polsce działających: malarze, 

rzeźbiarze, graficy, t. 3, Wrocław 1979, s. 115; 
T.A. Nowak, Zapomniany artysta, „Gazeta Ra-
domszczańska” 2009, nr 3, s. 10; APCz, Akta 
miasta Częstochowy, sygn. 7961 (dawna sygn. 
Mag.Cz. 7619), k. 154-163, Muzeum Miejskie 
Krajoznawcze, s. 67-157, II Wystawa pośmiert-
na Stanisława Chorowicza – Muzeum Miej-
skie – Park Staszica – kwiecień 1929; AMRR, 
sygn. 53/1; zbiór fotografii, sygn.1978/29; 
APPT, ASC Okręgu Bożniczego w Radomsku, 
sygn. 18, akty ur.: 102/1886, 179/1887, sygn. 
29, akty ur.: 278/1897, 279/1897); KWa 1927,  
nr 255, s. 7, wydanie wieczorne; GRa 1923,  
nr 24, s. 6, 1927, nr 43, s. 5; GoCz 1927, nr 215, s. 4.

Tomasz Andrzej Nowak

I

IMIENIŃSKI Stanisław Andrzej 
(1940-2018) – artysta-malarz, instruktor 
plastyki, społecznik. Ur. 8 V 1940 w Ra-
domsku, s. Kazimierza (1908-1980) – geo-
dety i Felicji z Dziabaszewskich (1909-
1988) małżonków Imienińskich. Państwo 
Imienińscy mieli pięcioro dzieci: bliźnia-
czych braci Stanisława i Edwarda (1940-
1996), Małgorzatę (ur. 1945), Jana (1946-
2018), Wandę (1949-1981). Przyszły 
artysta wychowywał się w katolickiej ro-
dzinie patriotycznej. Jego ojciec postano-

wił nigdy nie podej-
mować pracy dla 
komunistów i utrzy-
mywał rodzinę wy-
łączne ze zleceń pry-
watnych. Stanisław 
już w dzieciństwie 
wykazywał znaczne 
zdolności plastycz-
ne. W 1947 zdobył 

nagrodę na międzynarodowym konkursie 
dziecięcym w Paryżu. W l. 1955-1959 
uczęszczał (razem z bratem Edwardem) do 
Państwowego Liceum Technik Plastycz-
nych w Częstochowie. Ukończył 4 klasy  
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i otrzymał promocję do piątej. Następnie 
prawdopodobnie uczęszczał do liceum 
ekonomicznego. Egzaminu maturalnego 
nie złożył i podjął pracę zarobkową. Ma-
larstwem właściwie się nie zajmował, ma-
lował niewiele i nie pokazywał prac. Inte-
resował się fotografią – wziął udział w II 
Wystawie Amatorskiej Fotografii Arty-
stycznej w Radomsku (otwarcie 17 XII 
1961). Przez 16 lat (1 IX 1962-30 IX 1978) 
pracował w radomszczańskim Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej przy Miejskim 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunal-
nej, a następnie jako pomiarowy przez dwa 
lata (od 27 XII 1978) w Okręgowym 
Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartogra-
ficznym. W czasie odbywania zasadniczej 
służby wojskowej (5 XI 1963-15 IV 1965) 
był oddelegowany na stanowisko dekora-
tora. Od czasów szkolnych pomagał ojcu 
w pracy terenowej i wykonywaniu doku-
mentacji rysunkowej (biegle posługiwał 
się rysunkiem technicznym). Od 1962 do 
ok. 1983 był aktywnym członkiem Stowa-
rzyszenia Chrześcijańskiego PAX w Ra-
domsku (w l. 1979-1983 przewodniczący 
miejskiego oddziału PAX). W 1965 ożenił 
się z Ireną Kanią (24 XII 1945-25 II 2004), 
z którą miał dwoje dzieci: Justynę (ur. 23 
V 1966) i Jakuba (ur. 20 III 1978). W koń-
cu 1980 w wypadku drogowym doznał po-
ważnego uszkodzenia kręgosłupa i podsta-
wy czaszki. Po długim leczeniu szpitalnym 
przeszedł na rentę inwalidzką. Dla szcze-
rze religijnego człowieka szok wywołany 
zagrożeniem życia i niepewnością odzy-
skania sprawności fizycznej był znakiem 
bożym i sprawił, że resztę życia postano-
wił poświęcić malarstwu. Malował co-
dziennie, by nie trwonić więcej boskiego 
daru (talentu). Pozostał osobą bardzo 
czynną, interesował się życiem miasta, 
kulturą, polityką. Pracował w Muzeum 
Regionalnym w Radomsku (1 VII 1986-30 
IX 1987) na stanowisku montażysty wy-
staw (1/2 etatu), w Miejskim Domu Kultu-

ry (1 IX 1985-9 IX 1999) w wymiarze  
20 godzin miesięcznie jako instruktor pla-
styki prowadzący zajęcia dla dzieci. 5 X 
1985 otrzymał uprawnienia Instruktora 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego kate-
gorii II, a 19 VI 1991 – kategorii I. W 2003 
i 2004 prowadził zimowe zajęcia z dzieć-
mi w Muzeum Regionalnym w Radomsku.  
W VII 2003 pracował z młodzieżą przyby-
łą do Radomska na międzynarodowy obóz. 
Przywiązywał wielką wagę do pracy  
z dziećmi i był z niej dumny. W l. 1983-
1986 pełnił funkcję ławnika w Sądzie Re-
jonowym w Radomsku. Wiele czasu po-
święcał pracy społecznej. Był bardzo 
zaangażowany w budowę kościoła św. 
Maksymiliana Kolbe w Radomsku. Praco-
wał przy wyborach w 1989 z upoważnie-
nia Wojewódzkiego Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność”. Należał do wielu 
stowarzyszeń: Ligi Ochrony Przyrody, 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Kra-
joznawczego, Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum, Towarzystwa Przyjaciół Mu-
zeum w Radomsku (członek zarządu w l. 
2000-2008), Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami. Chętnie wspierał swoim talentem 
i dziełami przedsięwzięcia charytatywne  
i niedochodowe, szczególnie skierowane 
do dzieci. Podarował w tym celu wiele 
swoich obrazów i poświecił wiele czasu, 
m. in. Europejskie Centrum Przyjaźni 
Dziecięcej „Serce” otrzymało i sprzedało 
na aukcjach zagranicznych (Nowy Jork 
2006, 2007) kilka obrazów. Powróciwszy 
do sztuki związał się z Klubem Plastyka 
Amatora przy MDK w Radomsku. Pierw-
szy sukces artystyczny odniósł w 1984 
otrzymując II równorzędną nagrodę  
w konkursie „Malarstwo – Rzeźba” ogło-
szonym z okazji 40-lecia Polski Ludowej 
przez MDK w Radomsku. W następnych 
latach pokazywał swoje obrazy w Niechci-
cach i Żywcu. W tym okresie był jeszcze 
na etapie poszukiwań twórczych, malował 
portrety, widoczki, rubaszne erotyczne 
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drzewa, eksperymentował z narzędziami 
malując pędzlem lub szpachlą, zawsze jed-
nak używał farb olejnych. Coraz częściej 
malował akty kobiece, właśnie one przy-
niosły mu następne sukcesy: w 1987 
pierwszą równorzędną nagrodę na III 
Ogólnopolskiej Wystawie Prac Instrukto-
rów Plastyki w Rzeszowie za akt Co dalej? 
i jedną z czterech równorzędnych nagród 
w III Wojewódzkim Konkursie Twórczo-
ści Amatorów w Radomsku (1988). Za-
chęcony tymi sukcesami wystąpił do Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki o wydanie 
zaświadczenia o uprawianiu zawodu arty-
sty plastyka w dziedzinie malarstwa, tako-
we otrzymał 15 XI 1988. Malował wiele 
aktów i równocześnie coraz więcej pejza-
ży oraz wizerunków starych domostw. 
Szybko wypracował własne środki wypo-
wiedzi artystycznej i doszedł do perfekcji 
w posługiwaniu się szpachlą. Wirtuozer-
skie wykorzystanie możliwości tej techni-
ki sprawiło, że kolor w obrazach Imieniń-
skiego jest wyjątkowo frapujący. Chara- 
kterystyczne dla niego duże, właściwie 
jednobarwne płaszczyzny farb nakładan-
nych i zbieranych ostrym narzędziem nie-
zawodnie przyciągają wzrok. Budują ar-
chitekturę i nastrój obrazu poprzez kontrast 
z sąsiednimi partiami, bądź łagodne 
wkomponowanie w jednorodną przestrzeń. 
Przedmiot przedstawień jest zawsze czy-
telny, lecz dążenie do wydobycia istoty 
rzeczy bez rozpraszania uwagi zbędnymi 
szczegółami i wątkami często zbliża prace 
S. Imienińskiego do abstrakcji. Ponure lata 
końca PRL-u znalazły swoje odbicie  
w twórczości S. Imienińskiego. Powstały 
obrazy nagich kobiet nie przedstawiające 
dam ani kochanek, ale zimne, drapieżne 
prostytutki – autor nazywał je aktami poli-
tycznymi (Sierp i młot, Co widać za Ura-
lem, Taczką do raju) i kompozycje wywo-
dzące się z pejzaży (Czerwony płot, 
Czerwone jak ściana a w tym białe okno). 
W l. 90. XX w. posyłał na konkursy i wy-

stawiał głównie pejzaże, choć nadal spora-
dycznie malował i pokazywał akty. Wów-
czas to sumaryczne, uproszczone widoki 
przyrody stały się głównym tematem jego 
twórczości. Przy komponowaniu obrazów 
korzystał z wykonanych w plenerze foto-
grafii, rysunków, nagrań video. Swoje 
kompozycje opatrywał często zaskakują-
cymi tytułami mającymi kierować uwagę 
widzów ku doznaniom duchowym związa-
nym z przyrodą i prostym życiem, w któ-
rych doszukiwał się prawd ostatecznych 
(Psychiczna destrukcja, Tu masz miejsce, 
Destrukcyjny błękit – Lęk, Moja dusza  
i drzewa, Nigdy nic się nie kończy, Amen 
dokąd idziesz, Gdy przyjdzie mrok, Potęga 
swobody itp.). Brał udział w licznych kon-
kursach malarskich i wystawach pokon-
kursowych: MDK w Radomsku, Woje-
wódzki Konkurs Plastyczny „Malarstwo 
-rzeźba” 1986 – wyróżnienie płatne, 1990 
– II nagroda (pierwszej nie przyznano), 
1992 – nagroda (z czterech równorzęd-
nych), 1994 – III nagroda za Niebo, 1996 
– III nagroda za Gdy przyjdzie mrok, 1998 
– udział w wystawie; Ogólnopolska Wysta-
wa Prac Instruktorów Plastyki w Rzeszo-
wie, 1989 – II (równorzędna) nagroda, 1993 
– I nagroda za Zimne lato, 1995 – udział  
w wystawie pokonkursowej, 1996 – udział 
w wystawie (cykl Trzy kolory); Ogólno-
polskie spotkania plastyczne Stargard 
Szczeciński (Stargardzkie Centrum Kultu-
ry), 1990 – wyróżnienie za Dwa drzewa, 
Potęga gór; BWA Piotrków Trybunalski, 
Ogólnopolski Konkurs Malarski „KOBIE-
TA” 1990 – trzy prace zakwalifikowane na 
wystawę, 1995 – prace zakwalifikowane 
na wystawę; Dom Kultury w Piotrkowie 
Trybunalskim, Wojewódzki Konkurs Pla-
styczny „PASTEL” 1992 – I nagroda; 
WDK Skierniewice, Ogólnopolskie Bien-
nale Sztuki Nieprofesjonalnej im. Józefa 
Chełmońskiego „Pejzaż ojczysty” 1994 – 
prace zakwalifikowane na wystawę (Wiej-
ski piorunochron, Wierzba Rokita, Upalna 
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Polana), 1996 – prace zakwalifikowane na 
wystawę (cykl Trzy kolory). Pod koniec l. 
90. przestał brać udział w konkursach, na-
dal jednak chętnie uczestniczył w plene-
rach malarskich. S. Imieniński głęboko 
przeżył śmierć bliźniaczego brata Edwar-
da (1996), poświęcił mu obrazy: Gdy 
umrzesz to chociaż idź do nieba, Dwie 
rączki do nieba, Nie odchodź dniu, Szamo-
cząca się dusza, Ty tu, a Twoja Dusza tam. 
Pamięci brata dedykował wystawy swoich 
prac. Ok. poł. l. 90. zaczął porządkować 
swoje obrazy w cykle. Wcześniej, choć 
wyróżniał pewne grupy prac, sporadycznie 
nazywał je w ten sposób (np. cykl Niebo 
czy Odchodząca wieś). Od tej pory malo-
wał grupy obrazów, za pomocą których 
rozpatrywał odmienne problemy. Rozpo-
czął od cyklu Trzy Kolory zainspirowane-
go filmami Kieślowskiego, znalazły się tu 
prace: Destrukcyjny błękit, Pomarańczo-
wa dal, Zachmurzony świt. Ok. 2000 po-
wstał zdecydowanie różny od dotychcza-
sowej twórczości cykl Postać Ludzka, 
który był dla niego wyrazem tego co każ-
dego z nas spotka. W 2001 pojechał z dele-
gacją pow. radomszczańskiego na święto 
Hesji do Offenbach, gdzie prezentował 
swoje prace i urządził uliczny pokaz malo-
wania. Podarował tam swoje obrazy mia-
stu i jego instytucjom. W czasie rewizyty 
młodzieży w Radomsku (2003) prowadził 
warsztaty plastyczne. 31 X 2002 ponownie 
doznał udaru mózgu. Cieszył się z zacho-
wania sprawności fizycznej i możliwości 
malowania, niemniej jego paleta pociem-
niała, zniknęła soczysta zieleń, pojawiły 
się ugry, brązy, sepie i rzadkie wcześniej 
zestawienia gorących jesiennych barw. Na 
początku 2004 zmarła jego ukochana żona 
Irena. Dla człowieka i artysty zawalił się 
świat. Jedynie głęboka wiara, nadzieja na 
przyszłe spotkanie, na zbawienie duszy 
ukochanej, pozwalały mu żyć i malować. 
Wraz z dziećmi odbył podróż do Ciężko-
wiczek, gdzie wędrując śladami pierw-

szych uczuć do Ireny robił notatki i foto-
grafie. Na ich podstawie namalował cykl 
obrazów poświęconych Irenie. Rozpoczy-
na go wstrząsający portret zmarłej żony 
Nie ma Cię – odeszłaś, który uzupełnia 
ekspresyjny jesienny pejzaż Świat żółtego 
wariata (namalowany w 2003), dalej kra-
jobrazy-wspomnienia przeżyć związanych 
z ukochaną: Tu przyszła wybrana, W starej 
izbie piękne okno, Zaniedbane stare obej-
ście, Wietrzenie wapiennej obory, Las 
dziewicy, Idzie bardzo ładna noc, Biała 
noc na błoniach w Ciężkowiczkach, Dusza 
Ireny idzie do nieba, Dusza Ireny w dzień 
zmarłych, Tu szedł Twój duch Ireno. Obra-
zy związane z Ciężkowiczkami i poświę-
cone pamięci zmarłej żony powstawały 
przez kilka lat, a były pokazywane na 
wystawach od 2005. Autor uzupełniał je 
wcześniejszymi kompozycjami i łączył  
z obrazami dedykowanymi bratu. W 2006 
powstał melancholijny, odznaczający się 
wyjątkową harmonią barw, cykl Nowora-
domsk, miasto moich dziadków (Dachy 
Radomska lub Dachy Starego Nowora-
domska) obejmujący 20 numerowanych 
obrazów bez tytułów. W tym samym cza-
sie malował mroczne w barwie i nastroju 
widoki z radomszczańskich podwórek  
Podwórza starego Radomska. Równocze-
śnie powstały też obrazy poświęcone ła-
grom syberyjskim (Bolszewicki kurort na 
Sybirze, Czerwona zima). W 2007 zainspi-
rowany spektaklem Żale Matki Bożej Bo-
lesnej w wykonaniu Anity Pawlak-Zygmy 
S. Imieniński namalował cykl obrazów 
pod takim samym tytułem. Towarzyszył 
on drugiej edycji spektaklu w 2008. Pierw-
szy raz był pokazany jako uzupełnienie 
spektaklu w kościele św. Jakuba Apostoła 
w Częstochowie jesienią 2007. Do dzie-
więciu obrazów (Przepowiednia Symeona, 
Ciężar Krzyża, Droga krzyżowa Chrystu-
sa, Matka Bolesna pod Krzyżem, Lament 
nad światem, Zdjęcie z Krzyża, Złożenie do 
grobu, Rozmowa duszy z Matką Bolesną, 
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Wniebowstąpienie Chrystusa) poświęco-
nych rozpatrywaniu ogromu odkupień-
czych cierpień Chrystusa i jego Matki za-
wsze była dodawana wcześniejsza praca 
Teraz jesteś aniołem, Ireno. Kompozycja 
Wniebowstąpienie Chrystusa była wcze-
śniej pokazywana pod tytułem Ty tu,  
a Twoja Dusza tam, jako obraz poświęco-
ny pamięci brata (była wielokrotnie prze-
malowywana i zmieniana). Artysta trakto-
wał ten cykl jak dar ekspiacyjny uzu- 
pełniony ofiarą z cierpienia swoich bli-
skich i własnego. Po 2010 nie stworzył już 
nowych dzieł. Dręczony starością i choro-
bą alkoholową odtwarzał, na prośbę córki, 
wcześniejsze kompozycje. Zm. w Radom-
sku 19 IV 2018, został pochowany na 
cmentarzu starym. S. Imieniński był mala-
rzem niezwykle płodnym, szacował, że  
w wyniku jego codziennej, gorączkowej 
pracy powstało ok. 2000 obrazów. Dumny 
był ze wszystkich i chętnie je pokazywał, 
zarówno w muzeach, galeriach, instytu-
cjach kultury, jak i w bankach lub kawiar-
niach, w dużych miastach i na prowincji.  
Z wielką przyjemnością rozmawiał w wi-
dzami i prasą na temat swojej twórczości. 
Wystawy indywidualne w Radomsku: Mu-
zeum Regionalne w Radomsku – „Stanisław 
Imieniński – malarstwo” (1994-1995), 
„Malarstwo Stanisława Imienińskiego” 
(2000), „Chłodne klimaty” (2001-2002), 
„Tak widzę dziś świat” (2003), mała wy-
stawa obrazów w holu (2004), „W hołdzie 
Irenie” (2005), „Noworadomsk – miasto 
moich dziadków” (2006), „Noworadomsk 
– miasto moich dziadków” (2006, wysta-
wa zorganizowana przez muzeum w sali 
Rady Miejskiej), „Żale Matki Bożej Bole-
snej” (2008), „Prezentacja najnowszych 
prac Stanisława Imienińskiego” (2009), 
„Noworadomsk – miasto moich dziad-
ków” (2012); Miejski Dom Kultury – „Ko-
bieta w malarstwie Stanisława Imieniń-
skiego” (1988), „Teraz jest nagi świat” 
(1991), „Inwazja Stacha” (2009), „Stani-

sław Imieniński” prace z kolekcji Tomasza 
Ślęzakiewicza – cykl SALON SZTUKI 
(2016); Miejska Biblioteka Publiczna – 
„Dachy Starego Noworadomska” (2006); 
Kawiarnia Stylowa (1993); Radomszczań-
ski Oddział Powszechnego Banku Gospo-
darczego (1998), Bank PKO SA. na ul. 
Piastowskiej (2001); Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych (2004); Pub Noworadomsk 
(2006). Wystawy indywidualne w innych 
miejscowościach: Niechcice, Zakładowy 
Dom Kultury Kombinatu Rolno Przemy-
słowego (1985); Żywiec, Klub Robotniczy 
Fabryki Śrub Galeria „Pod śrubką” (1986); 
Żywiec, PSS „Społem” klub „Praktyczna 
Pani” (1986); Rzeszów, WDK „Wystawa 
Malarstwa Stanisława Imienińskiego – 
Akt kobiecy” z cyklu Wystawy Indywidu-
alne Laureatów Ogólnopolskich Wystaw 
Instruktorów Plastyki (1988); Myszków, 
MDK (1991); Bełchatów, Klub „Energe-
tyk” Elektrowni Bełchatów (1993); Rze-
szów, WDK „Wystawa malarstwa Stani-
sława Imienińskiego z Radomska” z cyklu 
Prezentacje Dorobku Artystycznego Lau-
reatów Ogólnopolskiej Wystawy Twórczo-
ści Instruktorów Plastyki (1994); Piotrków 
Trybunalski, Galeria BWA (1997); Często-
chowa, kawiarnia „Klub Wiedeński” 
(1997); Warszawa, salon firmy Zepter In-
ternational Poland „Szaleństwo niebie-
skie” (1998); Kielce, Dom Środowisk 
Twórczych „Pałac T. Zielińskich” (2000); 
Częstochowa, Impresariat Artystyczny 
„Dekadencja” (2001); Częstochowa, Mu-
zeum Częstochowskie (2001); Bełchatów, 
Muzeum Regionalne (2001); Wałbrzych, 
Galeria Zamku Książ „Co mi chodzi po 
głowie” (2002); Częstochowa, Ośrodek 
Promocji Kultury „Gaudemater” (2002); 
Piotrków Trybunalski, BWA (2004); Beł-
chatów, Muzeum Regionalne (2004); Kra-
ków, Galeria promocyjna Centrum Sztuki 
Współczesnej SOLVOY (2005); Świdnica, 
Galeria Fotografii Świdnickiego Ośrodka 
Kultury „Pejzaże” (2006); Opole, Piwnice 
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Artystyczne Miejskiego Ośrodka Kultury 
„W hołdzie Irenie” (2007); Łódź, Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne „Obrazy 
Stanisława Imienińskiego” (2008). Ra-
domszczańskie muzeum uczciło pamięć 
artysty prezentując jego ostatni obraz (19 
V 2018, Noc Muzeów) i wystawiając po-
siadane prace „Malarstwo Stanisława 
Imienińskiego” (2019). S. Imieniński był 
osobą powszechnie znaną w swoim ro-
dzinnym mieście, radomszczanie chętnie 
oglądali jego wystawy i kupowali obrazy. 
Dzisiaj w wielu domach wiszą jego prace, 
najliczniejsza jest prawdopodobnie kolek-
cja Tomasza Ślęzakiewicza. Obrazy kupo-
wali i otrzymali nie tylko radomszczanie – 
powędrowały one do wielu osób w Polsce  
i zagranicą, znikoma część znajduje się w rę-
kach rodziny wraz z nigdy nie wystawiany-
mi rysunkami i fotografiami, nieliczne są  
w kolekcjach państwowych. Muzeum Re-
gionalne im. Stanisława Sankowskiego  
w Radomsku posiada cykl Noworadomsk 
Miasto Moich Dziadków (nr inw, MR/
Sz/461-480) a Muzeum Regionalne w Beł-
chatowie jest właścicielem czterech prac: Tu 
w nocy było wesele (nr inw. MRB-S/11), bez 
tytułu (nr inw. MRB-S/12), bez tytułu (nr 
inw. MRB-S/14), Gody (nr inw. MRB-S/13).

J. Ataman, Kobieta w malarstwie Stanisła-
wa Imienińskiego MDK wrzesień 1988, kata-
log, Radomsko 1988; tenże, Wystawa malar-
stwa Stanisława Imienińskiego pod nazwą AKT 
KOBIECY z cyklu: Wystawy Indywidualne Lau-
reatów Ogólnopolskich wystaw Instruktorów 
Plastyki, katalog, WDK Rzeszów 8 III 1988; 
tenże, Wystawa malarstwa Stanisława Imieniń-
skiego z Radomska w cyklu Prezentacje Dorob-
ku Artystycznego Laureatów Ogólnopolskiej 
wystawy Twórczości Instruktorów Plastyki, ka-
talog, WDK Rzeszów 13-21 X 1994; S. Bielec-
ka, Stachu to jest ktoś, www.gazetacz.com.pl/
artykul.php?idm=49&id=731, pobrano 14 III 
2019; A. Cieślik, Pejzaż… katalog poplenero-
wy I Otwartego pleneru plastycznego artystów 
województwa łódzkiego 2008, www.mok.org.

p l / p l i k i / p l i k / k a t a l o g - p o p l e n e r o -
wy-2008-1509454198.pdf, pobrano 14 III 
2009; J. Durka, Rozwój życia kulturalnego 
w Myszkowie w ostatnim dwudziestoleciu XX w.,  
https:/www.academia.edu/15439315/Rozwój_
Zycia_kulturalnego_w_Myszkowie_w_ostat-
nim_dwudziestoleciu_XX-w, pobrano 10 III 
2019; Dwa pokolenia. Wystawa retrospektywna 
Klubu Plastyka MDK Radomsko 93, folder, Ra-
domsko 1993; Dymna w „Sercu”, dziennik.
swidnica.pl/arch/ar0802.php, pobrano 14 III 
20019; K. Filarowska, Malarstwo. Stanisław 
Imieniński, katalog, Muzeum Regionalne  
w Radomsku, [Radomsko 1994]; taż, Malar-
stwo Stanisława Imienińskiego, muzeum.ra-
domsko.pl/malarstwo-stanislawa-imieninskie-
go/, pobrano 14 III 2019; taż, Stanisław 
Imieniński. Malarstwo, katalog, Muzeum Re-
gionalne w Radomsku, Radomsko 2000; taż, 
Stanisław Imieniński – malarstwo, folder, Ga-
leria Sztuki BWA Piotrków Tryb., Piotrków 
Tryb 1997; taż, Stanisław Imieniński – malar-
stwo, folder, [Galeria Zamku Książ, Wałbrzych 
2002]; K. Filarowska, H. Sych, Obrazy Stani-
sława Imienińskiego, katalog, Muzeum Arche-
ologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 2008; 
P. Gajda, Stanisław Imieniński, folder, Zepter 
International Poland „Szaleństwo Niebieskie”, 
Warszawa 1998; S. Imieniński, Dziewczyny  
i przyroda na obrazach bywają czasem nagie, 
S. Imieniński 1993, (projekt folderu), FIK, Ra-
domsko 1993; Imieniński widziany inaczej, 
oraz trochę historii Radomska którą nie zawsze 
znamy, www.noworadomsk.pl/zbior/strony/ra-
domsko/pub_noworad/kamil_imieninski1.
html, pobrano 14 III 2019; S. Imieniński, J. Sy-
nowiec, B.A. Symołon, Stanisław Imieniński  
– malarstwo, folder, BWA – Galeria Sztuki  
w Piotrkowie Tryb., Piotrków Tryb. 2004; T.M. 
Kolmasiak, Imieniński i grupa trzymająca 
piwo, www.noworadomsk.pl/zbior/strony/ra-
domsko/pub_noworad/pub_noworad2.html, 
pobrano14 III 2019; G. Majewska, Zmysłowe  
i drapieżne, www.noworadomsk.pl/zbior/stro-
ny/radomsko/pub_noworad/pub_noworad2.
html, pobrano14 III 2019; Malarstwo Rzeźba 
MDK Radomsko 84, Wystawa pokonkursowa, 
folder, Radomsko 1984; Malarstwo Rzeźba 



69

MDK Radomsko 86, Wystawa pokonkursowa, 
folder, Radomsko 1986; Malarstwo Rzeźba 
MDK Radomsko 88, Wystawa pokonkursowa, 
folder, Radomsko 1988; Malarstwo Rzeźba 
MDK Radomsko 90, Wystawa pokonkursowa, 
folder, Radomsko 1990; Malarstwo Rzeźba 
MDK Radomsko, Wystawa pokonkursowa, fol-
der, Radomsko 1992; Malarstwo Rzeźba, Wy-
stawa pokonkursowa, MDK Radomsko listo-
pad 1994, folder, Radomsko 1994; Malarstwo 
Rzeźba, Wystawa pokonkursowa G.MDK Ra-
domsko listopad 96, folder, Radomsko 1996; 
Malowidło za dietę, www.wspolnota.org.pl/in-
dex.php?id=9&tx_news_pi1%5Bcontrol-
l e r % 5 D = N e w s & t x _ n e w s _ p i 1 % 5 B a c -
tion%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnew-
s % 5 D = 1 6 2 7 3 & c H a s h = 9 0 4 f 0 4 5 d -
c5a500fe5ee11035d4fe4e13, pobrano 14 III 
2019; Miejski Dom Kultury w Radomsku  
Nasza historia i współczesność, https://www.
mdkradomsko.pl/o-mdk/historia/, pobrano 14 
III 2019; K. Nowakowska, S. Imieniński – ma-
larstwo, folder, Galeria kawiarni „Klub Wie-
deński”, Częstochowa 1998; Noworadomsk 
pędzlem Stanisława Imienińskiego, www.no-
woradomsk.pl/zbior/strony/radomsko/mu-
zeum/miasto_dziadkow.html; pobrano 14 III 
2019; Prace interdyscyplinarne, news.o. 
pl/2005/09/13/prace-interdyscyplinarne-
solvay-stanislaw-imieninski/, pobrano 14 III 
2019; Prace Stanisława Imienińskiego  
w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym, 
Łódź 27 V 2008, Komisarz wystawy Honorata 
Sych, www.noworadomsk.pl/zbior/strony/ra-
domsko/stasiu2008.html, pobrano14 III 2019; 
Stanisław Imieniński, https://pl-pl.facebook.
com/MuzeumRegionalneRadomsko/photos/
zmarł-stanisław-imienińskipożegnanie-stani-
s ł a w a - i m i e n i ń s k i e g o - o d b ę d z i e - s i ę -
23-kw/1782274181836458/, pobrano 13 III 
2019; Stanisław Imieniński malarstwo, https://
o p o l e . s t u d e n t n e w s . p l / s / 2 5 4 / 5 3 0 2 6 
-Opole- imprezy-koncer ty- informacje /
275636-Stanislaw-Imieninski-Malarstwo.htm, 
pobrano 14 III 2019; Stanisław Imieniński, ad-
o-art.eu/245_stanislaw-imieninski, pobrano 14 
III 2019; Stanisław Imieniński „Malarstwo”, 
Centrum Sztuki Współczesnej „SOLVAY” 

Dom Kultury „Podgórze”, Kraków 2005; Sta-
nisław Imieniński – malarstwo, folder, Dom 
Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego 
Kielce Galeria Sztuki Współczesnej, Kielce 
2000; Stanisław Imieniński – malarstwo, fol-
der, Ośrodek Promocji Kultury w Częstocho-
wie, Częstochowa 2002; Stanisław Imieniński, 
malarstwo, https://opole.studentnews.pl/s/254/
53026-Opole-imprezy-koncerty-informacje/
275636-Stanisław-Imieninski-Malarstwo.htm, 
pobrano 9 III 2019; Stanisław Imieniński. Pra-
ce z kolekcji Tomasza Ślęzakiewicza, folder, 
MDK w Radomsku, Radomsko 2016; B.A. Sy-
mołon, Artysta Wielkiego serca, www.nowora-
domsk.pl/zbior/strony/radomsko/radomszcz_
glosy/radomszczanie03.html, pobrano 14 III 
2019; taż Stanisław Imieniński radomszczański 
artysta plastyk, www.noworadomsk.pl/zbior/
strony/radomsko/anna/stach0.html, pobrano 14 
III 2019; taż, W hołdzie Irenie. Muzeum Regio-
nalne w Radomsku, sierpień 2005, katalog, Ra-
domsko 2005; B.A. Symołon, K. Zygma,  
S. Imieniński, Żale Matki Bożej Bolesnej, kata-
log, Muzeum Regionalne w Radomsku, Ra-
domsko 2008; J. Synowiec, Stanisław Imieniń-
ski, http://ado-art.eu/245_stanislaw-imieninski, 
pobrano 10 III 2019; III Ogólnopolskie Bienna-
le Sztuki Nieprofesjonalnej im. Józefa Cheł-
mońskiego Pejzaż ojczysty, folder, WDK Skier-
niewice IX-X 1994; Z. Wiśniewski, Stanisław 
Imieniński „Stasiu” ,NOWE RADOMSKO czy-
taj NOWORADOMSK”, www.noworadomsk.
pl/zbior/strony/radomsko/pub_noworad/pub_
noworad1.html, pobrano 14 III 2019; III Woje-
wódzki Konkurs Plastyczny „Malarstwo – rzeź-
ba”, MDK Radomsko listopad-grudzień 98, 
folder, Radomsko 1998; Wystawa Stanisława 
Imienińskiego – „AKTY”- cz. II, www.nowora-
domsk.pl/galerie/stas_gal2cz2/index_akty.
html, pobrano 14 III 2019; Wystawa Stanisława 
Imienińskiego – „AKTY” - cz. III Pab Nowora-
domsk, www.noworadomsk.pl/galerie/stas_
gal2cz3/index_akty3.html, pobrano 14 III 2019; 
Wystawa „Stanisław Imieniński. Noworadomsk 
– Miasto Moich Dziadków”, http://muzeum.
radomsko.pl/aktualnosci/, pobrano 10 III 2019; 
Archiwum Działu Edukacji MDK Radomsko, 
foldery, katalogi wystaw, albumy z fotograficz-
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ną dokumentacją imprez; APPT, zespół 351/4, 
Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunal-
skim (Wydział do Spraw Wyznań), sygn. 3381-
3387; Archiwum rodzinne p. Chrzanowskich, 
dokumenty, legitymacje, listy, dyplomy, folde-
ry, katalogi, notatki artysty; Archiwum Zakła-
dowe MDK Radomsko, B50-228, Akta Osobo-
we Stanisława Imienińskiego; Archiwum 
Zakładowe Muzeum Regionalnego im. S. San-
kowskiego w Radomsku, Akta Osobowe Stani-
sława Imienińskiego, Sprawozdania opisowe  
z działalności Muzeum Regionalnego im. Sta-
nisława Sankowskiego w Radomsku, sygn. 
MR-I 1/10, MR-I DAD-031 1/43, DAD-032, 
DAD-0320; Archiwum Zakładowe PGK Ra-
domsko, Akta Osobowe Stanisława Imieniń-
skiego; „Bełchatów 7 dni” 3 IX 2004, nr 36; 
„Co Nowego” 11-17 II 1999, s. 8, 1 VI 2001, 
31 VIII 2001, nr 35, 29 III 2002, 21 V 2002, 12 
VII 2002, nr 28, 5 XI 2004; „Dziennik Łódzki” 
7 IV 2003, wyd. B, 22 VII 2003, wyd. B, 13-14 
XI 2004, 13 XII 2004, wyd. B; „Dziennik Za-
chodni Częstochowa” 23 X 2001, nr 248; 14 XI 
2001; „Gazeta Bełchatowsko-Radomszczańska 
Komu i Czemu” 30 VII-5 VIII 2003, nr 30; 
„Gazeta Częstochowska” 22-28 X 1998, nr 41, 
22-28 XI 2001, nr 45, s. 8; „Gazeta Radomsz-
czańska” 19 III 1993, nr 11, s. 5, 23 IV 1993,  
nr 16, s. 1, 29 X 1993, nr 43, s. 5, 12 II 1997,  
nr 8, s. 1, 26 VI 1997, nr 26, s. 1-3, 4 V 2000,  
nr 18, s. 1, 14, 20 XII 2001, nr 51, 1 VIII 2002, 
nr 31, 10 IV 2003, nr 15, s. 5, 20 XI 2003,  
nr 47, s. 6, 19 II 2004, nr 8, s. 5, 22 IV 2004,  
nr 17, s. 10, 11 VIII 2005, nr 32, s. 2, 15 IX 
2005, nr 37, s. 7, 31 III 2005, nr 13, s.10-11, 23 
III 2006, nr 12, s. 5, 30 III 2006, nr 13, s. 8, 21 
II 2008, nr 8, s. 9, 21 I 2016, nr 3, s. 14, 26 IV 
2018, nr 17/18, s.18-19; „Gazeta Wyborcza – 
Częstochowa” 23 V 2003; „Komu i Czemu” 28 
X 1999, 4-10 X 2006, nr 40; R. Krężlak, Omó-
wienie sylwetki i zarys twórczości artysty ma-
larza Stanisława Imienińskiego, praca dyplo-
mowa Centrum Studiów Podyplomowych 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, Studia Podyplomowe Rynek 
Sztuki pod kierunkiem W. Niewiarowskiego, 
Kraków 2009, mps.; „Kulisy Regionu” 4 VI 
2003; „Kurier PBG” 1998, nr 16; Muzeum Re-

gionalne w Bełchatowie, Archiwum wystaw, 
www.muzeum.belchatow.pl/archiwum-wy-
staw.html, pobrano 10 III 2019; „Piotrkowski 
Informator Kulturalny” III 1997, nr 3/15, s. 26-
27; „Po Prostu Informacje” 2006, nr 41; „Prze-
gląd Powiatów” 12 VI 2003; „Przekrój” 26 IV 
2006, nr 17-18; „Radomszczański Przegląd 
Powiatowy. Gazeta Samorządowa” 24 VII 
2002, nr 1; „Tygodnik Piotrkowski” 29 VI 
1988, nr 26, s. 1, 6; Wspomnienia córki Justyny 
Chrzanowskiej; Wspomnienia syna Jakuba; 
„Zwierciadło” XII 1998, s. 54.

Krystyna Filarowska

IZBIEŃSKI Marcin → RUSIECKI 
Marcin

J

JANKOWSKI Ignacy (1842-1919) – 
duchowny katolicki. Ur. 26 VII 1842 we 
wsi Guźlin na Kujawach pod Brześciem, 
s. Wawrzyńca i Jadwigi z Sobczyńskich 
(rolników). Ukończył szkołę powiatową 
we Włocławku, a później Seminarium 
Duchowne we Włocławku. W 1865 bp 
Michał Jan Marszewski wyświęcił go na 
kapłana. Przez pierwszych kilka miesięcy 
w parafii Połajewo na Kujawach był wi-
karym, a następnie przez 13 lat probosz-
czem (zarządzał również sąsiednią parafią 
Broniszewo). W 1878 bp Wincenty Teofil 
Popiel mianował go proboszczem w Ka-

mieńsku, którym po-
został aż do śmierci. 
W 1884 powołany 
na urząd dziekana 
dekanatu piotrkow-
skiego, a w 1887 
asesora w Konsysto-
rzu Foralnym piotr-
kowskim. Urząd ten 
sprawował kompe-

tentnie, dlatego w 1900 został sędzią su-
rogatem w tymże konsystorzu. Obdarzony 
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kanonią honorową kaliską. W 1911 → bp 
Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki miano-
wał go kanonikiem gremialnym kolegiaty 
kaliskiej. W Kamieńsku w l. 1899-1904 
przebudował gruntownie kościół z XVI w. 
na wielką świątynię w stylu romańskim, 
wyposażając ją w 5 ołtarzy, ambonę i or-
gany. Na przebudowę dołożył 30 000 rub. 
z własnych funduszów. Pobudował również 
murowaną plebanię, budynki gospodarcze, 
poszerzył ogród proboszczowski i otoczył 
parkanami teren przykościelny i cmentarz. 
W 1911 staraniem ks. I. Jankowskiego roz-
poczęto budowę, utrzymanej w gotyckim 
stylu, świątyni w Gomunicach. Na pleba-
nię w Kamieńsku ks. Jankowski przyjął  
i troskliwą opieką otoczył ks. → Michała 
Fiszera (byłego zesłańca, pod koniec życia 
ociemniałego) oraz jego matkę i siostrę. 
Był człowiekiem bardzo gospodarnym, 
pracowitym, oszczędnym, bez nałogów. 
W 1919, kiedy stan jego zdrowia pogarszał 
się, ruchomości spieniężył, a zebrane pie-
niądze przeznaczył w większości na cele 
społeczne. Drewniany budynek przy ul. 
Barczkowickiej w Kamieńsku ofiarował na 
przytułek dla starców. Na ostatnie dni życia 
pozostawił sobie tylko łóżko, stół i krzesło. 
Zm. 17 IX 1919 w Kamieńsku, pochowany 
na miejscowym cmentarzu.

M. Ciesielski, Śp. ks. Ignacy Jankowski, 
„Kronika Diecezji Kujawsko Kaliskiej” 1919, 
nr 13, s. 337-339; W. Szatkowski, Kaliszanin 
– kalendarz ilustrowany na rok 1903, Kalisz, 
1903, s. 44, 47; W.P. Wlaźlak, Sędziowie Su-
rogaci Konsystorza Okręgowego w Piotrkowie 
Tryb., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rze-
szowskiego” 2009, z. 56, s.11; AACz, Księga 
zg. parafii rzymskokatolickiej w Kamieńsku 
1915-1919, akt 179/1919.

Grzegorz Turlejski

JARZĘBSKI Tadeusz, ps. Sokół 
(1901-1961) – żołnierz WP i AK, poli-

cjant. Ur. 22 I 1901 w Radomsku, s. ro-
botnika fabrycznego Jana i Marianny z Pi-
lichowskich małżonków Jarzębskich, miał 
sześcioro rodzeństwa. Natura obdarzyła 
go pięknym barytonem, co wykorzystywał 
śpiewając wiele lat w chórach kościelnych 
– wpierw w Radomsku, później w Sosnow-
cu. W rodzinnym mieście występował  
w Jasełkach wystawianych przez Towarzy-
stwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki 
na rzecz biednych dzieci przy Towarzy-
stwie Dobroczynności dla Chrześcijan. 
Był członkiem (topornikiem Oddziału IV) 
OSP w Radomsku. Odznaczony II nagrodą 

za gorliwe wypeł-
nianie obowiązków 
strażackich (1924). 
Nie będąc jeszcze 
pełnoletnim, wiek 
swój zawyżył i wstą-
pił do WP, do upodo-
banej sobie formacji 
ułanów. Wziął udział 
w wojnie 1920 r. jako 

szeregowy Baonu Szturmowego 1 Dywi-
zji Jazdy gen. Juliusza Rómmla, zorgani-
zowanego i dowodzonego przez kapitana 
Stanisława Maczka. W wojnie tej wyróż-
nił się szczególnie w walkach pod Warę-
żem, gdzie dn. 25 sierpnia 1920 r. wytrwał 
przez 2 godziny w intensywnym ogniu ka-
rabinów maszynowych nieprzerwanie na 
prawem skrzydle Baonu, mimo ogromnych 
strat jakie kompania 3-cia poniosła, jako 
też straty wszystkich oficerów, aż do chwi-
li, gdy przesunięcie się w ataku centrum 
Baonu umożliwiło dalszy atak prawego 
skrzydła. Za czyn ten został odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Po zwolnieniu ze 
służby wojskowej wstąpił do PP. Począt-
kowo służył na posterunku w Tuliszkowie 
w II łódzkim okręgu (nr służbowy 1614). 
Później przeniesiony do służby w okręgu 
III kieleckim do Sosnowca. Do pracy do-
jeżdżał z Chorzowa, a w 1934 po zawarciu 
związku małżeńskiego z Ireną Łaganówną 
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(pochodzącą z Pińczowa) zamieszkał przy 
rodzinie żony w Sosnowcu na ul. Wawel 
11. Małżeństwo Jarzębskich było bez-
dzietne. W czasie okupacji starszy sierżant  
T. Jarzębski ps. Sokół dowodził zgrupowa-
niem plutonów na terenie Inspektoratu AK 
Sosnowiec. Za męstwo i odwagę został 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi  
z Mieczami. Żona Tadeusza – Irena ps. 
Szarotka działała w oddziale AK „Dębcza-
ki” Sosnowiec. Za służbę w łączności i kol-
portażu odznaczona Brązowym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami. Po 1945 T. Jarzęb-
ski był jednym z wielu przedwojennych 
policjantów i akowców prześladowanych 
przez władzę ludową. Stałym elementem 
jego życia stały się częste przesłuchania, 
obowiązek cotygodniowego meldowania 
się na posterunku milicji i każdorazowe 
zgłaszanie wyjazdu poza miejsce zamiesz-
kania. Przyczyną szczególnego zaintereso-
wania służb bezpieczeństwa T. Jarzębskim 
mogła być działalność jego brata Ignacego 
(1909-1951) – członka AK i NSZ, aresz-
towanego w Będzinie, zm. po przesłu-
chaniach w pińczowskim więzieniu. Nie 
mogąc nigdzie znaleźć pracy, małżeństwo 
Jarzębskich utrzymywało się z wykony-
wania fotografii, czasem z drobnego han-
dlu obwoźnego. T. Jarzębski często bywał  
w Radomsku odwiedzając rodziców, ro-
dzeństwo i krewnych. Zm. 18 VI 1961 na 
atak serca w szpitalu w Sosnowcu, pocho-
wany na miejscowym cmentarzu. Uroczy-
stości pogrzebowe uświetnił chór, w któ-
rym wiele lat śpiewał.

Inspektorat Armii Krajowej Sosnowiec, 
oprac. R. Flaczyk, J. Gągorowski, Katowi-
ce 2001, s. 288; M. Łęska, Moniuszkowcy 75 
lat Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława 
Moniuszki w Radomsku, Radomsko, 1998,  
s. 29; Okręg Śląski AK, Inspektorat Sosnowiec 
krypt. „Przemysł”, Obwód Sosnowiec, Rejon 4, 
http://www.historycy.org/index.php?showto-
pic=53608, pobrano 18 XI 2017 r.; A. Podol-
ska, Sprawozdanie z działalności Straży Ochot-

niczej Ogniowej miasta Radomska za 1924 rok, 
ZRa, t. VIII (2014), s. 295, 302; M. Starczew-
ski, Ruch oporu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim w latach 1939-1945, Katowice 
1988, s. 264, 389; AACz, Księga ochrzczonych 
parafii św. Lamberta w Noworadomsku 1900-
1902, sygn. KM 116, akt nr 92/1901; Afisz Pro-
gram Jasełka, sztuka sceniczna w 8-miu obra-
zach, 7 I 1924 r.; CAW KW 44/J-944, Rozkaz 
Ogólny N. 5, Wniosek o odznaczenie Krzyżem 
Walecznych; Księga małżeństw parafii Pogoń-
Sosnowiec za rok 1934, akt nr 43 z 2 IV 1934 r.;  
USC w Sosnowcu, akt zg. T. Jarzębskiego  
nr 556 z dn. 19 VI 1961 r.

Włodzimierz Stefani 

JĘDRZEJCZYK Ludwik, imię za-
konne Augustyn (1865-1952) – paulin, wi-
kariusz generalny zakonu, przeor klasztoru 

na Skałce w Krako-
wie, malarz. Ur. 7 
VIII 1865 w Ciężko-
wiczkach (pow. ra-
domszczański) jako 
najstarszy s. Józefa 
i Eleonory z Ma-
jewskich małżon-
ków Jędrzejczyków. 
Rodzice począt-

kowo pracowali przy dworze Ostrow-
skich w Maluszynie, a po ślubie (1855) 
gospodarowali na niewielkiej parceli we 
wsi Ciężkowiczki. L. Jędrzejczyk naukę 
pobierał najpierw w szkole elementarnej  
w Maluszynie, a następnie w gimnazjum 
w Częstochowie. Tam też zaczął rozwi-
jać w warsztacie Konstantego Krzemiń-
skiego wyniesiony z domu rodzinnego 
talent malarski. Poza Ludwikiem w ro-
dzinie malowali jego młodsi bracia: Józef  
i Franciszek. U tego ostatniego sztuki ma-
larskiej uczył się nawet Antoni Przesłański 
(1879-1965), siostrzeniec braci Jędrzej-
czyków. L. Jędrzejczyk po ukończeniu 
gimnazjum, jednak bez uzyskania matury, 
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wyjechał do Warszawy, aby doskonalić ta-
lent malarski w pracowni mistrza Ludwi-
ka Lorenza. Silne więzi z Częstochową 
zadecydowały jednak o jego powrocie do 
tego miasta jeszcze w 1890. Wraz z młod-
szym bratem Franciszkiem zaczął trudnić 
się malowaniem obrazów dewocyjnych  
i sprzedawaniem ich pielgrzymom przy-
bywającym na Jasną Górę. Zarówno pobyt 
w maryjnym mieście, jak również środo-
wisko wiejskiej parafii, w której przyszło 
wzrastać Ludwikowi, wpłynęły na jego 
decyzję o wstąpieniu do Zakonu Pauli-
nów na Jasnej Górze. Przedtem musiał 
jednak przygotować się do matury, egza-
min zdał 4 III 1892. 3 IX 1892 przywdział 
habit zakonny i przybrał imię Augustyn. 
Studia filozoficzno-teologiczne odbywał 
w Częstochowie i Włocławku. Śluby za-
konne wieczyste złożył na Jasnej Górze 28 
VIII 1897, a 8 V 1898 przyjął w katedrze 
włocławskiej sakrament kapłaństwa z rąk 
bp. diecezji kujawsko-kaliskiej Aleksan-
dra Bereśniewicza. 12 V 1898 odprawił 
Mszę św. prymicyjną w rodzinnej parafii  
w Maluszynie. Okres formacji seminaryjnej  
i natłok obowiązków w późniejszym życiu 
zakonnym nie przeszkodziły o. Jędrzej-
czykowi w kontynuowaniu malarskiej pa-
sji. Jako „maryjny” zakonnik wsławił się 
szczególnie w kopiowaniu ikony Matki 
Bożej Jasnogórskiej. Jedną z pierwszych 
kopii Cudownego Obrazu wykonał bę-
dąc jeszcze na studiach we Włocławku 
do kaplicy tamtejszego seminarium du-
chownego (1896). Pierwsze dziesięć lat 
życia zakonnego spędził na Jasnej Górze.  
W tym czasie pełnił urząd mistrza nowi-
cjatu i magistra kleryków oraz prokura-
tora, w każdej wolnej chwili oddawał się 
malarstwu. Młodość dawała mu także 
sposobność odbywania podróży po kraju, 
a także wyjazdów zagranicznych (Rzym, 
Neapol, Pompeje), w czasie których mógł 
poznawać narodowe dobra kultury, szcze-
gólnie dzieła malarskie. W czasie letnich 

wypoczynków nie zapominał o rodzinnych 
stronach. Przy okazji pobytu w Ciężko-
wiczkach tworzył obrazy dla miejscowej 
parafii i jej mieszkańców, głównie portrety 
i pejzaże. Podczas jednego z takich wyjaz-
dów latem 1908, za namową ks. Francisz-
ka Stalińskiego proboszcza maluszyńskie-
go, przygotował wspólnie z braćmi nowy 
obraz Madonny do ołtarza głównego ko-
ściała św. Mikołaja w Maluszynie. Obraz, 
wzorowany na wizerunku Matki Bożej 
Ostrobramskiej z Wilna, został umiesz-
czony uroczyście w świątyni parafialnej 
30 VII 1908. Jesienią tego roku o. Augu-
styn przeniósł się do klasztoru na Skałkę 
w Krakowie, gdzie pełnił urząd przeora. 
Trwałym śladem jego obecności pozostał 
duży obraz Wieczerzy Pańskiej (3 m x 2 m)  
zdobiący ściany refektarza. W 1933 po-
nownie przybył na Jasną Górę, aby na-
malować swoje największe dzieło – obraz 
Maryi Jasnogórskiej. Ikona podarowana 
została przez Episkopat Polski papieżowi 
Piusowi XI do prywatnej kaplicy w Castel 
Gandolfo, gdzie pozostaje do dziś. W póź-
niejszych latach o. Augustyn pełnił posługę 
zakonną i kapłańską na przemian w klasz-
torze krakowskim i jasnogórskim oraz  
w Beszowej, Leśnej Podlaskiej i w Leśnio-
wie. Wszędzie tam służył swoim talentem 
malarskim, dekorując klasztorne wnętrza 
obrazami i malowidłami. Spod jego pędzla 
wyszło wiele kopii jasnogórskiej Madon-
ny, obrazów o treści religijnej, portretów 
świętych i współbraci – paulinów, a nawet 
papieży. Łącznie pozostawił po sobie ok. 
200 prac, w tym 34 kopie samego Obrazu 
Jasnogórskiego. Wiele jego dzieł trafiło 
do klasztorów paulińskich znajdujących 
się w Rzymie, na Węgrzech i w Stanach 
Zjednoczonych. Burzliwy okres II woj-
ny światowej spędził na Jasnej Górze  
w Częstochowie pełniąc urząd wikariusza 
generalnego zakonu. W tym czasie był 
już człowiekiem schorowanym i prze-
czuwał nadciągający kres swego życia. 
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Malując jeden ze swych ostatnich obrazów 
– autoportret, umieścił na nim napis: Pra-
gnąłem wykonać jeszcze wiele dzieł, lecz 
oto mistrz nad mistrze – śmierć nielitościwa 
– stanęła za mną z uśmiechem szyderczym. 
Trzy struny już zdarła i na ostatniej pieśń ży-
cia dogrywa (…). Zm. 11 V 1952. Spoczął  
w zakonnym grobowcu pod kaplicą Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. 

Ł.S. Kopera, O. Augustyn Jędrzejczyk 
(1865-1952) – jasnogórski malarz Boga-
rodzicy z Ciężkowiczek, ZRa 2015, t. X,  
s. 247-258; tenże, Z pamiętnika ojca Augusty-
na Jędrzejczyka z Ciężkowiczek, http://www.
maluszyn.eu/index.php?option=com_conten-
t&task=view&id=113&Itemid=47, pobrano 
8 XI 2018; J.S. Płatek, Dzieje Paulinów XX 
wieku – życie i działalność, Częstochowa 2003,  
s. 220; M. Syguda, Sławne postaci Kościoła ma-
luszyńskiego, [w:] Villa Maluschyn 1412-2012. 
600 lat parafii św. Mikołaja w Maluszynie. 
Księga jubileuszowa, red. A.J. Zakrzewski - Ł. 
Kopera, Częstochowa 2012, s. 222-230; S. To-
moń, Jasnogórski malarz Bogarodzicy z Cięż-
kowiczek, http://wloszczowa.pl/art,1094,jasno-
gorski-malarz-bogarodzicy-z-ciezkowiczek, 
pobrano 12 XI 2018; A.J. Zakrzewski, Utalen-
towani bracia Jędrzejczykowie, http://www.
maluszyn.eu/index.php?option=com_conten-
t&task=view&id=77&Itemid=47, pobrano 7 
XI 2018; J. Zbudniewek, Jędrzejczyk Augustyn, 
[w:] Słownik artystów polskich i obcych w Pol-
sce działających: malarze, rzeźbiarze, graficy, 
t. 3, red. J. Maurin-Białostocka - J. Derwojed, 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
1979, s. 292; tenże, Jędrzejczyk Augustyn, pau-
lin, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VII, red.  
J. Duchniewski i in., Lublin 1997, k. 1452; 
AJG, sygn. 2877-2879, Zapiski o. Augustyna 
Jędrzejczyka od początku życia, rkps.

Łukasz S. Kopera

K

KACHANOW (Kochanow) Alek-
sandr Aleksejewicz (1867-?) – oficer, 

urzędnik. Ur. 12 VI 1867 w Symbirsku 
(dziś: Uljanowsk), nieślubny s. guberna-
tora Symbirska barona Iwana Osipowicza 
Velho i zamężnej Katarzyny Pietrowny Be-
stużewy z d. Kochanow. Usynowiony jako 
niemowlę przez brata Katarzyny Aleksieja 
Pietrowicza i jego żonę. Ukończył kurs  
w 3. Moskiewskim Korpusie Kadetów 
oraz 3. Aleksandrowską Junkierską Szkołę 
Wojenną (26 VIII 1886). W wojsku osią-
gnął stopień sztabskapitana, w hierarchii 
urzędniczej awansował do rangi rzeczy-
wistego radcy stanu. W służbie rządowej 
od 13 VIII 1886, początkowo jako oficer 
w 61. Włodzimierzowskim Pułku Piecho-
ty (przeniesiony do rezerwy 22 VIII 1894), 
następnie jako urzędnik: od 1 IV 1897 po-
mocnik naczelnika pow. noworadomskie-
go ds. policyjnych i naczelnik straży ziem-
skiej, w czasie rewolucji 1905 czasowo 
p.o. naczelnika pow. noworadomskiego, 
od 30 IV 1906 naczelnik straży ziemskiej 
w Dąbrowie (pow. będziński), od 15 XII 
1907 naczelnik pow. rawskiego, od 16 III 
1909 naczelnik pow. piotrkowskiego, od 1 
IX 1913 naczelnik pow. noworadomskie-
go. Sprawowaną funkcję naczelnika trak-
tował jako źródło dodatkowych dochodów. 
Za łapówki pomagał m. in. uzyskiwać 
zwolnienia od służby wojskowej. Z tego 
powodu miał opinię życzliwego urzędni-
ka. Wybudował własny dom w Radomsku 
przy ul. Krakowskiej. Na początku wojny 
ewakuował się z carskim wojskiem w głąb 
Rosji. Po kilku miesiącach urlopu został 
mianowany pomocnikiem naczelnika wo-
jennego Trebizondy (okręgu w Turcji oku-
powanego przez Rosję). Tam spędził więk-
szość wojny. Po rewolucji wraz z żoną  
i synem udał się na wieś do gub. saratow-
skiej. Po zawarciu pokoju brzeskiego uzy-
skał od władz bolszewickich pozwolenie 
na wyjazd do Orszy, a później do Polski. 
24 VII 1918 powrócił do Radomska. Nie 
mógł jednak zamieszkać w swoim domu, 
ponieważ austriackie władze okupacyjne 
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przeznaczyły go na szpital zakaźny. Od-
znaczony Srebrnym Medalem Na Pamiąt-
kę Panowania Imperatora Aleksandra III, 
Brązowym Medalem Za Trudy Pierwsze-
go Spisu Powszechnego 1897, Orderem 
św. Stanisława 3 kl. (1902). Żonaty z Zo-
fią Nikołajewną z d. Biegel, mieli czworo 
dzieci: Igora (ur. 1885), Włodzimierza (ur. 
1897), Irinę (ur. 1899) i Katię (ur. 1901). 
Dalszy los A. Kachanowa nie jest znany.

N. Gąsiorowska-Grabowska, Źródła do  
dziejów rewolucji 1905-1907 w okręgu 
łódzkim, t. 2, Łódź 1964, s. 83, 84, 155, 158; 
G. Mieczyński, Urzędnicy powiatu nowora-
domskiego w latach 1867-1914 w świetle ksiąg 
pamiątkowych guberni piotrkowskiej, ZRa,  
t. XIV, red. T. A. Nowak, Radomsko 2018, 
s. 152; APŁ, Kancelaria Gubernatora Piotr-
kowskiego, zespół 2, О służbie naczelnika 
ziemskiej straży powiatu noworadomskiego 
Kachanowa, sygn. 1894; GoCz 1918, nr 164, 
s. 3; Pamiatnaja kniżka petrokovskoj guberni 
na 1902 god, Piotrków 1902, s. 60; Pamiat-
naja... 1910, s. 33; Pamiatnaja... 1914, s. 44; 
„Tydzień” 1902, nr 5, s. 5, nr 7, s. 4.

Grzegorz Mieczyński

KAŁAKUCKIJ Władimir (ok.1840-
1884) – Rosjanin wyznania prawosławne-
go, oficer, urzędnik w randze radcy tytu-
larnego. Ur. prawdopodobnie w dobrach 
ojca w pow. bielskim, gub. smoleńskiej, 
s. podpułkownika artylerii Wieniamina 
Siemionowicza i Lubow Pietrowny z d. 
Tregor. Miał ośmioro rodzeństwa: Miko-
łaja (1831-1889) – generał-major artylerii  
i metalurg, Aleksandra (1835-1893) – ge-
nerał-major, bohater wojny krymskiej, 
Piotra (ur. 1836), Modesta (ur. 1837), Ka-
tarzynę, Zenajdę, Marię i Eugenię. Ukoń-
czył Orłowski Korpus Kadetów. W służbie 
rządowej od 15 VI 1859. Z wojska odszedł 
w stopniu porucznika, następnie rozpo-
czął służbę w administracji państwowej: 

pomocnik naczelnika pow. noworadom-
skiego ds. policyjnych i naczelnik straży 
ziemskiej (1 I 1867-XI 1876), pomocnik 
naczelnika ds. policyjnych i naczelnik 
straży ziemskiej pow. częstochowskiego 
(22 XI 1876-VIII 1881), naczelnik pow. 
łaskiego (31 VIII 1881-VIII 1884), naczel-
nik pow. noworadomskiego (24 VIII 1884-
27 XI 1884). Kawaler Orderu św. Stanisła-
wa 3 kl. Zm. w 1884.

A.J, Černiak, Nikolaj Věniaminovič Ka-
lakuckij, 1831-1889, Moskwa 1989, s. 13; 
Gěněral-major artillěrii Nikolaj Věniamino-
vič Kalakuckij (1831-1889), Nelidowo 2016,  
s. 3-4; G. Mieczyński, Urzędnicy powiatu no-
woradomskiego w latach 1867-1914 w świetle 
ksiąg pamiątkowych guberni piotrkowskiej, 
ZRa, t. XIV, red. T. A. Nowak, Radomsko 
2018, s. 150; „Dziennik Warszawski” 1866, 
nr 201, s. 1; Pamiatnaja kniżka petrokovskoj 
guberni na 1900 god, Piotrków 1900, s. 69; 
Spravočnaja kniżka petrokovskoj guberni na 
1877 god, Piotrków 1877, s. 14.

Grzegorz Mieczyński

KAŁKUSIŃSKI Czesław, ps. Cze-
chura (1911-1988) – poeta, animator kul-
tury, żołnierz AK, nauczyciel, wychowaw-
ca młodzieży. Ur. 20 III 1911 w Radomsku,  
s. Andrzeja i Bronisławy z d. Adamkie-
wicz. Miał liczne rodzeństwo – cztery sio-

stry i czterech braci. 
Czesław Kałkusiń-
ski uczył się w Szko-
le Powszechnej im. 
Władysława Rey-
monta w Radomsku, 
a potem w męskim 
Gimnazjum Huma-
nistycznym → Sta-
nisława Niemca. Już 

jako mały chłopiec pasjonował się poezją  
i piosenką, nawet wypracowania szkolne 
pisał wierszem. Zadebiutował w IV kl. gim-
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nazjum wierszem o tematyce harcerskiej. 
W 1929 jego utwór opublikowano w „So-
dalis Marianus”. W VI kl. gimnazjum prze-
rwał naukę z powodu trudności finanso-
wych rodziny. Na początku l. 30. rozpoczął 
współpracę artystyczną z → Henrykiem 
Fajtem pisząc teksty do komponowanych 
przez niego utworów muzycznych, np.  
w 1934 wspólnie stworzyli hymn dla 
Szkoły Rolniczej w Dobryszycach. Kło-
poty ze znalezieniem pracy w Radomsku 
zmusiły Kałkusińskiego do przeniesienia 
się do Częstochowy, gdzie w l. 1931-1933 
pracował u brata Stanisława w warsztacie 
mechanicznym przy ul. Wesołej. Po po-
gorszeniu się relacji między braćmi wrócił 
do Radomska i dzięki protekcji brata Ka-
zimierza został przyjęty do Szkoły Rol-
niczej w Dobryszycach. Szkołę ukończył  
w 1933, a w 1935 zdał eksternistycznie 
maturę i w tym samym roku dzięki po-
mocy szwagra Bolesława Obolewskiego 
otrzymał pracę jako kontraktowy kanceli-
sta w służbie więziennej w Warszawie. Na-
stępnie został przeniesiony służbowo do 
zakładu wychowawczego w Studzieńcu na 
stanowisko kierownika gospodarstwa rol-
nego. Tam poznał Wacława Stępnia i Zdzi-
sława Gozdawę (powojennych twórców 
Teatru Rozrywki „Syrena” w Warszawie). 
Kałkusiński i Stępień często konkurowali 
w układaniu wierszy na czas. Utalento-
wani poetycko prowadzili do 1937 teatr 
amatorski w zakładzie wychowawczym.  
W 1939 (przed wybuchem wojny) Cze-
sław opuścił Studzieniec i ze swoim szwa-
grem Julianem Janikiem wydzierżawili 
młyn z tartakiem w Widzowie (dawny 
pow. radomszczański). Działalność gospo-
darcza trwała krótko, gdyż obydwa obiek-
ty w 1940 przejęli Niemcy. Kałkusiński 
przeniósł się znów do Warszawy do brata 
Stanisława. Po kilku miesiącach powrócił 
do Studzieńca i zamieszkał u Gozdawy. 
Wstąpił do ZWZ i przyjął ps. Czechu-
ra. W tym czasie w Studzieńcu przeby-

wał też muzyk H. Fajt ps. Garda i tam  
w 1940 powstała ich pierwsza pieśń Weso-
ło ze śpiewem. Obaj twórcy wraz z chórem 
występowali z koncertami przed miejsco-
wą ludnością. Poeta w Studzieńcu napisał 
pierwsze wiersze o tematyce patriotycz-
nej. W 1944, po zamachu na dowódcę SS 
Franza Kutscherę, Czechurę uwięziono  
w Łowiczu. Dzięki szwagrowi Julianowi 
został zwolniony i w lutym powrócił do 
Radomska. W VII 1944 wstąpił do od-
działu leśnego AK dowodzonego przez 
Floriana Budniaka ps. Andrzej. We wrze-
śniu został odkomenderowany do służby 
garnizonowej. Dostał zadanie kontynuacji 
wydawnictwa podziemnego „Echa Le-
śne”. Pod koniec 1944 Fajt i Kałkusiński 
napisali dla swoich kolegów z AK utwór 
pt. Leśna Somosierra. Po zakończeniu 
okupacji hitlerowskiej Radomska współ-
organizował pierwszy powojenny koncert 
(4 II 1945) w kinie „Metropol”. Zajął się 
konferansjerką, recytował również swoje 
wiersze nawiązujące do tragicznej prze-
szłości wojennej oraz satyry i fraszki pełne 
humoru. Wystąpił zespół muzyczny pod 
dyrekcją H. Fajta. Koncertów takich odby-
ło się jeszcze kilka i wszystkie cieszyły się 
uznaniem. Młody poeta nie zabawił zbyt 
długo w rodzinnym mieście. Ok. 1950 
przeniósł się do Rodzic k. Opoczna, gdzie 
zatrudniono go jako wychowawcę w domu 
dziecka. W l. 50. wracał na krótkie okresy 
do Radomska. Wtedy to kontaktował się 
z rodziną i H. Fajtem. Powstały wówczas 
piosenki dla dzieci przedszkolnych: Lubię, 
lubię zimę, Mały Grześ, Na wakacjach, 
Bajka. W okresie 1950-1957 Czechura 
często zmieniał miejsce zamieszkania  
i pracę. Ok. 1967 poeta powrócił do Ra-
domska z zamiarem stałego zamieszkania. 
Dyrektor Powiatowego Domu Kultury 
Bohdan Szablewski zatrudnił go w cha-
rakterze pracownika odpowiedzialnego za 
organizację i prowadzenie zespołów arty-
stycznych. W PDK Czechura pracował ok. 
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2-3 lata. Po zwolnieniu się z pracy podej-
mował różne krótkotrwałe zajęcia. Na po-
czątku l. 70. otrzymał emeryturę twórczą 
jako członek ZAIKS-u. Związał się ze Sto-
warzyszeniem PAX, które reprezentował 
przez dwie kadencje jako radny Miejskiej 
Rady Narodowej. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Z tego tytułu otrzymywał dodatek do 
emerytury, co podreperowało jego zawsze 
„dziurawą kieszeń”. W 1980 rząd w Lon-
dynie nadał mu Krzyż AK. Większość naj-
popularniejszych utworów poeta napisał 
na przełomie lat 1943/44. Data powstania 
pieśni Jędrusiowa dola (najsłynniejsze-
go utworu spółki Czechura – Garda) nie 
jest do końca znana, ale jej upublicznienie 
miało miejsce w 1943. Do znanych i po-
pularnych utworów trzeba zaliczyć: Leśną 
Somosierrę, Dywizjon 303, Tyle lat, Pieśń 
obozową, Bajkę. C. Kałkusiński zm. 25 
VII 1988 w Radomsku i został pochowany 
na Cmentarzu Starym.

J. Bałaziński, I. Bałazińska-Mielczarek, 
„Czechura” : Życie i twórczość radomszczań-
skiego barda, Radomsko 1995; E. Głębicka, 
Grupa Literacka przy PDK w Radomsku, [w:] 
Grupy literackie w Polsce 1945-1989 : Leksy-
kon, Warszawa 2000, s. 190; Czesław Kałku-
siński „Czechura”, „Echa Leśne” Radomsko 
1993, z. 17; Z. Zieliński, Jędrusiowa dola, 
Ząbki 1999; Związani z tą ziemią. Antologia 
wierszy współczesnych poetów piotrkowskich, 
Piotrków Trybunalski 1997; Legitymacja 
Krzyża Armii Krajowej nr 22152 na nazwisko 
Kałkusiński imię Czesław ps. Czechura, Lon-
dyn dn. 19 VIII 1980 r.; Rozmowa z Barba-
rąWróblewską (synową poety) i materiały z jej 
archiwum rodzinnego; Wywiad z Wojciechem 
Kałkusińskim (bratankiem poety) 7 IV 2018 r.

Edmunda Bodanka

KAMOCKA Maria Magdalena  
h. Jelita (1859-1922) – obywatelka ziem-
ska, autorka pamiętnika. Ur. 22 XI 1859  

w Warszawie, c. Jana i Julii z Czachow-
skich małżonków Mieczkowskich. Miała 
ośmioro rodzeństwa, które prócz młod-
szego o 5 lat brata Jana, zmarło w dzieciń-
stwie: Julię Teresę (ur. 1857), Jana Józefa 
(ur. 1860), Ludwika Stanisława (ur. 1862), 
Jana (ur. 1864), Stefanię (ur. 1865), Jadwi-
gę (1868-1875) i Wandę (ur. 1868). Pocho-
dziła ze szlacheckiego rodu o tradycjach 
patriotycznych. Matka Julianna była córką 
Józefa Kazimierza Kalasantego Czachow-
skiego h. Korab, oficera powstania listo-
padowego. Ojciec był właścicielem dóbr  
Dobieszków pod Łodzią, ponadto pierw-
szym wydawcą „Kuriera Porannego”  
i pionierem fotografii polskiej, w swoim 
warszawskim atelier portretował m. in. 
poetę Adama Mickiewicza. Wychowywa-
na w dużej mierze w środowisku miesz-
czańskim M. Kamocka w 1873 rozpoczęła 
naukę w pensji żeńskiej przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. Po ponad 
roku nauki zachorowała na tyfus. Zarówno 
w trakcie leczenia, jak i później pobierała 
wyłącznie edukację domową. Przebywa-
jąc na rekonwalescencji w l. 1874-1875  
w kurortach Austrii i Włoch tworzyła wraz 
z przyjacielem Franciszkiem Chałubiń-
skim nieformalny duet muzyczny (forte-
pian i cytra), który umilał czas tamtejszej 
Polonii. M. Kamocka grała głównie utwory 
Chopina, nie mając przy tym świadomości, 
iż jest z nim spokrewniona (jej matka Julia 
była prawnuczką Wojciecha Krzyżanow-
skiego, którego brat Jakub był dziadkiem 

Fryderyka Chopina). 
W 1878 rozpoczęła 
projekt archiwizacji 
fotografii portreto-
wych słynnej aktorki 
Heleny Modrzejew-
skiej, wykonanych 
w atelier ojca w l. 
1871-1872. Wkrótce 
zajęła się porządko-

waniem podobizn innej aktorki Warszaw-
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skich Teatrów Rządowych – Romany Po-
piel. Kolekcje te należą do największych 
w kraju, znajdują się w zasobach APPT  
i wchodzą w skład archiwum rodzinno-
-majątkowego Kamockich. 5 VIII 1880 
Maria poślubiła w Warszawie (poznane-
go w Austrii) ziemianina z Wojsławic → 
Antoniego Kamockiego. W tym samym 
roku wraz z mężem stała się czasowo wła-
ścicielką będącego w upadłości atelier fo-
tograficznego ojca przy ul. Miodowej róg 
Senatorskiej w Warszawie. W okresie tym  
w Warszawie przyszło na świat jej pierwsze 
dziecko Hipolit Leon (1882-1940). Jeszcze 
w 1882 zamieszkała w folwarku Siedli-
szowice w pow. olkuskim. M. Kamocka, 
przyzwyczajona do życia w mieście, źle 
znosiła pobyt na wsi. W 1886 przeniosła 
się do Łodzi oraz ponownie na krótko do 
Warszawy, gdzie rodziły się dzieci → Zo-
fia Maria (1886-1974) i Władysław (1889-
1944). Aby wesprzeć finansowo męża 
podejmowała się różnych zajęć zarobko-
wych, m. in. prowadziła w swej kamieni-
cy stancje dla uczniów, współpracowała  
z „Dziennikiem Łódzkim” przekładając z j. 
francuskiego, angielskiego i niemieckiego 
powieści i nowele. W 1889 w Żeńskim Ro-
syjskim Gimnazjum Rządowym w Łodzi 
uzyskała patent nauczycielski na nauczanie  
j. francuskiego, po czym udzielała wy-
łącznie lekcji prywatnych. Po śmierci ojca  
w 1889 w Wiedniu i wyjeździe za granicę 
brata Jana, czyniła starania o odzyskanie 
rodzinnego zakładu fotograficznego i ka-
mienicy w Warszawie. W 1895 opuściła 
Łódź i przeniosła się na stałe do gniazda 
rodu Kamockich w Kocierzowach w pow. 
radomszczańskim, które zgodnie z ostat-
nią wolą Józefa Tomasza Kamockiego 
objęła wraz z mężem. Na przestrzeni lat 
przyczyniała się do podnoszenia kultury 
i gospodarki wśród włościan, pomagała 
w tworzeniu miejscowych letnich miesz-
kań. W 1909 na Wystawie Przemysłu  
i Rolnictwa w Częstochowie M. Kamocka 

otrzymała nagrodę za „pożyteczną dzia-
łalność wśród ludu”. Pod koniec życia, 
mając kłopoty zdrowotne, kurowała się  
w Busku Zdroju. Zm. 8 II 1922 we Fry-
szerce k. Kocierzowów, będąc pod opieką 
c. Zofii Grabińskiej. Pochowana 11 II przy 
mężu w pierwszej katakumbie kaplicy 
grobowej Kamockich na cmentarzu parafii 
Gomunice.

Czachowski Józef Kazimierz Kalasanty, ht-
tps://www.geni.com/people/Józef-Kazimierz-
-Kalasanty-Czachowski-h-Korab/, pobrano 24  
VIII 2018; Helena Modrzejewska w atelier 
Jana Mieczkowskiego, Wystawy on-line, http://
www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl, pobrano 6 XII 
2015; Krzyżanowski Wojciech, https://www.
geni.com/people/ Wojciech-Krzyżanowski/, 
pobrano 24 VIII 2018; T. Kuźnicki, Z dziejów 
letnisk przy stacji Kamieńsk (Gomunice, Wielki 
Bór, Kocierzowy), Radomsko 2017, s. 20, 44 
(przyp. 222); Mieczkowska Juliana, https://
www. geni.com/people/Juliana-Mieczkowska/, 
pobrano 24 VIII 2018; P. Mysłakowski, A. Si-
korski, Osoby związane z Chopinem, http://
pl.chopin.nifc.pl/chopin/persons/detail/id/6371 
(portal Narodowego Instytutu Fryderyka Cho-
pina w Warszawie), pobrano 24 VIII 2018;  
J. Sokołowska-Gwizdka, Modrzejewska na 
portretach, fotografiach i pocztówkach, „Cul-
ture Avenue”, www.cultureave.com, pobrano 
26 V 2018; AAW, Parafia rzymskokatolicka 
św. Jana w Warszawie, akty ur.: 548/1864, 
780/1865; ASC parafii rzymskokatolickiej 
Przemienienia Pańskiego w Warszawie, ze-
spół 9216/D, akty ur.: 163/1868, 164/1868; ze-
spół 1216, sygn. 13, akt małż. 88/1880; APŁ, 
Archiwum rodzinno-majątkowe Kamockich  
z Kocierzowy 1824-1926, zespół 568, Dzien-
nik 5 zeszytów pisanych przez Marię z Miecz-
kowskich Kamocką (1884), sygn. 33, z. 1,  
s. 4-5, 7, 14-16, 32, 33, 39, 43-44, 51-52; z. 2,  
s. 39; z. 3, s. 121-122, 130, 132; z. 4, s. 145, 
147, 149, 171, 177, 182-183, 197, 199, 204-
206; Listy Marii Kamockiej do męża Antonie-
go Kamockiego (1889-1898), sygn. 31, listy 
nr 1-4, 13-16, 60-63; APPT, Archiwum Ka-
mockich z Kocierzów 1743-1936, zespół 176, 
Zeszyt nr 5 pamiętnika Marii z Mieczkowskich 
Kamockiej (1905), sygn. 27, s. 13, 45, 57, 
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[64]; APW, ASC parafii rzymskokatolickiej  
św. Krzyża w Warszawie, zespół 0158/D, 
akty ur.: 731/1857, 1442/1859, 2142/1860, 
3050/1862; Archiwum parafii rzymskokatolic-
kiej w Gomunicach, Księga zg., akty: 6/1922, 
17/1974; epitafium nagrobne w kaplicy Ka-
mockich w Kletni (ściana wschodnia); GCz 
1909, nr 45, s. 2; KWa 1922, nr 57, s. 17.

Tomasz Kuźnicki

KAMOCKA Zofia Maria Justyna → 
GRABIŃSKA Zofia Maria Justyna

KAMOCKI Antoni Adolf h. Jelita 
(1854-1926) – obywatel ziemski, spo-
łecznik, bibliofil. Ur. 24 V 1854 w ma-
jątku Kuźnica Stara w pow. olkuskim,  
s. Hipolita Augusta i Justyny z Grabińskich 
małżonków Kamockich. Miał młodsze-
go brata Stanisława Feliksa (1857-1893). 
Nauki pobierał w Rządowym Gimnazjum 
Męskim w Częstochowie i 7-klasowym 
Gimnazjum w Piotrkowie (1875), kończąc 
edukację na poziomie średnim. W 1866 
po śmierci ojca, posesora dóbr rządowych 
Koziegłowy (w tym Kuźnicy, Jastrzębca 
i Wojsławic), A. Kamocki wraz z rodzi-
ną kontynuował dzierżawę Wojsławic. 
W tym okresie zaprzyjaźnił się z księżmi 
parafii Koziegłowy – proboszczem i bi-
bliofilem Jackiem Langierem oraz wika-
riuszem Jakubem Świętochowskim. Ten 
ostatni 5 VIII 1880 w kościele Przemie-
nienia Pańskiego w Warszawie udzielił 
ślubu Antoniemu i → Marii Magdalenie 
Mieczkowskiej (1859-1922), c. Jana i Julii  
z Czachowskich. Tego samego roku mał-
żonkowie przejęli poprzez licytację będą-
ce w upadłości atelier fotograficzne nale-
żące do ojca Marii przy ul. Miodowej róg 
Senatorskiej w Warszawie. W 1882 za-
mieszkali w dobrach Pradła w kupionym 
folwarku Siedliszowice w pow. olkuskim.  
W 1886 osiedlili się w Łodzi oraz na krótko  

w Warszawie, gdzie Antoni udzielał się 
w różnych spółkach handlowych, m. in. 
kierował łódzką filią Warszawskiego 
Towarzystwa Akcyjnego Wyrobu Piwa 
„Herman Jung”, założył również sklep ko-
lonialno-spożywczy. Miał troje dzieci: Hi-
polita Leona (1882-1940), → Zofię Marię 
(1886-1974) i Władysława (1889-1944). 
W 1896 A. Kamocki, zgodnie z testamen-
tem zmarłego bezdzietnie stryja Józefa 
Tomasza Kamockiego, objął majątek Ko-
cierzowy z Fryszerką w pow. radomsz-
czańskim. W swych dobrach prowadził 
gospodarstwa rolno-przemysłowe i leśne, 
w tym gorzelnię, tartaki drzewne parowe w 
Kocierzowach i Fryszerce, młyny wodne 
we Fryszerce i w Wójciku w dobrach Klet-
nia. Dominującą gałęzią produkcji była 
hodowla ryb. W 1909 na Wystawie Prze-
mysłu i Rolnictwa w Częstochowie otrzy-
mał za osiągnięcia w tej dziedzinie wielki 
medal srebrny. Doprowadził do powstania 
w Kocierzowach letniska. W l. 1897-1910 
wybudował co najmniej 6 willi na letnie 
mieszkanie, pensjonat oraz założył park 

rekreacyjny. Promo-
wał je wielokrotnie 
w prasie ogólnokra-
jowej i lokalnej. Po-
dobne przedsięwzię-
cie podjął w 1904  
w sąsiednich Gomu-
nicach, gdzie przy 
stacji Kamieńsk na-
był działki pod nowe 

inwestycje. Ponadto przed 1915 został 
właścicielem wschodnich części dóbr Do-
bryszyce. Był członkiem kilku stowarzy-
szeń społecznych, m. in. w 1901 Stowarzy-
szenia Rolniczego Guberni Piotrkowskiej 
z siedzibą w Piotrkowie i od 1918/1919 
piotrkowskiego oddziału Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego (PTK). Za-
przyjaźnił się z piotrkowskim bibliofilem 
i prezesem PTK Michałem Rawitą-Wi-
tanowskim. A. Kamocki, pomimo utra-
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ty wzroku w 1920, aktywnie przyczyniał 
się do rozwoju tamtejszego muzeum. Na 
jego rzecz w 1926 ofiarował 200 cennych 
książek, ponadto sztychy, obrazy i pamiąt-
ki narodowe, w tym sztandar powstańców 
styczniowych ocalony z bitwy pod Mie-
chowem. W 1904 został na 2-letnią kaden-
cję sędzią gminnym w Gosławicach w IV 
okręgu pow. noworadomskiego. W tym sa-
mym roku wszedł także do zarządu Wło-
ściańskiej Spółki Rolniczej w Kodrębie  
w pow. radomszczańskim, którą współtwo-
rzył jego kuzyn Stanisław Kamocki (wła-
ściciel majątku Wąglin). Od 1912 zasiadał 
w zarządzie Towarzystwa Pożyczkowo-
-Oszczędnościowego w Gomunicach. Pa-
sjonował się łowiectwem – w 1909 założył 
w Kocierzowach Kółko Myśliwskie, które 
organizowało doroczne, dwudniowe polo-
wania. W 1. 1916-17 wspierał materialnie 
szkołę dla dzieci prowadzoną przez tam-
tejszą komendę Domu Uzdrowieńców LP 
oraz ofiarował kapelanowi → o. Karolowi 
(Kosmie) Lenczowskiemu materiały po-
trzebne do wykonania grobów legionistów 
na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku. 
W 1916 przyczynił się wraz z mieszkańca-
mi i władzami gminnymi w Gosławicach 
do założenia stałej szkoły dla dzieci w Ko-
cierzowach. Udostępnił w tym celu lokal 
w jednej z willi, wyposażył jej bibliotekę  
i salę lekcyjną w pomoce naukowe. Za jego 
sprawą pierwszą nauczycielką szkoły zo-
stała stryjeczna siostra Stefania Kamocka. 
Szkołę obejmował patronatem do chwili 
swej śmierci. Do 1915 planował wystawić, 
zgodnie z testamentem Józefa Kamockie-
go, rodzinną kaplicę grobową na cmen-
tarzu parafii Kamieńsk. Prawdopodobnie  
z powodu braku przyjacielskich stosun-
ków z proboszczem ks. → Ignacym Jan-
kowskim, takową kaplicę zbudował i urzą-
dził w l. 1917-1922 na gruntach cmentarza 
rzymskokatolickiego w Kletni (Gomuni-
cach). Przeniósł do niej szczątki członków 
kocierzowskiego rodu Kamockich oraz 

Grabińskich ekshumowane na cmentarzu 
parafialnym w Kamieńsku. Był twórcą 
archiwum rodzinno-majątkowego Ka-
mockich (obecnie w APŁ, APPT, AMRR). 
Właścicielem klucza dóbr Kocierzowy 
był do 1922, po czym przekazał go dzie-
ciom – Władysławowi i Zofii. Zm. 1 XII 
1926 w Kocierzowach. Uroczysty pogrzeb  
w asyście przedstawicieli duchowieństwa, 
ziemiaństwa, rozmaitych stowarzyszeń  
i tłumnie zgromadzonej ludności odbył się 
4 XII na cmentarzu parafii Gomunice, po 
czym spoczął w pierwszej katakumbie ka-
plicy Kamockich obok swej żony.

A. Dobiech, Z historii łowiectwa na ziemi 
łódzkiej, Łódź 2014, s. 44-45; K. Lenczowski, 
Pamiętnik Kapelana Legionów, Kraków–Kro-
sno 1989, s. 143-144, 147; T. Kuźnicki, Z dzie-
jów letnisk przy stacji Kamieńsk (Gomunice, 
Wielki Bór, Kocierzowy), Radomsko 2017,  
s. 15, 17-20, 33, 36-37, 54, 138-143; T. Szper-
na, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego w Piotrkowie Trybunalskim  
w latach 1909-1939 i jej twórca Michał Rawi-
ta-Witanowski, „Acta Universitatis Lodzien-
sis”, Folia Librorum 10, 2001, s. 97; M. R. Wi-
tanowski, Ś. P. Antoni Kamocki [wspomnienie 
pośmiertne], „Ziemia” 1927, nr 13-14, s. 228; 
AACz, Akta przeglądu i ocen budowli plebań-
skich i kościelnych w probostwie Kamieńskim 
znajdujących się od roku 1845 [oraz inne akta 
parafialne do roku 1918], sygn. KP 356, pismo 
ks. Ignacego Jankowskiego do Sądu Wojsko-
wego Komendy Obwodowej w Piotrkowie z 29 
VII 1915; Księga ur. parafii rzymskokatolickiej 
w Koziegłówkach (1846-1860), sygn. 5362, 
akt 104/1854, 38/1857; APŁ, Archiwum Ka-
mockich z Kocierzowy 1824-1926, zespół 568, 
Dziennik 5 zeszytów pisanych przez Marię  
z Mieczkowskich Kamocką (1884), sygn. 33, 
z. 3, s. 121-122, 130, 132; z. 4, s. 145, 147, 
149, 171, 179-180, 183; Listy różnych osób 
pisane do Antoniego Kamockiego i żony jego 
Marii (1871-1895), sygn. 32, list nr 33 od ks. 
Langiera (na temat kolekcji książek), nr 76-77, 
172-173, 175, 180 (notatki osobiste z marca 
1924); Oryginał testamentu Józefa Kamoc-
kiego oraz zobowiązanie sukcesorów (1895), 
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sygn. 55; APPT, Archiwum Kamockich z Ko-
cierzów 1743-1936, zespół 176, Zeszyt nr 5 
pamiętnika Marii z Mieczkowskich Kamockiej 
(1905), sygn. 27, s. 9-11, 26-49, 57; Zbiór fo-
tograficzny rodziny Kamockich (1878-1926) 
– wstęp do albumu, oprac. A. Kaurzel, 30 X 
1926, sygn. 33; APW, ASC parafii rzymskoka-
tolickiej Przemienienia Pańskiego w Warsza-
wie, zespół 1216, sygn. 13, akt małż. 88/1880; 
Archiwum parafii rzymskokatolickiej w Go-
municach, Księga zg., akty: 6/1922, 55/1926, 
17/1974; „Echo” 1928, nr 251, s. 4; epitafium 
nagrobne w kaplicy Kamockich w Kletni (ścia-
na wschodnia); GCz 1909, nr 45, s. 2; GoCz 
1908, nr 162, s. 3; 1912, nr 62, s. 4; GRa 1926, 
nr 49, s. 5; nr 51, s. 3-4; Kronika szkoły w Ko-
cierzowach (rok założenia 1923), bp., zbiory 
Wiesława Bezulskiego; „Rozwój” 1927, nr 22 
– „Nasz Dodatek Ilustrowany”, s. 3; Tablica 
genealogiczna Saryusz-Kamockich h. Jelita, 
oprac. T. Niegolewska, kopia w zbiorach Tere-
sy Lucyny Gorzoń; „Tydzień” 1901, nr 9, s. 3, 
nr 37, s. 6; 1904, nr 13, s. 4, nr 18, s. 4, nr 20,  
s. 6; 1905, nr 2, s. 4.

Tomasz Kuźnicki

KAMOCKI Walenty Julian h. Je-
lita (1795-1858) – urzędnik, sędzia. Ur.  
w 1795 w Kłobucku (ochrzczony 11 II),  
s. Michała i Anny z Krąkowskich. Miał 
brata Erazma (ur. 1797 w Krzepicach).  
W służbie rządowej od 1815. Co naj-
mniej od 1826 pracował jako pisarz 
Sądu Pokoju Powiatu Częstochowskiego,  
w 1830 mianowano go zastępcą podsęd-
ka, a wkrótce podsędkiem Sądu Pokoju 
Powiatu Radomskiego w Radomsku. Od 
1840 zasiadał również w Radzie Szcze-
gółowej szpitala św. Aleksandra w Ra-
domsku. W 1837 potwierdzono jego szla-
chectwo. W 1842 przeniesiony do Kielc na 
stanowisko pisarza Trybunału Cywilnego 
Guberni Kieleckiej (po reformie admi-
nistracyjnej: Trybunał Cywilny Guberni 
Radomskiej w Kielcach) w randze aseso-
ra kolegialnego. W 1858 mianowany p.o. 

sędziego tegoż trybunału. Żonaty z Ka-
roliną z Kowalskich, miał sześcioro dzie-
ci: Juliana, Mariana Feliksa Ambrożego  
(ur. 1832), Teresę (wyszła za Konstan-
tego Kołakowskiego), Józefę Felicjanę  
(ur. 1830, nauczycielka, autorka pod-
ręczników), Emilię Gabrielę Karolinę 
(ur. 1838) i Walentynę Władysławę (ur. 
1839). Zm. po długiej i ciężkiej chorobie 
30 XII 1858 w Kielcach. We wspomnie-
niu pośmiertnym podkreślono jego poboż-
ność (chrześcijanin w czynie, nie słowie), 
skromność, oddanie dla rodziny, pracowi-
tość, uczciwość, wydawanie rozsądnych  
i wyważonych wyroków.

A. Boniecki, Herbarz Polski, t. IX, War-
szawa 1906, s. 215-216; S. Uruski, Rodzina. 
Herbarz szlachty polskiej, t. VI, Warszawa 
1909, s. 183; AACz, Księga ur. parafii rzym-
skokatolickiej w Częstochowie 1826-1831, 
sygn. KM 3385, akt 26/1830, Księga ur. parafii 
rzymskokatolickiej w Kłobucku 1770-1798, 
sygn. KM 454, akt 17/1895, Księgi ur. parafii 
rzymskokatolickiej w Radomsku, sygn. KM 
4958, KM 5009, akty ur. 6/1833, 64/1838, 
294/1839; APKi, ASC Katedralnej Rzymsko-
katolickiej Parafii w Kielcach, zespół 86, sygn. 
145, akt 607/1858; „Dziennik Powszechny” 
1833, nr 106, s. 287, nr 269, s. 1191-1192; 
„Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej” 
1845, nr 18, s. 230; „Gazeta Codzienna” 1837, 
nr 1979, s. 1; „Gazeta Polska” 1830, nr 83,  
s. 1; GWa 1840, nr 319, s. 1, 1859, nr 12, s. 6; 
KWa 1840, nr 316, s. 1505, 1858, nr 58, s. 297; 
„Monitor Warszawski” 1826, nr 98, s. 457; Są-
downictwo w Królestwie Polskiem, Magistra-
tury Sądowe, ich Skład i Etat Płacy. Dla użyt-
ku urzędowego w roku 1853, Warszawa 1853,  
s. 47; Sądownictwo... 1857, Warszawa 1857,  
s. 47.

Grzegorz Mieczyński

KARPIŃSKI Jan Michał, ps. Brem 
(1922-1990) – żołnierz AK, oficer LWP, 
inżynier mechanik. Ur. 23 IX 1922 w Gi-
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dlach, s. rymarza Wacława (1890-1977)  
i przedszkolanki Czesławy z Siemińskich 
(1900-1980) małżonków Karpińskich. 
Wraz z rodzicami oraz siostrami: Hanką 
(1920-1979), Aliną (1929-1932) i Zdzi-
sławą (ur. 1934) mieszkał w Gidlach przy 
ul. Pławińskiej. Uczęszczał do Szkoły 
Powszechnej w Gidlach, był uczniem su-
miennym i skrupulatnym, miał zamiłowa-
nie do arytmetyki i fizyki. W 1935 rozpo-
czął naukę w Społecznym Gimnazjum im. 
F. Fabianiego w Radomsku. Ze względu 
na trudności finansowe rodziny do szko-
ły dojeżdżał rowerem (wraz z będącym 
w podobnej sytuacji przyjacielem Włod-
kiem Bartnikiem). Tuż przed wybuchem 

II wojny światowej 
ukończył z dobrym 
wynikiem 4-letnie 
gimnazjum. W 1940 
wyjechał do Warsza-
wy, by kontynuować 
naukę w b. Wyższej 
Szkole Inżynierskiej 
im. H. Wawelberga  
i S. Rotwanda (szko-

ła ta w czasie okupacji została przekształ-
cona przez Niemców w dwuletnią szkołę 
średnią). Zamieszkał w mieszkaniu swojej 
starszej siostry Hanki przy ul. Chocim-
skiej 23/53. W tym czasie Hanka i jej mąż 
Zenon Rejment (1919-1952) byli aktyw-
nymi członkami organizacji „Spartakus” 
i Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. 
W ich mieszkaniu znajdował się punkt 
kontaktowy żołnierzy AL, skład broni  
i amunicji oraz powielacz wraz z gazet-
kami podziemnymi. W pierwszych mie-
siącach 1941 Gestapo dokonując rewizji  
w tym lokalu omyłkowo (zamiast Zenona) 
aresztowało Jana. Osadzono go na Pawia-
ku. Rodzina uruchamiając swoje kontakty 
zdołała wykupić ucznia. Jan ze względów 
bezpieczeństwa zmuszony był zakończyć 
naukę i wrócić do Gidel. Tutaj zatrudnił 
się w fabryce Sucheniego. Pracował krót-

ko, bo w początkach 1943 znalazł się już 
w szeregach „leśnych” i brał czynny udział 
w walce jako członek oddziału partyzanc-
kiego 7. DP AK. Przyjął ps. Brem. Po wy-
zwoleniu wyszedł z konspiracji, w 1946 
został powołany do wojska i skierowany 
do jednostki w Brzegu. W XII 1946 do-
wództwo zaproponowało mu kontynuowa-
nie nauki na studiach politechnicznych  
w Gliwicach. Tuż przed końcem tego roku 
stał się studentem Wydziału Mechaniczne-
go Politechniki Śląskiej. Ożenił się w 1949 
w Gliwicach z Danutą Gebarską (1921-
2004). Zamieszkali w Warszawie. Mieli 
troje dzieci: Andrzeja, Jerzego i Teresę.  
W l. 1968-1978 Jan w stopniu płk. pra-
cował w resorcie wojsk inżynieryjnych, 
wcześniej był wykładowcą Wojskowej 
Akademii Technicznej. Po przejściu na 
wojskową emeryturę został zatrudnio-
ny jako starszy specjalista w Gidelskiej 
Fabryce Maszyn Rolniczych. Pracował 
w niej do śmierci. Należał do Naczelnej 
Organizacji Technicznej. Odznaczony m. 
in.: Krzyżem Grunwaldu III kl., Krzyżem 
Partyzanckim i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski Polonia Resti-
tuta. Zm. 22 VIII 1990 w warszawskim 
szpitalu. Spoczął w rodzinnym grobowcu 
żony na warszawskich Starych Powąz-
kach. 

Archiwum rodzinne E. A. Rejment.

Ewa Aleksandra Rejment

KLIMKOWICZ Jan Walenty (1894-
1940) – legionista, oficer WP. Ur. 30 I 1894 
w miejscowości Sokół niedaleko Gorlic,  
s. Jana i Wiktorii z Tenerowiczów. Od 1910 
działał w szkolnym kole samokształcenia 
w duchu niepodległościowym „Teka”,  
a potem w „Zarzewiu”. Organizował  
w rodzinnej miejscowości pogadanki, od-
czyty i przedstawienia teatralne mające na 
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celu podniesienie świadomości narodowej 
wśród lokalnego społeczeństwa. Zdał ma-
turę w gimnazjum filologicznym w Gor-
licach. Następnie należał do Drużyn So-
kolich. Od 12 XI 1914 w LP w batalionie 
uzupełniającym 3. pp. Ze względu na kom-

plikacje zdrowotne 
opuścił LP. W 1915 
powołany do armii 
austriackiej. Pełnił 
służbę głównie na 
terenach podlegają-
cych Generalnemu 
Gubernatorstwu Lu-
belskiemu. W 1917 
przebywał w szkole 

oficerów rezerwy w Opawie i na kursie 
dokształceniowym dla oficerów przy Ge-
neralnym Gubernatorstwie Wojskowym 
w Lublinie. Następnie jako chorąży służył 
w 422. batalionie etapowym. Od VI 1918 
był dowódcą plutonu w 521. batalionie 
etapowym w Radomsku. W porozumieniu 
z lokalnym POW rozbrajał na początku li-
stopada oddziały austriackie i niemieckie. 
Przy pomocy zwerbowanych ochotników 
z rozbrojonej kompanii obstawił dworzec 
kolejowy i nie dopuścił do wywiezienia 
sprzętu wojskowego. 2 XI wstąpił do WP 
w stopniu podporucznika, służył w 10. 
komp. III batalionu 26. pp. Od I 1919 do-
wodził 9. komp., z którą od IV 1919 wal-
czył na froncie polsko-ukraińskim. Po kil-
ku miesiącach zapadł na zdrowiu i resztę 
roku spędził na leczeniu. W 1920 został 
oficerem ewidencyjnym 26. pp. 1 IV 1920 
awansował na porucznika piechoty, a od 1 
VII 1923 na kapitana i został przeniesiony 
z korpusu oficerskiego piechoty do kor-
pusu oficerów administracyjnych. W poł. 
1924 rozpoczął praktykę w Powiatowej 
Komendzie Uzupełnień w Nowym Sączu. 
Od V 1925 do II 1926 w PKU w Rawie 
Ruskiej na stanowisku kierownika I refe-
ratu i zastępcy komendanta. Następnie na 
podobnym stanowisku w Piotrkowie, a od 

VIII 1927 do 1932 w PKU w Radomsku. 
W tym czasie udzielał się społecznie, był 
prezesem miejskiego koła LOPP i wice-
prezesem Powiatowego Komitetu LOPP, 
członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaźni 
Strzelca. Należał do Koła Trzeciaków (b. 
żołnierzy 3. pp. LP). Od XI 1932 do III 
1933 był płatnikiem w 79. pp. w Słonimiu 
(woj. nowogródzkie), a następnie w Szko-
le Gazowej w Warszawie. W 1938 oficer 
gospodarczy 1. Dywizjonu Żandarmerii 
w Warszawie. Żonaty z Janiną Marią Bo-
danko (ślub 9 X 1921 w Radomsku). Mieli 
cztery córki: Wiesławę Marię (ur. 1922), 
Lilę Wiktorię (ur. 1929), Irminę i Iwonę. 
Odznaczony: Medalem Pamiątkowym za 
Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciole-
cia, Medalem Niepodległości, Brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę, Krzyżem 
Legionowym i Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi. Po 17 IX 1939 dostał się do niewoli 
sowieckiej, przebywał w Starobielsku.  
Z obozu jenieckiego wysłał 5 XII 1939 
kartę pocztową do rodziców do Sokoła  
i 29 III 1940 telegram do żony do Warsza-
wy. Wiosną 1940 zamordowany w Char-
kowie przez NKWD i pogrzebany w lesie 
na obrzeżach miasta.

CAW WBH, AP 1769/89/2323; dokumenty 
przekazane przez rodzinę do MK w Warszawie.

Andrzej Grochowalski

KLUCZYŃSKI Marian Kacper  
h. Jasieńczyk (1898-
1931) – muzyk, pia-
nista. Ur. 6 I 1898  
w Sudzinie (gm. Żyt-
no), gdzie jego ro-
dzice – Ludwik Klu-
czyński i Florentyna 
ze Sroczyńskich go-
spodarowali w nie-
wielkim majątku po-
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łożonym nad Pilicą. Przedwczesna śmierć 
ojca (zm. 1898 w wieku 55 lat) zmusiła 
owdowiałą matkę Florentynę Kluczyń-
ską do odstąpienia dóbr Sudzin Józefowi 
Ostrowskiemu z Maluszyna w zamian za 
kamienicę w Częstochowie. Tam M. Klu-
czyński uczęszczał do szkoły początkowej, 
a po jej ukończeniu do gimnazjum realne-
go. 8 VII 1916 uzyskał świadectwo doj-
rzałości i z pomocą hr. Ostrowskiego wy-
jechał do Warszawy na dalsze kształcenie  
w konserwatorium muzycznym. Ze wzglę-
du na znajomość z hrabią bywał częstym 
gościem pałacu w Maluszynie, a także 
okolicznych dworów ziemiańskich, m.in. 
w Odrowążu i w Ciężkowicach. Właści-
ciel tego ostatniego – Tomasz Buczyński 
wspierał nawet młodego artystę fundując 
mu stypendium. Dzięki temu wsparciu 
Marian mógł studiować także za granicą. 
Starał się jednak być niezależnym finan-
sowo i często koncertował w Warszawie, 
najczęściej w kinematografie „Stylowy” 
przy ul. Marszałkowskiej. Grywał muzy-
kę największych kompozytorów: Chopina, 
Bacha, Beethovena, Brahmsa oraz kompo-
nował suity fortepianowe do tekstów Sta-
nisława Wyspiańskiego. Jego karierę mu-
zyczną przerwała przedwczesna śmierć. 
Zm. na serce 19 XII 1931 w Warszawie. 

Kluczyński Marian, http://www.absol-
wenci.sieniu.czest.pl/index.php?show=gra-
duate&which=13341, dostęp 12 I 2018; J.T. 
Malewski, O sobie, ludziach i zdarzeniach, 
Radomsko 1992 (Z. 14 na prawach rękopi-
su wydano 15 egzemplarzy numerowanych, 
nakładem Karola Walaszczyka. Egzemplarz  
nr 14), s. 63-67; Za spokój duszy śp. Mariana 
Kluczyńskiego, „Goniec Częstochowski” 1932,  
nr 16 (21 I), s. 3; AACz, Akta urodzonych para-
fii Maluszyn 1896-1907, sygn. KM 3952; Akta 
zejścia w parafii maluszyńskiej w okręgu i de-
kanacie radomskim, powiecie piotrkowskim  
w roku 1867 zaczęte [do r. 1898], sygn. KM 
3950.

Łukasz S. Kopera

KNAPIŃSKI Paweł (1818-1885) 
– duchowny katolicki. Ur. się 26 I 1818  
w Godzieszach Wielkich (wieś i siedziba 
parafii w pow. kaliskim), jako syn Paw-
ła i Franciszki. W źródłach pojawiają się 
rozbieżne daty urodzenia: 14 I 1818 (ka-
talogi diecezji kujawsko-kaliskiej z lat 
1857-1863), 15 I 1818 (katalogi diecezji 
kujawsko-kaliskiej z lat 1845-1856) i 26 I 
1818 (katalogi diecezji kujawsko-kaliskiej 
z lat 1843-1844). Z tego powodu przyjęto 
datację zamieszczoną w najstarszych kata-
logach, lecz problem ustalenia właściwej 
daty czeka na dalsze badania naukowe, 
tym bardziej, że w księgach metrykalnych 
z parafii Godziesze Wielkie nie odnalezio-
no aktu chrztu P. Knapińskiego, natomiast 
pod datą 14 I 1819 odnotowano narodzi-
ny Pawła Knapa, s. Pawła i Franciszki  
z d. Kusz – być może wpis ten dotyczy 
tej samej osoby. P. Knapiński miał brata 
Franciszka, wcześnie osierociła ich matka.  
W tej sytuacji ojciec ożenił się powtórnie 
i z tego związku przyszło na świat jeszcze 
troje dzieci. P. Knapiński wykształcenie 
początkowe zdobył w szkole elementar-
nej w Godzieszach Wielkich, a następnie 
kształcił się w Szkole Obwodowej Filo-
logicznej w Kaliszu, gdzie dał się poznać 
jako niezwykle zdolny uczeń (pobierał za-
siłek naukowy dla utalentowanej młodzie-
ży pochodzącej z ubogich rodzin). W 1839 
wstąpił do Seminarium Duchownego we 
Włocławku, gdzie w 1842 otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Był uzdolniony muzycz-
nie (grał na fortepianie i skrzypcach). Jako 
wikariusz posługiwał w dwóch parafiach: 
Dzietrznikach (1842-1844) i Kłobucku 
(1844-1853). Od 1853 był komendarzem, 
a od 1855 proboszczem w parafii Wiewiec 
(dekanat brzeźnicki). W czasie swojej po-
sługi m.in. podniósł kondycję gospodar-
czą kościelnego majątku ziemskiego oraz 
wzniósł wg projektu Józefa Orłowskiego 
nowy murowany kościół, wyposażając 
go w stylowy drewniany ołtarz (nabyty  
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z klasztoru oo. Karmelitów w Warszawie) 
oraz obrazy pędzla Ludwika Paprockiego  
i Edwarda Petzolda. Kolejne jego przed-
sięwzięcia gospodarcze zahamował wy-
buch powstania styczniowego w 1863, 
który zaważył na jego dalszym życiu. 
Wiosną w północno-zachodniej części de-
kanatu brzeźnickiego pojawił się oddział 
powstańczy płk. Teodora Cieszkowskie-
go, który w bitwie pod Broszęcinem (10 
IV 1863) poniósł druzgocącą klęskę. Po-
legł dowódca płk. T. Cieszkowski i 6 jego 
żołnierzy (Józef Bykowski, Jan Imielnicki, 
Hipolit Kozłowski, → Polikarp Krąkow-
ski, Stefan Szymański i Tomasz Witkow-
ski). Pogrzeb całej siódemki odbył się 13 
IV 1863 w parafii Chabielice, przeradzając 
się w antycarską manifestację politycz-
ną. P. Knapiński za wygłoszoną w czasie 
pogrzebu mowę, określoną później przez 
urzędników rosyjskich jako „podburzają-
cą”, został 7 VI 1863 o godz. 2.00 w nocy 
aresztowany na plebanii wiewieckiej. 
Dwóch oficerów i 14 kozaków z Radom-
ska odtransportowało go do aresztu w Ra-
domsku, skąd przewieziono go przez Czę-
stochowę do Cytadeli w Warszawie, gdzie 
przebywał w X pawilonie. Polowo-Wojen-
ny Sąd, rozpatrując skierowane przeciw 
niemu zarzuty na tle wykroczeń politycz-
nych, 23 IX 1863 wydał wyrok, na mocy 
którego został skazany na zesłanie na Sy-
berię i pozbawienie wszelkich praw stanu. 
Tułaczkę rozpoczął 10 X 1863. Przebywał 
m.in. w miejscowościach: Tobolsk i Tar 
(gub. tobolska), Minusińsk, Krasnojarsk, 
Kańsk i Niżne Zaimka (gub. jenisejska), Ir-
kuck i Tunka nad jeziorem Bajkał (gub. ir-
kucka), Mezeń nad Morzem Białym (gub. 
archangielska), Jarosław nad Wołgą (gub. 
nowogrodzka) i Twer (gub. twerska). W tej 
ostatniej miejscowości spędził co najmniej 
4 lata (ok. 1877-1881). W tym czasie do-
szło do zmiany władcy na tronie carskim. 
Urzędujący od 1881 nowy car Aleksander 
III już w następnym roku zawarł umowę 

między Rosją a Stolicą Apostolską, w wy-
niku czego zelżała nieco polityka władz 
państwowych wobec represjonowanych 
duchownych. Ks. Knapiński na mocy am-
nestii z 1 XII 1883 mógł powrócić do swo-
jej Ojczyzny, z zastrzeżeniem, że nie ma 
prawa wykonywać żadnych posług religij-
nych. W pierwszej poł. 1884 przebywał już 
w Haliczu (gub. kostromska), skąd jeszcze 
tego samego roku dotarł do Kłobucka (de-
kanat częstochowski), gdzie zamieszkał na 
plebanii u swego dawnego proboszcza ks. 
Ignacego Jarnuszkiewicza. Nie cieszył się 
długo wolnością, bowiem zm. 22 II 1885 
w Kłobucku i tam spoczął na miejscowym 
cmentarzu parafialnym. 

J. Kapuściński, Epizod powstańczy Pro-
boszcza z Wiewca, „Niedziela Częstochowska” 
2013, nr 7, s. 6-7; tenże, Postawa patriotyczna 
ks. Pawła Knapińskiego (1818-1885) w cza-
sie powstania styczniowego, [w:] Powstanie 
styczniowe w regionie częstochowskim w woje-
wództwie kaliskim (1863-1864), red. M. Trąb-
ki, N. Morawiec, R.W. Szwed, Częstochowa 
2014, s. 103-112; P. Kubicki, Bojownicy ka-
płani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 
1861-1915. Materiały z urzędowych świadectw 
władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, 
narodowych, zakonnych i prywatnych, Sando-
mierz 1933-1939, cz. 1, t. 1, s. 514-515; cz. 3, 
t. 2, s. 29-32; J. Sokulski, Cieszkowski Teodor 
Leon (1833-1863), [w:] PSB, red. E. Rostwo-
rowski-Przygodzki, Kraków 1937, t. 3, s. 68; 
Z. Zaborski, Parafia Wiewiec. Zarys dziejów, 
Częstochowa 1999, s. 140-142; AACz, sygn. 
AP 318; KM 4764, k. 8v; ADWł, sygn. AK-
GWłocł. pers. 193; AGAD, zespół 241, Stała 
Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy 
Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami 
w Królestwie Polskim, sygn. 2, k.184v-185; 
APP, ASC Parafii Rzymskokatolickiej Godzie-
sze (pow. kaliski), sygn. 31, s. 6, akt nr 10; 
KWa 1856, nr 72, s. 357. 

Ks. Jacek Kapuściński
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KOBIELSKI Franciszek Antoni 
h. Poraj (1679-1755) – biskup katolic-
ki, kanclerz dworu królowej, prebendarz 
strzałkowski. Gniazdem rodowym przod-
ków biskupa były oddalone o kilka kilo-

metrów od Radom-
ska Kobiele Wielkie, 
od których rodzina 
ta wzięła swoje na-
zwisko. Rodzina bi-
skupa często w XV 
w. występowała pod 
patronimikiem Mał-
drzyk, a dopiero od 
XVI w. pod nazwi-

skiem Kobielski. Była to rodzina ziemiań-
ska, średniozamożna, urzędnicza, lecz nie 
senatorska. Wśród przodków i krewnych 
biskupa nie brakowało urzędników sądo-
wych, starostów, wojskich, łowczych, stol-
ników, sekretarzy i dworzan królewskich. 
F. A. Kobielski ur. się w Dziepółci w X 
1679 jako syn Mikołaja Stanisława Ko-
bielskiego i Teresy Tarnowskiej. Początki 
jego edukacji są związane ze szkołą oo. 
Pijarów, po czym kuratelę nad nim rozto-
czył jego krewny Stanisław Szembek (bp 
krakowski, włocławski i prymas). To jemu 
Kobielski zawdzięczał pierwsze beneficja 
kościelne. Już w 1705 otrzymał kanonię 
wiślicką, a w 1708 kanonię przy kapitule 
krakowskiej. W l. 1707-1711 studiował 
prawo kanoniczne w Rzymie. Jeszcze pod-
czas swojego pobytu w Rzymie w 1709 zo-
stał kanonikiem łowickim. W 1714 obrany 
kolejno: kanonikiem gnieźnieńskim, pro-
boszczem krakowskim, dziekanem war-
szawskim i kieleckim, w 1717 prepozytem 
katedry krakowskiej, zaś w 1726 probosz-
czem w Gniewie. Dzięki wstawiennictwu 
rodu Szembeków w 1725 został biskupem 
tytularnym antynopolitańskim i bisku-
pem sufraganem kujawskim ze stolicą we 
Włocławku. Nadal jeszcze zachował silne 
związki z diecezją krakowską, wskutek 
czego w 1726 pełnił w zastępstwie funkcję 

sufragana krakowskiego. Następnie uczy-
niono go scholastykiem (po swym wuju 
Janie Tarnowskim), a w 1732 archidiako-
nem włocławskim (do 1737). Po śmier-
ci króla Augusta II Mocnego czuwał nad 
przebiegiem uroczystości pogrzebowych 
i asystował przy koronacji Augusta III. 
Chociaż koronacja odbyła się wbrew woli 
prymasa i dużej części episkopatu, Ko-
bielskiego nie spotkały z tego tytułu żadne 
konsekwencje. Od 1734 pełnił urząd kanc-
lerza dworu królowej Marii Józefy i był jej 
spowiednikiem. Nie otrzymał biskupstwa 
chełmskiego (ubiegł go Adam Grabow-
ski), wobec czego w 1736 wyświęcono go 
na biskupa ordynariusza kamienieckiego, 
a w 1739 został biskupem ordynariuszem 
łuckim (łucko-brzeskim). Jako biskup or-
dynariusz zasiadał jednocześnie w senacie 
i z tego tytułu mógł już stale uczestniczyć 
w sejmach. Podczas sejmu warszawskiego 
w 1738 domagał się sprowadzenia 5 tys. 
Polaków zaangażowanych przez władze 
tureckie do fortyfikowania twierdzy Cho-
cim. Apelował o wzięcie w opiekę wy-
służonych żołnierzy, tak aby nie popadali 
w nędzę, nie tułali się i nie wysługiwali 
Turkom. Zabiegał jednocześnie na sejmie 
o zwiększenie liczby wojska i utworzenie 
stałych przedstawicielstw dyplomatycz-
nych w państwach ościennych. Angażował 
się w pojednanie katolików z dyzunita-
mi, obalił rosyjskie pomówienia o prze-
śladowanie cerkwi prawosławnej w Pol-
sce. Podczas wojny austriacko-tureckiej  
w 1739 zwalczał na Podolu stronnictwa 
protureckie, a opowiadał się za sojuszem 
z Rosją i Austrią. Kilkakrotnie był depu-
tatem duchownym na Trybunał Koronny.  
W 1720 sprawował także obowiązki jego 
wiceprezydenta oraz reprezentował ka-
pituły gnieźnieńską i krakowską na sej-
mach grodzieńskim (1718) i warszawskim 
(1724). Jako ordynariusz łucki doposażył 
kolegiatę w Janowie Podlaskim, wzniósł 
kościół w Żwańcu, wspierał osadnictwo 
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na Podolu i dofinansował wydawnictwo 
aktów prawnych Volumina legum. W ro-
dzinnym Dmeninie k. Radomska w 1748 
wzniósł w stylu późnobarokowym mu-
rowany kościół (zachowany do dziś). 
Z działalności duszpasterskiej na czoło 
wysunęły się sprawy chrystianizacji wy-
znawców judaizmu, co było związane  
z powstałą wówczas na kresach wschodnich 
sektą Frankistów. Osobiście głosił kazania  
w synagogach i posyłał do gmin żydow-
skich wędrownych kaznodziei. Był auto-
rem listów pasterskich, mów pogrzebo-
wych, pism sejmowych i pism w sprawach 
żydowskich. Pod koniec życia, za przy-
zwoleniem króla i stolicy apostolskiej, 
przybrał na koadiutora swojego siostrzeń-
ca → Antoniego Erazma Wołłowicza, któ-
ry też po nim objął rządy w diecezji łuc-
kiej. Kawaler Orderu Orła Białego. Zm. 
17 I 1755, pochowany w kolegiacie w Ja-
nowie Podlaskim, gdzie znajduje się epita-
fium wraz z jego portretem. Niewątpliwą 
zasługą bp. Kobielskiego jako prebenda-
rza strzałkowskiego było sprowadzenie  
w 1745 do Strzałkowa krakowskiego ma-
larza → Andrzeja Radwańskiego, któremu 
zlecił wykonanie w miejscowym kościele 
zachowanych do dzisiaj polichromii. 

Biografia polska, cz. III, red. K. Estreicher, 
t. VIII, Kraków 1903, s. 347-349; A. Boniecki, 
Herbarz polski, t. X, Warszawa 1907, s. 213; 
S. Chodyński, Biskupi sufragani włocławscy, 
Włocławek 1906, s. 69; Decus Arae Pontificiae 
Flos Rosinarum, Lwów 1740; Z. Grothówna, 
Kronika klasztorna sióstr Norbertanek w Im-
bramowicach 1703-1741, Kielce 2001, s. 107, 
126, 144, 183, 199, 201, 220, 229; A. Kaczma-
rek, Księgi metrykalne parafii Świętych Aposto-
łów Szumona i Judy Tadeusza w Dmeninie, cz. 
II, Dmenin 2009, s. 5, 9, 11, 13, 15, 181, 188, 
207; Korpus Inscriptionum Poloniae, wyd.  
J. Szymczak, t. VI, Łódź-Piotrków Trybunalski 
1993, s. 109, 271, 272, 287; J. Korytkowski, 
Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej 
gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, 
t. II, Gniezno 1883, s. 261-263; J. Łaski, Li-

ber Beneficjorum Archidioecensis Gnesnensis 
Societate Litterarai Poznaniensi, wyd. J. Łu-
kowski, t. I, Gniezno 1880, s. 506-507; K. Nie-
siecki, Herbarz polski, t. V, Lipsk 1840, s. 131-
133; tenże, Korona Polska przy Złotej Wolności 
Starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wielkiego 
Xięstwa Litewskiego Kleynotami, Naywyższymi 
Honorami, Heroicznym Męstwem y odwagą, 
Wytworną Nauką a naypierwey Cnotą, Poboż-
nością y Swiątobliwością Ozdobiona, Lwów 
1738, t. II, s. 545; K.R. Prokop, Franciszek 
Antoni Kobielski (1739-1755), cykl: Biskupi 
łuccy, „Wołanie z Wołynia”, nr 1 (116), Ostróg 
2014, s. 45-48; M. Rawita-Witanowski, W sie-
dzibie Siemiradzkiego, „Tygodnik Krajoznaw-
czy Ziemia” 1910, nr 52, s. 820; W. Szczygiel-
ski, Kobielski Franciszek Antoni, [w:] PSB,  
t. XII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968,  
s. 146-148; S. Uruski, Rodzina, Herbarz 
Szlachty Polskiej, t. VII, Warszawa 1910, s. 43-
44; Rosa Alitu Poraitarum Decus Stematicus 
Domus Kobielscianae Flos, Lwów 1740.

Michał Pawlikowski 

KOBIELSKI Jan Nepomucen h. Po-
raj (I poł. XVIII w.-1786) – poseł na sejm, 
urzędnik. Pochodził z rodziny szlacheckiej 
osiedlonej od stuleci w rejonie Radomska, 
krewny → bp. Franciszka Antoniego Ko-
bielskiego. W 1764 na sejmiku szadkow-
skim został wybrany sędzią kapturowym 
pow. piotrkowskiego i radomskowskiego. 
W tym samym roku podpisał elekcję Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego na kró-
la, a na sejmie wybrano go komornikiem 
granicznym sieradzkim. W 1765, mimo 
wystawienia nominacji, nie objął urzędu 
wojskiego sieradzkiego, lecz został miecz-
nikiem piotrkowskim, a w 1766 sędzią 
Trybunału Koronnego, zaś w 1769 kon-
syliarzem konfederacji sieradzkiej (jako 
doradca, członek władzy wykonawczej 
konfederacji). Nie mieszał się do spraw 
konfederacji barskiej, ziemian urabiał po 
cichu w kierunku prokrólewskim, czym 
naraził się Kazimierzowi Pułaskiemu, któ-
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ry w odwecie ściągał z jego dóbr wielkie 
kontyngenty żywnościowe do twierdzy 
jasnogórskiej. W ramach rekompensaty za 
doznane straty materialne król awansował 
Kobielskiego w hierarchii urzędniczej:  
w 1768 został podstarostą grodzkim są-
dowym sieradzkim oraz sędzią grodzkim 
dla pow. sieradzkiego i szadkowskiego,  
w 1770 wojskim większym piotrkowskim, 
w 1771 łowczym piotrkowskim, w 1773 
podczaszym piotrkowskim i komornikiem 
granicznym sieradzkim. W XI 1772 został 
komisarzem w radzie ekonomicznej pow. 
radomskowskiego w sprawach sprawie-
dliwego rozkładania furażu na utrzymanie 
wojsk rosyjskich stacjonujących w tym 
powiecie, zaś w II 1773 komisarzem w ra-
dzie ekonomicznej pow. radomskowskie-
go dla wybierania liwerunków i furaży dla 
okupacyjnych wojsk pruskich. Z ramienia 
sejmu rozbiorowego 1773-1775 był człon-
kiem kilkunastu komisji do rozsądzania 
spornych spraw majątkowych. W 1776 
był posłem z woj. sieradzkiego i człon-
kiem sądu sejmowego. W tym samym 
roku został podsędkiem, a w 1778 sędzią 
ziemskim sieradzkim. W 1777 pełnił funk-
cję sekretarza w Trybunale Koronnym  
w Piotrkowie. W 1778 posłował na sejm 
z woj. sieradzkiego i został wyznaczony 
wraz z innymi posłami do egzaminowania 
członków do Rady Nieustającej. W 1768, 
1778 i 1781 był komisarzem w Sądach 
Referendarii Koronnej. W 1780 ubiegał 
się bezskutecznie o kasztelanię wieluńską 
i spicymierską, co wiązało się z miejscem 
w senacie. W Radzie Nieustającej podczas 
wyborów na wakującą kasztelanię wie-
luńską na 44 głosy uzyskał wówczas tyl-
ko 2, zaś na kasztelanię spisymierską na 
78 głosów uzyskał 14. W 1780 wszedł do 
Komisji Boni Ordinis w Sieradzu, w której 
pracował aż do śmierci. Zm. w 1786. 

A. Boniecki, Herbarz polski, t. X, War-
szawa 1907, s. 213-214; J. Kobierzycki, Przy-

czynki do dziejów ziemi sieradzkiej, Warszawa 
1915, t. I, s. 104, t. II, s. 44, 70, 72, 74, 75, 80; 
O. Pietruszki, Elektorów poczet, którzy niegdyś 
głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 
1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 
i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniej-
szych Królów Polskich, Wielkich Książąt Li-
tewskich , itd., Lwów 1845, s. 151; W. Konop-
czyński, Krwawe dni nad górną Wartą, [w:] 
„Rocznik Oddziału PTH w Łodzi”, 1930, s. 14; 
E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Urzędnicy wo-
jewództw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII 
wieku, Kórnik 1993, t. II, z. 2, s. 113, 114, 124, 
158, 167, 184, 261; W. Szczygielski, Kobielski 
Jan Nepomucen, [w:] PSB, t. XIII, Wrocław-
-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 148-149; 
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, 
Warszawa 1910, t. VII, s. 45; H. Żerek-Kleszcz, 
Nominacje senatorskie Stanisława Augusta  
Poniatowskiego w okresie Rady Nieustającej, 
[w:] „Przegląd Nauk Historycznych”, Łódź 
2006, rocz. V, nr 1 (9), s. 226, 231; Diariusz 
sejmu ordynaryjnego w Warszawie 1776,  
s. 287; Prawa, konstytucje y przywileje Króle-
stwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskie-
go, y wszystkich prowincji należących: na wal-
nych seymach koronnych od sejmu wiślickiego 
roku pańskiego 1347 aż do ostatniego sejmu 
uchwalone, Warszawa 1782, s. 249-250, 419, 
530, 565, 566, 574, 590, 591, 837, 870, 883.

Michał Pawlikowski

KOBIELSKI Mikołaj Stanisław  
h. Poraj (1638-1693) – łowczy rawski. 
Syn → Samuela i (nieznanej z imienia) 
Jedlińskiej. W 1669 wziął udział w elek-
cji królewskiej Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego reprezentując województwo 
sieradzkie i podpisując się pod jego wy-
borem. W 1690 został łowczym rawskim. 
Trzykrotnie żonaty: z Ewą ze Spinków  
h. Prus II (pasierbicą ojca), Teresą Łubień-
ską i Teresą Tarnowską h. Jelita, z którą 
miał dzieci: → Franciszka Antoniego (póź-
niejszego biskupa), → Samuela Stanisła-
wa (stolnika i sędziego), Jana, Annę (żonę 
Krzysztofa Bystrzanowskiego), Elżbietę 
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(zamężną z nieznanym z imienia Drze-
wieckim), Jadwigę (żonę Gabriela Tur-
skiego, a następnie Adama Wołłowicza)  
i Krystynę (żonę Antoniego Starczewskie-
go h. Nałęcz, burgrabiego piotrkowskie-
go). Zm. w 1693, pochowany w podzie-
miach kościoła parafialnego w rodzinnym 
Dmeninie. W kościele zachował się jego 
portret.

A. Boniecki, Herbarz polski, t. X, War-
szawa 1907, s. 213; J. Dunin-Borkowski,  
M. Dunin-Wąsowicz, Elektorowie królów Wła-
dysława IV, Michała Korybuta, Stanisława 
Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, 
[w:] „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego 
we Lwowie”, t. I, rocz. 1908/9, Lwów 1910, 
s. 93; Korpus Inscriptionum Poloniae, wyd.  
J. Szymczak, t. VI, Łódź-Piotrków Trybunalski 
1993, s. 108-110; K. Niesiecki, Herbarz polski, 
t. V, Lipsk 1840, s. 133; S. Uruski, Rodzina.  
Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1910,  
t. VII, s. 44.

Michał Pawlikowski

KOBIELSKI Samuel Stanisław  
h. Poraj (1673-1736) – stolnik, sędzia  
i chorąży pancerny. Syn → Mikołaja Sta-
nisława i Teresy Tarnawskiej. W 1698 
otrzymał wójtostwo w Brzeźnicy. W 1704, 
znalazłszy się w gronie stronników zde-
tronizowanego króla Augusta II Mocnego, 
jako reprezentant szlachty z woj. sieradz-
kiego podpisał konfederację sandomier-
ską. Od 1711 komisarz skarbowy woj. 
sieradzkiego. W l. 1732-1736 pełnił urząd 
stolnika sieradzkiego, a podczas bezkró-
lewia w 1733 sędziego kapturowego. 
Rreprezentując woj. sieradzkie w trakcie 
elekcji w 1733 opowiedział się po stronie 
Stanisława Leszczyńskiego. Był właścicie-
lem miejscowości Dmenin i Dziepółć oraz 
dzierżawił Strzałków. Zm. w Strzałkowie 
6 V 1736 i pochowany został w kościele 
parafialnym w rodzinnym Dmeninie.

J. Dunin-Borkowski, M. Dunin-Wąso-
wicz, Elektorowie królów Władysława IV, Mi-
chała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego 
i spis stronników Augusta III, [w:] „Rocznik 
Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. I, 
rocz. 1908/9, Lwów 1910, s. 93; A. Kaczma-
rek, Księgi metrykalne parafii Świętych Apo-
stołów Szumona i Judy Tadeusza w Dmeninie, 
cz. II, Dmenin 2009, s. 77, 103, 125, 139, 187;  
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. V, Lipsk 1840,  
s. 133; tenże, Korona Polska przy Złotej Wolno-
ści Starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wiel-
kiego Xięstwa Litewskiego Kleynotami, Nay-
wyższymi Honorami, Heroicznym Męstwem 
y odwagą, Wytworną Nauką a naypierwey 
Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdo-
biona, Lwów 1738, t. II, s. 545; E. Opaliński,  
H. Żerek-Kleszcz, Urzędnicy województw łę-
czyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku, 
Kórnik 1993, t. II, z. 2, s. 175, 261; S. Uruski, 
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 
1910, t. VII, s. 44; Konfederacja Generalna 
Stanów Koronnych y W. X. Lit. Na ziezdzie wal-
nym pod Sandomierzem postanowiona, Sando-
mierz 1704.

Michał Pawlikowski

KONARSKA Zofia z Zarembów, 1° 
v Rubach, ps. Ewa (1917-1994) – wła-
ścicielka ziemska, żołnierz AK. Ur. 13 V 

1917 w majątku ro-
dowym w Pytowi-
cach k. Kamieńska, 
c. → Jana Alojzego 
i Teresy z Turskich. 
Pochodziła z za-
służonej dla Polski 
i Kościoła rodziny 
Zarembów de Cali-
nowa herbu własne-

go. Ukończyła Prywatną Szkołę Żeńską 
im. Cecylii Plater-Zyberk w Warszawie.  
W 1938 wyszła za mąż za Stefana Ruba-
cha (inż. rolnika, oficera rezerwy). Mąż 
Zofii po kampanii wrześniowej przez całą 
wojnę przebywał w obozie jenieckim. Pod 
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nieobecność męża sama kierowała mająt-
kiem Włynice k. Radomska, który był bazą 
dla oddziałów AK, a pod koniec wojny za-
kwaterowano tu angielską misję wojsko-
wą „Freston”. W 1951 owdowiała i odtąd 
samotnie wychowywała synów Krzysz-
tofa (1939-1995) i Jerzego (ur. 1948).  
W 1957 wyszła za mąż za inż. rolnika 
Maksymiliana Szymona Konarskiego. Pra-
cowała w rolniczych instytutach naukowo-
-badawczych, początkowo w Bydgoszczy, 
a później w Warszawie. Była kobietą dużej 
wiedzy, cenioną i szanowaną, pracowitą  
i szlachetną. Za swą postawę, wiedzę 
oraz w uznaniu zasług zawodowych wie-
lokrotnie wyróżniona dyplomami i od-
znaczeniami, m. in. Krzyżem „Polonia 
Restituta”. Za swoją działalność w cza-
sie wojny rząd londyński przyznał jej 
Krzyż AK (1970). Była członkiem Świa-
towego Związku AK. Zm. 15 IV 1994  
w Warszawie i tam została pochowana.

„Echo Kamieńska” 1995, nr 4/5, s. 6;  
Z. Grządzielski, Leksykon miasta i gminy  
Kamieńsk, Kamieńsk 2007, s. 57.

Grzegorz Turlejski

KONOPKA Aleksander (1912-1994) 
– duchowny katolicki. Ur. 29 II 1912  
w Kamieńsku, s. Aleksandra i Marianny 
z d. Frymus. W wieku 7 lat podjął naukę 
w Szkole Powszechnej im. S. Jachowi-
cza w Radomsku, którą w roku szkolnym 
1925/1926 był zmuszony przerwać ze 
względów zdrowotnych. Po powrocie do 
zdrowia kontynuował edukację w tejże 
szkole. Po jej ukończeniu w 1927 przez 
rok uczył się prywatnie, a od roku szkol-
nego 1928/1929 został przyjęty do V kl. 
Gimnazjum → Stanisława Niemca w Ra-
domsku. Maturę uzyskał w 1932. Należał 
do prężnie działającej w szkole Sodalicji 
Mariańskiej, prowadzonej przez → ks. 
Bogumiła Kasprzaka, co niewątpliwie wy-

warło wpływ na jego decyzję wstąpienia 
do Częstochowskiego Seminarium Du-
chownego w Krakowie. Święcenia kapłań-
skie przyjął 6 V 1937 z rąk bp. Teodora 
Kubiny. Jego pierwszą placówką duszpa-
sterską była parafia Wiewiec, a od 1938 
Sulmierzyce, gdzie funkcję wikariusza 
łączył z katechizacją dzieci w tamtejszych 
szkołach powszechnych. W Sulmierzy-
cach zastał go wybuch II wojny światowej. 
6 X 1941 został aresztowany przez Gesta-
po i wywieziony do obozu przejściowego 
w Konstantynowie k. Łodzi, a następnie 
do obozu koncentracyjnego w Dachau, 
gdzie przebywał aż do jego wyzwolenia 
przez armię amerykańską 29 IV 1945. Po 
wyjściu z obozu podjął pracę duszpaster-
ską wśród byłych więźniów obozowych 
w Dortmundzie i wśród Polonii w West-
falii. Po powrocie do kraju pełnił funkcję 
wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP  
w Sosnowcu (1946-1948), równocześnie 
katechizując w miejscowych szkołach.  
Z dn. 25 XI 1948 powierzona mu zosta-
ła administracja parafii Niemce (Ostrowy 
Górnicze, Kazimierz Górniczy – obecnie: 
NMP Nieustającej Pomocy w Sosnowcu). 
12 III 1956 mianowany proboszczem tejże 
parafii. W l. 1957-1967 był proboszczem 
parafii św. Józefa w Sosnowcu. 12 VIII 1967 
został mianowany administratorem parafii 
św. Marcina w Kłobucku, a 7 XI 1967 pro-
boszczem tejże parafii. Jego staraniem zra-
diofonizowano kościół, pomalowano jego 
wnętrze, odnowiono zewnętrzną elewację, 
przeprowadzono remont wieży i dachu 
oraz remont wikariatki i organistówki. Po-
większono również cmentarz grzebalny. 
Od 15 X 1981 powierzono mu funkcję ka-
pelana w szpitalu powiatowym w Kłobuc-
ku. Sprawował również obowiązki dzie-
kana dekanatu kłobuckiego (1968-1980). 
23 X 1969 roku został odznaczony przez 
→ bp. Stefana Barełę przywilejem rokie-
ty i mantoletu oraz tytułem kanonika, co 
stanowiło wyraz uznania dla jego szczerej 
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postawy kapłańskiej, oddania sił na służbę 
Kościołowi Częstochowskiemu i gehen-
ny jaką przeszedł będąc więźniem obozu  
w Dachau. Po przeniesieniu na emeryturę 
w dn. 30 VI 1988 zamieszkał w Radom-
sku w parafii bł. Jadwigi Królowej. Zm. 
7 I 1994, został pochowany na Nowym 
Cmentarzu w Radomsku.

M. Duda, Ks. Aleksander Roman Konop-
ka (29 II 1912-7 I 1994), WACz 68 (1994) 3,  
s. 32-34; J. Związek, Wspomnienia ks. Alek-
sandra Romana Konopki (1912-1994) z obozu 
koncentracyjnego w Dachau, [w:] Wspomnie-
nia wojenne 1939-1945 księży diecezji często-
chowskiej, oprac. J. Kapuściński, J. Związek, 
Częstochowa 2012, s. 59-121; AKMCz, sygn. 
150/83, Akta personalne ks. Aleksandra Ko-
nopki; GRa, 1932, nr 25. 

Ks. Paweł Kostrzewski

KORWIN-SZYMANOWSKI Bole-
sław Jakub Maria (1880-1935) – duchow-
ny katolicki. Ur. 18 VII 1880 w Cygowie 
w pow. radzymińskim, w rodzinie Teodora 
i Julii z Jełowickich. W l. 1891-1901 był 
uczniem szkoły chyrowskiej, po ukoń-
czeniu Seminarium Duchownego we 
Włocławku w 1904 otrzymał święcenia 
kapłańskie, w 1908 wyjechał do Akade-
mii Duchownej w Innsbrucku na studia 
teologiczne, w 1914 otrzymał doktorat. 
W l. 1914-1918 był wikarym w Często-
chowie u ks. kan. Masalskiego, następnie 
proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła 
w Dąbrowie Zielonej (1918-1919), w 1919 
został dziekanem w Gidlach. W 1922 do-
kończył budowę kościoła w Rozprzy, a 25 
I 1922 jako dziekan gorzkowicki poświęcił 
rytem zwykłym kościół pw. Przenajświęt-
szej Trójcy w Bogdanowie. Nosił godność 
prałata, kanonika honorowego kapituły 
kaliskiej, a od 1924 papieskiego szambe-
lana. Proboszcz w Rozprzy (1925-1930) 
oraz Kamieńsku (1930-1935). Opraco-
wał biogramy i nekrologi kilku zmarłych 

księży diecezji częstochowskiej, niektóre 
z nich opublikowano. Zm. 26 VII 1935  

w Kamieńsku, został 
pochowany na miej-
scowym cmentarzu 
parafialnym. Miesz-
kańcy Rozprzy w do- 
wód wdzięczności 
za pomoc, jakiej im 
udzielił po pożarzew 
1928, nadali jednej 
z ulic jego imię (na-

zwę zmieniono w czasach PRL).

Dekomunizacja nazwy ul. Świerczewskie-
go: jaką nazwę wybrali mieszkańcy?, http://
piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/
dekomunizacja-nazwy-ul-swierczewskiego-
jaka-nazwe-wybrali,4068767,art,t,id,tm.html, 
pobrano 7 I 2019; Piśmiennictwo z zakresu 
nauk teologicznych, http://parafialgotaw.c0.pl/
index.php/Dzialalnosc-pismiennicza/dziaalno-
-pimiennicza-duchowiestwa/Pismiennictwo-
-z-zakresu-nauk-teologicznych.html, pobrano 
7 I 2019; „Kurjer Poznański” 1935, nr 349,  
s. 4; Parafia św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie 
Zielonej, http://www.parafiadabrowazielona.pl/
duszpasterze/, pobrano 7 I 2019; B. Szymanow-
ski-Korwin, Śp. ks. prob. Bartłomiej Michalski, 
„Niedziela” 1930, nr 7, s. 88; Wiadomości 
otrzymane od Michała Korwin-Szymanow-
skiego opublikowane na www.grzegorzturlej-
ski.pl w zakładce aktualności nr 373 i 377. 

Grzegorz Turlejski

KOSZELA Ignacy → KUSZELA 
Ignacy

KOSZELA Wacław (1887-1940) – 
działacz niepodległościowy, żołnierz LP, 
oficer WP. Ur. 13 IX 1887 w Młodzowach 
(dziś: Radomsko), s. Tomasza i Antoniny 
z Sobczyńskich. Miał co najmniej czwo-
ro rodzeństwa → Ignacego (1891-1952), 
Juliannę (ur. 1896), Bronisławę (ur. 1898) 
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i Cecylię (ur. 1900). Pracował jako urzęd-
nik fabryczny. W 1915 wstąpił do LP. Jako 
sierżant odbył kampanię wołyńską w 4. pp.  
Po odzyskaniu niepodległości służył w WP. 

1 IV 1920 zatwier-
dzony w stopniu pod-
porucznika, 3 V 1922 
awansował na po-
rucznika. Za udział  
w LP i wojnie polsko-
-bolszewickiej trzy-
krotnie nadano mu 
Krzyż Walecznych. 
Od 1 V 1921 pełnił 

służbę w Wojskowym Zakładzie Gospodar-
czym w Kielcach, następnie (od 1923) jako 
oficer prowiantowy 2. pułku artylerii lek-
kiej LP w Kielcach. W 1928 przeniesiony 
do Korpusu Ochrony Pogranicza, batalion 
„Rokitno” jako płatnik. W 1933 odznaczo-
ny Krzyżem Niepodległości. 30 VI 1934 
przeszedł w stan spoczynku. Zmobilizowa-
ny w 1939, dostał się do niewoli sowieckiej. 
Przebywał w obozie w Kozielsku. W 1940 
został zamordowany w Katyniu, spoczywa 
na Polskim Cmentarzu Wojennym.

R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko u pro-
gu niepodległości, Piotrków-Radomsko 1998, 
s. 60; AACz, Księgi ur. parafii rzymskokato-
lickiej w Radomsku 1887-1900, sygn. KM 
106-109, akt 423/1887, 346/1896, 653/1898, 
715/1900; „Dziennik Personalny Ministerstwa 
Spraw Wojskowych”, 7 VI 1934, nr 11, s. 145; 
„Rocznik Oficerski 1923”, s. 717, 1306, 1322; 
„Rocznik... 1924”, s. 1187, 1192, 1203; „Rocz-
nik... 1928”, s. 155, 797; „Rocznik... 1932”,  
s. 363, 913. 

Przemysław Kęsicki

KOŚCIAŃSKI Józef (1924-2008)  
– rolnik, twórca ludowy. Ur. 6 IX 1924  
w Silniczce, gm. Żytno, s. Wojciecha 
(kowala) i Marianny. Najmłodszy z sied-
miorga rodzeństwa (Bolesław, Aleksander, 
Helena, Zofia, Stanisław, Zygmunt). Po-

siadał wykształcenie podstawowe. W 1937 
wyjechał z ojcem do 
Warszawy, gdzie po-
znał pracującego na 
Zamku Królewskim 
malarza, który zachę-
cił go do malowania. 
W 1945 został po-
wołany do wojska, 
po powrocie w 1947 
do Silniczki pomagał 

rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. 
Później sam zajmował się uprawą roli. 
Żonaty, miał pięcioro dzieci: Krystynę, 
Szczepana, Andrzeja, Mikołaja i Helenę. 
Zamieszkał w małym murowanym dom-
ku w Silniczce, w sąsiedztwie kuźni ojca 
i obok stojącej w sadzie pasieki (amator-
sko hodował pszczoły). Twórca ludowy, 
malował głównie pejzaże: rzekę Pilicę, 
malownicze drogi, stogi siana na łąkach, 
pasiekę tonącą w żółtych mleczach, chaty 
kryte strzechami, kobiety pielące zagony, 
kosiarzy idących do pracy, kawalerzy-
stów pojących konie przy studni. Znane 
są również jego szkice ołówkiem. W roku 
2000 Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta 
Kamieńska poprosiło go o namalowanie 
obrazu, który miał zostać podarowany pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II. J. Kościański 
zrealizował to zadanie i obraz przedsta-
wiający pomnik Tadeusza Kościuszki na 
tle kościoła parafialnego w Kamieńsku 
został podarowany podczas pielgrzymki 
w Rzymie w tym samym roku. W uznaniu 
zasług otrzymał tytuł Honorowy Członek 
Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Ka-
mieńska (2001). J. Kościański pisał rów-
nież wiersze (kilka utworów opublikowało 
„Echo Kamieńska”). W 2003 wraz z grupą 
innych twórców ludowych został człon-
kiem założycielem Klubu Regionalnego 
Stowarzyszenia Ars Populi w Krzętowie. 
Jego obrazy znalazły się w utworzonej Ga-
lerii Wiejskiej. Gościł też u siebie uczest-
ników IX Ogólnopolskiego Pleneru Fo-
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tograficznego „Natura i Krajobraz 2003”. 
W 2008 burmistrz Kamieńska nadał mu 
medal „Kultura w nauczaniu Jana Pawła 
II”. J. Kościański zm. 22 III 2008, został 
pochowany na cmentarzu w Maluszynie.

B. Błaszczyk, Marzenia ludowego artysty, 
„Matecznik” 2005, nr 4; G. Turlejski, Wysta-
wa obrazów Józefa Kościańskiego, „Echo Ka-
mieńska” 2010, nr 7-9, s. 2; A. Wilkoszewska, 
Józef Kościański (1924-2008). Wstęp do bio-
grafii, ZRa, t. IV, red. T.A. Nowak, Radomsko 
2010, s.147-154. 

Grzegorz Turlejski

KOTARBIŃSKI Mieczysław Józef 
(1903-1968) – lekarz medycyny, spo-
łecznik. Ur. 31 X 1903 w Kamieńsku,  
s. Kazimierza (robotnika) i Zofii z Alamów. 
Po ukończeniu V kl. Szkoły Powszechnej 
w Kamieńsku uczęszczał do prywatne-
go Gimnazjum Męskiego → Stanisława 
Niemca w Radomsku, maturę zdał w 1923. 
W tymże roku rozpoczął studia medyczne 
na UW (ukończył je w 1929). Dyplom 
doktora nauk medycznych otrzymał 9 I 
1930, po czym powrócił do Kamieńska  
i objął tam posadę lekarza okręgowego 
Wydziału Powiatowego w Piotrkowie. Od 
1933 nadzorował rejon Kamieńska z ra-
mienia Ubezpieczalni Społecznej w Piotr-
kowie Trybunalskim. Był propagatorem 
higieny i oświaty sanitarnej, wygłaszał 
liczne odczyty na temat ochrony zdrowia. 
Przemierzał dziesiątki kilometrów fur-
mankami lub rowerem, spiesząc do obłoż-
nie chorych (np. do Ręczna). Zasłużył się  
w zwalczaniu chorób wenerycznych i ja-
glicy, likwidując całkowicie jej endemicz-
ne ogniska. Specjalną troską otaczał dzieci. 
Działał w PCK. Wolny czas poświęcał pra-
cy harcerskiej (1919-1946). Umiał zjednać 
do pomocy młodzież gimnazjalną i uni-
wersytecką, z własnych funduszów gro-
madził bibliotekę harcerską (ok. 300 ksią-

żek). Zebrał olbrzymią kolekcję motyli, 
grał na skrzypcach, robił misterne zabaw-
ki, rysował, malował, pielęgnował kwia-

ty, fotografował (m. 
in. uwiecznił różne 
uroczystości, obcho-
dy, życie młodzieży, 
wygląd miasteczka). 
Pod jego kierun-
kiem, wśród malo-
wanych przez niego 
dekoracji tamtejsza 
młodzież wystawiła 

amatorskie przedstawienia, m. in.: Gru-
be ryby, Kościuszkę w Petersburgu, Żyda  
w beczce. Również działalność miejsco-
wego chóru, który zdobywał sukcesy  
i pierwsze miejsca w konkursach w Piotr-
kowie Trybunalskim, wiązała się z ak-
tywnością Kotarbińskiego. We IX 1939 
w czasie bombardowania Kamieńska 
przez Niemców udzielał pomocy rannym.  
W ostatniej chwili przed wkroczeniem 
wojsk niemieckich odjechał rowerem 
do Łodzi, by tam zgłosić się do swojego 
pułku. Przydzielono go do IV Szpitala 
Okręgowego w Łodzi w stopniu lekarza-
-porucznika. Razem ze szpitalem odbył 
drogę ewakuacyjną, aż dotarł do Rumunii, 
gdzie przebywał do 1940 wśród innych 
internowanych wojskowych. Prowadził 
ambulatorium dla uchodźców i wojsko-
wych (współpracował z PCK). Z Rumunii 
udało mu się wrócić do kraju i dotrzeć do 
Kamieńska (25 XII 1941). Podjął pracę le-
karza okręgowego. Był również lekarzem 
ZWZ-AK, udzielał pomocy lekarskiej 
żołnierzom Polski Walczącej. Praca kon-
spiracyjna była dla Kotarbińskiego bardzo 
trudna, ponieważ każdy jego krok był kon-
trolowany przez miejscowych kolonistów 
niemieckich, żandarmerię i administra-
cję hitlerowską. 11 V 1944 aresztowa-
ny i osadzony w więzieniu w Piotrkowie 
Trybunalskim. 21 V 1944 wywieziony do 
Gross-Rosen, gdzie jako więzień ozna-
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czony nr. 36275 przebywał do 10 II 1945. 
W obozie dostał się początkowo do pracy 
w kamieniołomach. Zwolnienie go z tej 
pracy, a tym samym uratowanie życia, za-
wdzięczał interwencji i pomocy więźniów 
prof. Mieczysława Michałowicza i lekarza 
Jana Nowaka. Jako specjalista w zwalcza-
niu jaglicy dostał przydział pracy w bloku 
gruźliczym, w którym przebywali również 
więźniowie chorzy na jaglicę. Do kraju 
powrócił w V 1945, by znowu pracować 
w Kamieńsku. Włożył wiele inicjatywy, 
energii i zapału w budowę, urządzenie  
i zaopatrzenie nowego ośrodka zdrowia, 
jaki powstał w Kamieńsku w l. 1950-1952. 
Dzięki niemu placówka ta stała się przo-
dująca w woj. łódzkim. Działał również 
społecznie, zajmował się zagadnieniami 
higieny, zwłaszcza szkolnej, opieką nad 
matką i dzieckiem; był członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Lekarskiego, Towa-
rzystwa Pediatrycznego. Miał żonę Alinę 
i dwie córki – Grażynę i Iwonę. Został od-
znaczony m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, 
Odznaką Wzorowego Pracownika Służ-
by Zdrowia, Honorową Odznaką PCK. 
Zm. 14 VIII 1968, spoczął na cmentarzu  
w Kamieńsku. Jego imię nosi jedna  
z ulic w Kamieńsku oraz Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku, na ścia-
nie którego w 1998 została umieszczona 
tablica pamięci dr. Kotarbińskiego, ufun-
dowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Miasta Kamieńska.

J. Jarzembowski, Szare Szeregi Harcerze 
1939-1945, Warszawa 1988; „Przegląd lekar-
ski”, 1970, nr 1, s. 264; „Służba Zdrowia”, 
24.11.1968, nr 4; K. Tazbir, Kronika Kamień-
ska, „Echo Kamieńska”, 1997, nr 1/2, s. 2,  
nr 11/12, s. 3; 1998, nr 1/2, s. 2; AACz, Księ-
ga ur. parafii rzymskokatolickiej w Kamieńsku 
1902-1907, sygn. KM 4541, akt 302/1903; 
Gimnazjum Męskie Stanisława Niemca w Ra-
domsku, Sprawozdanie za rok szkolny 1927/28, 
Radomsko [1928], s. 44.

Grzegorz Turlejski

KOWALCZYK Stanisław (1910-
1940) – ppor. WP w korpusie saperów.  
Ur. 25 IV 1910 w Dziepółci, s. Marcina 
i Tekli z Karkoszków (rolników, kolo-
nistów). W 1921 ukończył IV kl. szko-
ły powszechnej w Dziepółci. Następnie 
uczęszczał do Gimnazjum Męskiego → 
Stanisława Niemca w Radomsku (1921-
25). W V kl. z powodu trudnych warun-
ków materialnych musiał naukę przerwać 
i rozpoczął pracę na kolei. W 1928 zgłosił 
się na ochotnika do wojska i został przy-
dzielony do 1. Pułku Saperów Kolejowych 
w Krakowie. W 1929 ukończył pułkową 
szkołę podoficerską z wynikiem bardzo 
dobrym. W tym samym roku skończył kurs 
telegrafistów, zdał egzamin na dyżurnego 
ruchu kolejowego oraz egzamin handlowy. 
Służbę zasadniczą zakończył w stopniu 
plutonowego. 1 XI 1930 został podofice-
rem zawodowym. Od VII 1933 przebywał 
na kursie instruktorskim saperów w Modli-
nie. Po jego ukończeniu powrócił do ma-

cierzystej jednostki 
w Krakowie (wtedy 
1. Batalion Mostów 
Kolejowych). W X 
1934 otrzymał po-
chwałę za pracę przy 
budowie linii kolejo-
wej Porzecze-Dru-
skienniki. W l. 1935-
38 był słuchaczem  

w Szkole Podchorążych dla Podoficerów  
w Bydgoszczy. W 1937 zdobył upraw-
nienia pilota szybowcowego kat. A. Na 
początku 1938 ukończył kurs narciarski, 
w czerwcu zdał maturę przed Państwową 
Komisją Egzaminacyjną w Bydgoszczy. 
Latem zdobył uprawnienia żeglarskie. Po 
skończeniu Szkoły Podchorążych został 
awansowany na podporucznika i skiero-
wany do 2. Batalionu Mostów Kolejowych 
(od 15 X) w Legionowie. W jednostce tej 
w III 1939 był dowódcą plutonu w 3. kom-
panii. W czasie mobilizacji alarmowej  
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(24-27 VIII 1939) w sformowanej 13. kom-
panii mostów kolejowych został zastępcą 
dowódcy. Od 1 IX 1939 kompania działała 
na linii kolejowej Skarżysko Kamienna-
Sandomierz, naprawiając zniszczenia to-
rów po nalotach. 6 IX z powodu zbliżania się 
jednostek niemieckich oddział wycofał się  
w kierunku wschodnim na Lubelszczyznę. 
10 IX osiągnięto Lublin, a 13 IX Chełm 
Lubelski. Następnie 13. kompania została 
skierowana do naprawy mostu kolejowe-
go w Dorohusku. Po dokonaniu napraw  
(14 IX rano) oddział przejechał most i udał 
się przez Kowel do Równego, do którego 
dotarł 17 IX. Z powodu zbliżania się wojsk 
sowieckich dowódca kompanii 18 IX roz-
wiązał oddział. Ppor. S. Kowalczyk do-
stał się do niewoli sowieckiej. Osadzony  
w obozie w Kozielsku. Wiosną 1940 za-
mordowany w Katyniu (lista wywózkowa 
nr 036/1 z 16 IV 1940).

Amtliches Material von Massenmord in 
Katyn, Berlin 1943, s. 264, poz. nr 3765; P. Za-
rzycki, 2 Batalion Mostów Kolejowych, z. 45, 
s. 23 i 24; APPT, ASC parafii rzymskokatolic-
kiej w Dmeninie 1910, zespół 265, sygn. 37, 
akt ur. 47/1910; „Kurier Częstochowski” 1943, 
nr 179, s. 2; Relacja Alicji Hartowicz z Kar-
koszków z IV 2019 r.; WBH CAW, Akta perso-
nalne S. Kowalczyka, sygn. AP 14459.

Andrzej Grochowalski

KOWALSKI Marcin (1817-1894) – 
nauczyciel, przełożony prywatnej szkoły 
męskiej. Ur. w Pińczowie (ochrzczony 8 XI 
1817), s. Kacpra i Elżbiety z Siemińskich 
małżonków Kowalskich. W 1834 ukoń-
czył IV kl. Szkoły Obwodowej w Pińczo-
wie z wynikiem dostatecznym i promocją 
do klasy wyższej, następnie uczęszczał do 
Łowickiego Instytutu Nauczycieli (1834-
1836), gdzie większość przedmiotów opa-
nował w stopniu znacznym. Pracował jako 
nauczyciel szkoły elementarnej: początko-

wo w Koniecpolu, następnie Kłobucku, od 
15 XII 1840 w Radomsku, od 1842 w Beł-
chatowie. W 1843 zwolniony z obowiąz-
ków służbowych. Ok. 1846 zastępował 
wójta gm. Strzałków. 28 VIII 1846 otrzy-
mał stopień prywatnego nauczyciela po-
czątkowego. Ze względu na dobrą opinię 
reskryptem Kuratora Piotrkowskiego (nr 
11417) z 21 I 1851 udzielono mu pozwo-
lenia na prowadzenie w Radomsku pierw-
szej prywatnej męskiej szkoły elementar-
nej. W szkole uczyło się ok. 20 chłopców. 
Z powodu przekroczenia zakresu naucza-
nia oraz zatargów z nauczycielem rządo-
wej szkoły początkowej Teodorem Koch-
cickim Kurator Piotrkowski reskryptem 
z dn. 8 X 1852 nakazał natychmiastowe 
zamknięcie prywatnej placówki. Począt-
kowo Kowalski nie podporządkował się 
tej decyzji i prowadził szkołę co najmniej 
do III 1853 (14 IX 1853 pozwolenie na 
prowadzenie własnej szkoły w Radomsku 
uzyskał → Albert Szusterski, który jednak 
z powodu kłopotów lokalowych i bra-
ku chętnych otworzył placówkę dopiero  
w roku szkolnym 1854/1855). 16 III 1853 
Kurator Piotrkowski zezwolił M. Kowal-
skiemu na prowadzenie prywatnej szkoły 
elementarnej męskiej w Koniecpolu, ale 
wykonanie tej decyzji zostało wstrzymane, 
a ostateczne pozwolenie wydano w 1855. 
W międzyczasie M. Kowalski pracował  
w szkole elementarnej w Bełchatowie. Za-
łożoną we IX 1855 w Koniecpolu szkołę 
prowadził co najmniej do 1860. Przebie-
gu jego dalszej kariery zawodowej nie 
udało się ustalić, wiadomo, że pod koniec 
życia był nauczycielem w Brudzowicach  
k. Siewierza. Ożenił się 20 V 1839 w Ko-
niecpolu z Antoniną z Ławeczków, mieli 
co najmniej sześcioro dzieci: Honoratę 
Weronikę (ur. 1843), Ignacego Daniela 
(ur. 1844), Konstancję Eufemię (ur. 1846), 
Jacka Stefana (ur. 1849), Jana Władysła-
wa (ur. 1852) i Tomasza. Zm. 2 III 1894  
w Brudzowicach. 
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AACz, Księga zg. parafii rzymskokato-
lickiej w Siewierzu 1890-1905, akt 33/1894; 
APŁ, zespół 6, Dyrektor Gimnazjum w Piotr-
kowie, sygn. 77, Akta tyczące się szkoły pry-
watnej męskiej utrzymywanej przez pana  
Marcina Kowalskiego w mieście Radomsku. 

Grzegorz Mieczyński

KRAWCZYK Józef, ps. Akacja, Iks 
(1920-1996) – rolnik, księgowy, żołnierz 
AK-KWP. Ur. 3 VI 1920 w Chrzanowi-
cach, s. Piotra (rolnika) i Michaliny z d. 
Garbarczyk. Miał 6 rodzeństwa: Włady-
sława, Piotra, Mariannę, Celinę, Otylię  
i Walentynę. W l. 1937-1939 odbył szkole-
nie paramilitarne w młodzieżowej organi-
zacji pn. Przysposobienie Wojskowe. Woj-
na zastała go w domu rodziców, nie został 
zmobilizowany do jednostki. Wiosną 1940 
aresztowany przez żandarmerię niemiec-
ką. Po kilku dniach zbiegł z konwoju  
w czasie selekcji więźniów w lesie pod 
Częstochową. 19 III 1940 zwerbowany do 
ZWZ Obwód Radomsko przez Kazimierza 
Szymczyka ps. Czarny. Po zaprzysiężeniu 
jako strzelec przydzielony do garnizonu 

(placówki) Chrzano-
wice, Podobwód II 
(Kamieńsk-Dobry-
szyce), na czele któ-
rej stał Wiesław Ja-
nusiak ps. Struś. Do 
11 XI 1942 uczestni-
czył w kilku akcjach 
kolejowych w rejo-
nie gm. Kamieńsk. 

Na rozkaz komendanta podobwodu por. → 
Stanisława Sojczyńskiego ps. Zbigniew 
wziął udział w operacji rozbicia więzienia 
Gestapo w Radomsku (7/8 VIII 1943).  
Od III 1943 do IV 1944 w patrolu Strusia 
w Podobwodzie II krypt. „Kijów”, „Kie-
rat”, „Kalafior”, pododdziale dywersyj-
nym Kazimierza Kowalskiego ps. Semko. 
Po ukończeniu 6-miesięcznego kursu pod-

oficerskiego otrzymał awans na st. strzel-
ca. W V 1944 zabezpieczył część zasobni-
ka ze zrzutu angielskiego w Kocierzowach. 
Brał również udział w rozbrojeniu poste-
runku policji granatowej w Gorzkowicach. 
Na początku VI 1944 uczestniczył wraz ze 
Strusiem i dwoma innymi partyzantami  
w egzekucji nieznanej z nazwiska kobiety 
z Koźniewic, która nie tylko szpiegowała, 
ale wprost żyła z Niemcami. W jej miesz-
kaniu ujęto również młynarza Steinborna  
z Kamieńska, którego za współpracę z Ge-
stapo zastrzelono w lesie. Na początku 
VIII 1944 został zmobilizowany do 2. plu-
tonu Semki, 2. kompanii pod dowództwem 
por. Teodora Gajewskiego ps. Sęp, I bata-
lionu krypt. „Ryś”, 27. pp. AK. Od 17 VIII 
1944 uczestniczył wraz z jednostką w ak-
cji „Burza” (krypt. „Deszcz” i „Zemsta”), 
tj. marszu na pomoc walczącej Warszawie. 
Po odwrocie jednostek I batalionu 27. pp 
(z uwagi na wydane rozkazy o zakończeniu 
marszu na Warszawę) wraz z oddziałem 
kontrolował teren od szosy Radomsko-
-Piotrków po szosę Radomsko-Przedbórz. 
Wziął udział w wielu potyczkach i akcjach 
rekwizycyjnych: walce z patrolem żandar-
merii niemieckiej w okolicy przejazdu ko-
lejowego w lesie kodrębskim (5 IX), za-
sadzce na patrol żandarmerii i policji 
granatowej na szosie Kamieńsk-Wola Nie-
chcicka (8 IX), uwolnieniu 125 robotni-
ków kałmuckich z fabryki w Wojciecho-
wie k. Gomunic (11 IX), ujęciu 2 żołnierzy 
niemieckich (18 IX), ataku na umocniony 
posterunek ochronny na wiadukcie kolejo-
wym w Nowym Kamieńsku (15 X),  
w ostrzelaniu lotników niemieckich w po-
bliżu Nowego Kamieńska, rozbiciu grupy 
wojskowej k. wsi Widawka, rozbiciu mle-
czarni w Gorzkowicach (23 XI), akcji prze-
ciwko niemieckim żandarmom w Łękińsku 
(XII), rekwizycji zbiornicy kontyngentów 
zbożowych w Kamieńsku, rozbrojeniu  
maruderów niemieckich w Pudzikowie  
(I 1945). Kilka dni po walce pod Widawką 
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otrzymał awans na stopień kaprala. 19 I 
1945 po rozwiązaniu AK Akacja został 
awansowany na stopień plutonowego.  
W VI 1945 zwerbowany do organizacji an-
tykomunistycznej (krypt. „Manewr”, 
KWP), przydzielony do bojówki sierż. 
Wiesława Janusiaka ps. Struś, Prawdzic. 
Brał udział w pierwszej akcji rozbicia po-
sterunku MO w Przerębie. Na początku 
VIII 1945 został aresztowany przez PUBP 
w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie był 
więziony przez tydzień, tj. do wprowadze-
nia amnestii. W tym okresie część bojówki 
ujawniła się i zdała broń. Po wyjściu  
z więzienia wyjechał na Ziemie Zachod-
nie, gdzie przez miesiąc pracował w straży 
portowej. Po otrzymaniu informacji od 
swoich przełożonych z konspiracji zwolnił 
się z pracy i wrócił do Radomska. Dołą-
czył ponownie do oddziału sierż. Prawdzi-
ca, mianowany zastępcą dowódcy. W nocy 
z 24 na 25 X 1945 uczestniczył (jako ubez-
pieczający) w akcji zastrzelenia Feliksa 
Jóźwiaka (członka AL o ps. Siwy i PPR, 
konfidenta UB odpowiedzialnego za aresz-
towanie 13 osób z AK). Wyrok wydał kpt. 
S. Sojczyński Warszyc w dn. 23 X 1945. 
Po tej akcji ukrywał się, m.in. w Wałbrzy-
chu u Henryka Trojanowskiego (członka 
AK-KWP). W I 1946 z rozkazu Władysła-
wa Kuśmierczyka ps. Longinus wrócił do 
oddziału. W ramach tej jednostki wykonał 
kilka akcji bojowych, m.in. w końcu  
I 1946 na drodze pomiędzy Kletnią a Woj-
ciechowem zarekwirował jednemu z żoł-
nierzy WP pistolet FN (z uwagi na jego 
uszkodzenie ukrywał go w zabudowaniach 
swojej matki w Chrzanowicach), w Ka-
mieńsku zarekwirował materiały tekstyl-
ne, które zostały przekazane i przydzielo-
ne żołnierzom → Jana Rogulki Grota. 
19/20 IV 1946 brał udział w największej 
operacji zbrojnej KWP, tj. w rozbiciu 
aresztu UB w Radomsku (wykonywał 
wówczas zadania ubezpieczające). Po od-
wrocie w godzinach nocnych jego jednost-

ka ewakuowała się w kierunku Gorzkowic, 
gdzie doszło do starcia z kompanią KBW. 
Walczące grupy KWP uległy rozprosze-
niu. Akacja dotarł z resztką bojówki Praw-
dzica w rejon Gertrudowa, gdzie oddział 
został rozwiązany, a żołnierze zdemobili-
zowani. Akacja ukrywał się na własną rękę 
do czasu ponownego nawiązania kontak-
tów ze swoim dowódcą. Po rozbiciu orga-
nizacji Warszyca wszedł w skład nowo 
sformowanego plutonu Służba Ochrony 
Społeczeństwa pod dowództwem Praw-
dzica, kompanii krypt. „Kruki”, „Pance-
rze”, „Jodły” (II komendy KWP krypt. 
„Gaje-Grody”). W strukturach KWP figu-
rował jako sierżant żandarmerii polowej 
pod ps. Iks. 4 IX 1946 uczestniczył wraz  
z czteroosobowym patrolem pod dowódz-
twem Prawdzica w napadzie w Rozprzy 
na pociąg osobowy. Zarekwirowano mie-
nie państwowe o wartości przeszło pół mi-
liona zł. Następnego dnia, wracając z akcji 
w rejonie Gorzkowic, grupa wpadła w za-
stawioną zasadzkę przez funkcjonariuszy 
PUBP Piotrków Trybunalski. W wyniku 
strzelaniny Krawczyk został ranny w lewą 
rękę. Na skutek zamieszania podczas wal-
ki porzucił broń i teczki z pieniędzmi. 
Ukrywał się do III 1947. W dn. 11 III 1947 
ujawnił się podczas amnestii wraz z Praw-
dzicem i resztą podkomendnych w PUBP 
w Radomsku. Zdał broń, z wyjątkiem 
uszkodzonego pistoletu FN, który nadal 
znajdował się w gospodarstwie matki. 
Uzyskał ustną gwarancję na nietykalność 
oraz wsparcie od lokalnego Komitetu Po-
mocy Amnestionowanym przy PPR w Ra-
domsku. Z uwagi na zły stan zdrowia (po 
postrzeleniu ręki) został skierowany do 
powiatowego lekarza. Na początku IV 
1947 odwiedził go były dowódca W. Janu-
siak i nakazał, aby wraz z C. Rozpończy-
kiem ukryli resztę broni i uzbrojenia kom-
panii w tajnej skrytce w Gorzędowie,  
gm. Kamieńsk w zagrodzie Władysława 
Cichonia. Broń przeleżała do 5 I 1953, tj. 
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do czasu wydobycia z ukrycia przez Hura-
gana i oddania jej funkcjonariuszom UB. 
Korzystając z wolności Krawczyk od IX 
1947 rozpoczął jednoroczny kurs handlo-
wy PGH w Radomsku. Po jego ukończe-
niu wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane do 
Braniewa. Od 1 VII 1948 do 31 I 1953 pra-
cował w Powiatowym Oddziale PZZ na 
stanowisku księgowego. W l. 1951-1953 
rozpracowywany przez PUBP w Branie-
wie za przynależność do organizacji pod-
ziemia niepodległościowego. Jego sprawę 
złożono w archiwum, ponieważ na tamtej-
szym terenie działalności antykomuni-
stycznej nie przejawiał. Aresztowany  
w dn. 30 I 1953 w związku ze sprawą 
ukrycia w zagrodzie W. Cichonia broni.  
W śledztwie był przetrzymywany w wię-
zieniu w Łodzi przy ul. Sterlinga. W trak-
cie rozprawy sądowej Krawczyk przyznał 
się tylko do nielegalnego przechowywania 
pistoletu FN i wyjaśnił, iż w czasie ujaw-
nienia się w 1947 zapomniał o tej broni. 
Wyrokiem WSR w Łodzi z dn. 10 VII 
1953 skazany został z art. 4 §1 mkk Dekre-
tu z 13 VI 1946 na 8 lat więzienia. W dn. 
12 VI 1953 przekazany do aresztu w Bra-
niewie, od 25 VII 1953 w więzieniu w Sie-
radzu. NSW w dn. 29 VII 1954 złagodził 
zasądzoną karę do 5 lat pobawienia wolno-
ści. 28 VII 1955 przeniesiony do obozu 
pracy w Sosnowcu, a następnie w Chorzo-
wie. Zwolniony fakultatywnie 17 I 1956. 
Po wyjściu na wolność wrócił w rodzinne 
strony żony. Musiał się meldować na po-
sterunku MO w Dobryszycach. 16 II 1956 
podjął pracę w zakładzie GS Samopomoc 
Chłopska w Gomunicach na stanowisku st. 
ref. finansów zatrudnienia i płac. Od 4 XII 
1961 jako st. referent finansowy GS w Go-
municach, przepracował na tym stanowi-
sku 25 lat, a następnie przeszedł na emery-
turę. Odbył miesięczny kurs pracowników 
i jednoroczny kurs prawa pracy zorganizo-
wany przez Zrzeszenie Prawników Pol-
skich Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. 

Od 2 IV 1962 do 31 X 1975 dorabiał na 
stanowisku księgowego na pół etatu  
w Kółku Rolniczym w Kocierzowach, gm. 
Gomunice. Od 12 VII 1979 referent BHP  
i PPOŻ. Postanowieniem Sądu Wojewódz-
kiego w Łodzi z dn. 16 VI 1969 zatarto 
wyrok WSR w Łodzi z 10 VII 1953.  
W 1980 uczestniczył w organizowaniu 
struktur NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” przy GS w Gomunicach. Od 
1 I 1981 pracował na umowę zlecenie jako 
st. ref. BHP i PPOŻ na pół etatu. Prowadził 
sprawy finansowe do czasu wprowadzenia 
stanu wojennego. Od 1976 do 1989 ubie-
gał się o kombatanctwo w Zarządzie Woje-
wódzkim ZBoWiD Piotrków Trybunalski. 
Wojewódzka Komisja Weryfikacyjna przy 
tym zarządzie kilkakrotnie odmówiła pra-
wa do kombatanctwa z uwagi na prze-
szłość konspiracyjną i działalność anty-
państwową, za którą był karany. Ożenił się 
22 XII 1951 z Czesławą z d. Krokowicz 
(ur. 2 IX 1929 w Kocierzowach, żołnierz 
AK), z którą miał 3 dzieci: Barbarę, An-
drzeja i Waldemara. Zm. 18 V 1996, po-
chowany w Gomunicach.

T. Gajewski, Z bronią u nogi, Warsza-
wa 2017, s. 192, 212, 291, 323, 324, 326, 
329, 330, 331, 332, 336, 337, 338, 339, 341, 
342, 343, 347, 349, 350, 351-355, 356-380, 
384-386, 409; AIPN w Białymstoku 0068/1, 
WUSW w Olsztynie, Kartoteka tematyczna: 
Krawczyk Józef, k. 1565; Skoroszyt, doku-
menty, dowody do uprawnień kombatanckich 
dot. okupacji niemieckiej w latach 1940-
1944: Krawczyk Józef, (kopia w zbiorach 
autora); AIPN BU 0547/1, MSW w Warsza-
wie, Wykazy niektórych akt sądowych prze-
kazanych w depozyt MSW z archiwów sądo-
wych w 1961 r.; 0547/2, Wykazy niektórych 
akt sądowych przekazanych w depozyt MSW  
z archiwów sądowych w 1961 r.; 2911/1, 
MSW w Warszawie, Kartoteka ogólnoinfor-
macyjna: Krawczyk Józef, k. 36; 2449/1, 
Centralny Zarząd Więziennictwa Minister-
stwa Sprawiedliwości w Warszawie, Kartote-
ka skazanych: Krawczyk Józef, k. 809; AIPN 
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w Łodzi, 030/279, t. 4, WUSW w Łodzi, 
Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą 
Konspiracyjne Wojsko Polskie w wojewódz-
twie łódzkim, okres działalności: 1945-
1948, charakterystyka nr 279, Łódź 1978; 
pf 12/2187, WUSW w Łodzi, Akta śledztwa 
przeciwko: Małecki Kazimierz, s. Ignacego, 
ur. 19 II 1907 i in., podejrzani o przynależ-
ność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego 
(KWP), napady rabunkowe oraz nielegalne 
posiadanie broni palnej, tj. o czyny z art. 
86§2 kk WP i innych; 0081/1, WUSW w Ło-
dzi, Kartoteka ogólnoinformacyjna: Kraw-
czyk Józef, k. 1230.

Ksawery Jasiak

KRąKOWSKI Polikarp Roman Nar-
cyz h. Trąby (1827-1863) – właściciel 
ziemski, uczestnik powstania styczniowe-
go. Ur. 26 I 1827 w Grzymałowie (dziś: 
dzielnica Swarzędza), s. Szymona Judy 
Erazma Narcyza (właściciela ziemskiego, 
byłego legionisty, żołnierza napoleońskie-
go, majora wojsk Królestwa Polskiego, 
powstańca z 1831) i Michaliny z Brzeżań-
skich. Miał czworo rodzeństwa: Praksedę 
(ur. 1832), Józefa (ur. 1837), Maksymilia-
na (ur. 1838) i Władysława Apolinarego 
(1844-1901; w 1863 dziedzic Stobiecka 
Szlacheckiego). P. Krąkowski ożenił się  
4 VI 1857 w Warszawie z Heleną Ludwi-
ką Izabellą Psarską (ok. 1834-1906), ur. 
w Wilczkowicach pod Krakowem, c. Au-
gusta (radcy dworu) i Ulryki ze Stojenty-
nów. Miał 5 dzieci: Konstantego Szymona 
Augusta (ur. 1858), Franciszka Salezego 
(ur. 1859), Leona Piotra (ur. 1860), He-
lenę Emilię (ur. 1861) i Jadwigę Emilię 
(ur. 1863, po jego śmierci). Zajmował się 
administrowaniem majątkami ziemski-
mi lub je dzierżawił: administrator dóbr 
Józefa Mieszkowskiego w Krasieninie  
w pow. lubelskim (1858), plenipotent 
(pełnomocnik) dóbr Zalesie w pow. war-
szawskim (1859), dzierżawca dóbr Barto-
dzieje lub wg innych źródeł Borowiecko 

(od ok.1862). W powstaniu styczniowym 
początkowo prawdopodobnie dowodził 
oddziałem składającym się z mieszkań-
ców Radomska i okolic, później służył pod 
komendą pułk. Teodora Cieszkowskiego 
w stopniu majora. We współpracy z → 
Ignacym Bednarskim dokonał konfiskaty 
pieniędzy (5310 rub) z rządowego składu 
solnego w Radomsku (14 III 1863). Z wpi-
sów do księgi zejść parafii w Chabielicach 
wynika, że P. Krąkowski i jego towarzy-
sze Stefan Szymański i Jan Iwulski zginęli  
z rąk kozaków rankiem 10 IV 1863 w Sta-
nisławowie (niedaleko miejsca bitwy pod 
Broszęcinem). Zostali pochowani 13 IV 
1863 na cmentarzu w Chabielicach. Wg 
relacji Edmunda Królikiewicza (będącego 
wówczas dzieckiem) major został zamor-
dowany we śnie przez oficera polskiego 
pochodzenia Rachwałowicza. Z. Kolum-
na podaje inne okoliczności śmierci: (...) 
wzięty do niewoli w drodze ze wszystkiego 
obdarty, a w końcu przy hucznym śmiechu 
i szyderstwach żołdactwa zastrzelony, po-
zostawił sześcioro dzieci. Jeszcze inaczej 
opisywał ostatnie chwile majora krakow-
ski „Czas”: (...) Podamy wam tylko jedno 
nazwisko firmowe towarzystwa wszelkich 
okrucieństw (...) kapitana konsystującego 
w Wieluniu pułku, Rafałowicza (...) Ten to 
człowiek (...) Kronkowskiego w chwili, gdy 
ten o życie prosił własną ręką najhanieb-
niej pokaleczył i kozakom dobić kazał (...).

Z. Kolumna, Pamiątka dla rodzin pol-
skich, t. 2, Kraków 1868, s. 136; R. Szwed, 
Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem, 
wyd. 2, Radomsko [bd], s. 18, 64; Szymon 
Erazm Krąkowski, http://www.sejm-wielki.
pl/b/12.329.162, pobrano 29 VII 2018; S. Uru-
ski, A.A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina, 
herbarz szlachty polskiej, t. 8, Warszawa 1911, 
s. 49; K. Wiśniewski, Teodor Cieszkowski – 
krótki opis działalności w Kaliskiem, walka  
i śmierć, [w:] Gloria victis 1863 r. : Studia  
i szkice z dziejów Powstania Styczniowego, red. 
T. Matuszczak, Warszawa-Piotrków Trybunal-
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ski 2013, s. 166; AACz, Księga ur. parafii rzym-
skokatolickiej w Radomsku 1860-1866, sygn. 
KM 101, akty 208/1863, 430/1863; Księga 
zg. parafii rzymskokatolickiej w Chabielicach 
1859-1872, sygn. KM 33, akt 15/1863; APP, 
ASC parafii rzymskokatolickiej Swarzędz, ze-
spół 3520, sygn. 12, s. 1-2, akt 10/1827; APPT, 
Sąd Pokoju Okręgu Radomskiego, zespół 672, 
Opieka nad nieletnimi dziećmi po Polikarpie 
Krąkowskim, sygn. 146; APW, ASC para-
fii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w War-
szawie, zespół 159, akt małż. 130/1857, akty  
ur.: 470/1859, 1033/1860; „Czas” 1863, nr 97, 
s. 2; „Gazeta Codzienna” 1859, nr 50, s. 4; GRa 
1925, nr 6, s. 2-3; Inskrypcja nagrobna Cmen-
tarz Powązkowski kwat. 156, rząd 4, miejsce 
25-27.

Grzegorz Mieczyński

KRONIC Ludwik (1935-1993) – de-
korator, animator i reżyser filmów ani-
mowanych, podróżnik, malarz, twórca 
projektów plastycznych. Ur. 20 VIII 1935 

w Radomsku, s. Al-
freda i Felicji z d. 
Skalskiej. Ukończył 
LO nr 24 w Radom-
sku (obecnie I LO ). 
Studiował w Wyż-
szej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Ło-
dzi. Pierwszą pra-
cę podjął w Studiu 

Małych Form Filmowych SE–MA–FOR 
w Tuszynie. Pracował jako dekorator, 
potem animator, asystent reżysera i reży-
ser kreskówek. Jako samodzielny twórca 
zadebiutował w 1967. Z jego twórczości 
najbardziej znane filmy to: Zaczarowany 
ołówek, Pomysłowy Dobromir i Przygody 
kota Filemona. Najlepsze kreskówki po-
wstały na bazie scenariuszy, które pisał 
Marek Nejman – również radomszczanin. 
Tworzyli spółkę autorską. Za całokształt 
twórczości dla dzieci i młodzieży L. Kro-
nic otrzymał w 1976 nagrodę Prezesa 

Rady Ministrów. Po 1982 reżyserował do-
raźnie. Skupił się na malarstwie. Specjali-
zował się w trudnej sztuce portretowania. 
Portret to była dla niego opowieść o czło-
wieku. Namalował wielu aktorów, pisarzy, 
marynarzy, dziennikarzy, rybaków. Portre-
ty przyniosły mu uznanie wśród znawców 
sztuki. Jednak jego pasją były pejzaże. Dla 
nich podróżował po morzach całego świa-
ta. Odbył półroczny rejs do Chin. Z każ-
dej podróży przywoził zdjęcia, obrazy czy 
szkice. Żył i malował zachłannie. Zawsze 
życzliwy, uśmiechnięty. Cenił przyjaźń  
i radość życia. Namalował w sumie po-
nad 1000 obrazów, które były wystawiane  
w polskich i zagranicznych galeriach sztu-
ki. W Radomsku wystawa autorska miała 
miejsce w 1985 w Muzeum Regional-
nym. Zm. po krótkiej chorobie 22 XI 1993  
w Łodzi. Został pochowany na cmenta-
rzu ewangelickim przy ul. Ogrodowej  
w Łodzi.

„Gazeta Radomszczańska” 17 XI 2005,  
nr 46, s. 6; „Głos Poranny” 25 XI 1993, nr 273, 
s. 3; My z Radomska, radomsk.pl blog histo-
ryczno-turystyczny, https://lt-lt.facebook.com/
radomskpl/, pobrano 5 II 2019.

Edmunda Bodanka

KRóLIKIEWICZ Franciszek Salezy 
(1776-1840) – urzędnik. Ur. w Radomsku 
lub Folwarkach k. Radomska (ochrzczo-
ny 20 I 1776), s. mieszczan Wincentego  
i Agnieszki z Chudkiewiczów (wg. innych 
źródeł Borkowskich). Ukończył kl. IV  
w Akademii Krakowskiej, następnie uczył 
się przez rok j. niemieckiego. Od dn. 6 
XI 1806 do VI 1808 sprawował funkcję 
burmistrza Radomska, jednocześnie od 
18 XII 1806 był kasjerem magistratu. Po 
mianowaniu burmistrzem → Józefa Tiche-
go (VI 1808) został ławnikiem i kasjerem 
miejskim. Stanowisko to opuścił przed 
12 VIII 1839. W 1826 złożył deklarację  
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o nienależeniu do tajnych stowarzyszeń,  
a w XII 1831 ponowił przysięgę na wier-
ność cesarzowi Rosji. W l. 1835-1837 
zasiadał w radzie szczegółowej szpitala, 
jeden z inicjatorów jego budowy i dar-
czyńca. Pod koniec życia ekspedytor pocz-
ty w Radomsku. Był właścicielem drew-
nianego budynku przy Rynku 5. Ożenił się 
z Reginą z Rapczyńskich, miał co najmniej 
pięcioro dzieci: Wawrzyńca, Joannę, Teo-
dozję, Ewerysta Tadeusza (ur. 1812) i Le-
tycję Mariannę (ur. 1815). Zm. 9 XI 1840 
w Radomsku.

T.A. Nowak, Księgi metrykalne parafii św. 
Lamberta w Radomsku, cz. I, Radomsko 2012, 
s. 102, poz. 1182; tenże, Księgi..., cz. II, Ra-
domsko 2013, s. 339, poz. 4989; G. Mieczyń-
ski, Opieka medyczna w Radomsku w latach 
1815-1914, ZRa, t. X, red. T. A. Nowak, Ra-
domsko 2015, s. 52, 60; AACz, Księga mel-
dunkowa miasta Radomska [1810-1820], sygn. 
KW 60, bp.; Księgi ur. parafii rzymskokatolic-
kiej w Radomsku, sygn. KM 4945, KM 5012, 
akty: 115/1812, 29/1815, Księga zg. parafii 
rzymskokatolickiej w Radomsku 1837-1843, 
sygn. KM 5009, akt 307/1840; APPT, AmR, 
zespół 103/I, sygn. 273; „Dziennik Powszech-
ny” 1836, nr 15, s. 65; „Gazeta Poranna” 1837, 
nr 164, s. 2; GWa 1837, nr 254, s. 1; „Korre-
spondent” 1837, nr 256, s. 1.

Grzegorz Mieczyński

KRóLIKIEWICZ Walenty (1749-
1807) – burmistrz Radomska. Ur. 7 II 
1749 w Radomsku, s. mieszczan Tomasza 
i Elżbiety z Karasków małżonków Króli-
kiewiczów. W okresie sejmu czteroletnie-
go pełnił w Radomsku funkcję burmistrza,  
z której ustąpił najpóźniej w V 1792. Za 
bliżej dziś nieznane zasługi położone 
w okresie reform sejmu czteroletniego 
otrzymał szlachectwo. W czasach zaboru 
pruskiego był dzierżawcą: mostowego, bru-
kowego i miejscowego (czyli targowego)  

w Radomsku, później dzierżawił dwa 
miejskie ogrody i część miejskich łąk. 
Był w tym okresie posiadaczem jednego  
z większych gospodarstw rolnych w mie-
ście i trzeciej pod względem wielkości 
pasieki. Do niego należały dwa domy  
w Rynku i przy ul. Krakowskiej. Ożenił 
się 22 V 1773 z panną Zofią Przegięczon-
ką (Przegiętą), z którą miał córki: Helenę 
i Franciszkę, synów: Jana Nepomucena, 
Ignacego i Hieronima. Zm. w Radomsku 
9 VI 1807, pochowany na cmentarzu przy 
kościele Marii Magdaleny.

T. Nowak, Księgi metrykalne parafii św. 
Lamberta w Radomsku, cz. I, s. 100, poz. 1151, 
cz. II, s. 96, poz. 1232, cz. IV, s. 204, poz. 3568; 
Lustracja województw wielkopolskich i kujaw-
skich 1789, cz. II, t. 2, Toruń 2007, s. 114, 122; 
Z. Włodarczyk, Na przełomie epok. Radomsko 
pod panowaniem pruskim (1793-1806), Ra-
domsko 2015, s. 87, 89, 91, 92, 97, 130, 136, 
143, 152, 164, 171, 175.

Michał Pawlikowski

KRYŃSKI Stanisław h. Przegonia 
(1912-1967) – anglista, tłumacz i wykła-
dowca akademicki. Ur. 20 VI 1912 w War-
szawie, s. → Stefana (inżyniera i właścicie-
la ziemskiego) i Heleny z Frąckiewiczów.  
W 1930 ukończył Gimnazjum im. Zamoy-
skiego w Warszawie. W l. 1931-1934 stu-
diował prawo na UW, a w l. 1935-1938 
historię na Wydziale Filozoficznym. 
Obydwa kierunki ukończył uzyskując ty-
tuły magistra. Równocześnie odbył kurs 
prawa francuskiego na UW. Pod koniec 
życia ojca otrzymał folwark w Strzałko-
wie, którym jednak aż do początków 1945 
zarządzała matka (wtedy majątek ten na 
podstawie dekretu o reformie rolnej został 
przejęty przez Skarb Państwa). W 1939 
zmobilizowany, kampanię wrześniową od-
był w Małopolsce. Internowany w Rumu-
nii, w 1940 dotarł do Francji, gdzie wstąpił 
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do Armii Polskiej gen. Sikorskiego. Po 
klęsce Francji ewakuował się do Anglii, 
gdzie początkowo pełnił funkcję oficera 
tłumacza, a następnie oficera oświatowe-
go. W 1941 odbył kurs prawa szkockiego 
na Uniwersytecie w Glasgow, a w l. 1941-
1944 studiował anglistykę na Uniwersy-
tecie St. Andrews. W 1944 skierowany na 
studia na Oksfordzie w zakresie literatury 
angielskiej, które ukończył w 1947. W l. 
1944-1946 wykładał prawo rzymskie na 
Polskim Wydziale Prawa na Oxfordzie. 
Do kraju powrócił w 1947 i objął stano-
wisko lektora j. angielskiego w Szkole 
Głównej Handlowej (1947-1967). W tym  
czasie dokonał przekładów literatury  
angielskiej, m.in.: R. Burnsa, E. Gibbo-
na, W. Wordswortha, S. T. Coleridge`a,  
S. Butlera, równocześnie opracowywał 
podręczniki do nauki angielskiego dla stu-
dentów. W 1951 uzyskał doktorat z filolo-
gii angielskiej. Ożenił się z Zofią Beliną,  
z którą miał syna Wojciecha (ur. 1938). 
Zm. 30 I 1967 w Warszawie.

Frąckiewicz strona rodzinna, http://www.
genealogia.okiem.pl/genealogia.php?n=frac-
kiewicz, pobrano 10 XI 2017; J. Hulewicz, 
Kryński Stanisław, [w:] PSB, t. XV, Wrocław-
-Warszawa-Kraków 1970, s. 471; Smolna 30. 
Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, red. J. Durko, 
Warszawa 1989, s. 351; J. Starnawski, Stani-
sław Kryński (1912-1967), [w:] „Zeszyty Na-
ukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go”, t. XI, nr 2 (1968), s. 102.

Michał Pawlikowski

KRYŃSKI Stefan Wiktor Józef  
h. Przegonia (1863-1932) – ziemianin, in-
żynier budowy dróg i mostów. Ur. 24 IX 
1863 w Warszawie, s. Kaliksta Antonie-
go Kryńskiego, piszącego się z Krynek 
(urzędnika kancelarii Namiestnika Króle-
stwa Polskiego, powstańca styczniowego) 
i Józefy Czerniewskiej. Jego braćmi byli 

Leon (prof. UJ) i Adam (prof. Uniwersy-
tetu Lwowskiego). Wykształcenie średnie 
uzyskał w Warszawie, dalszą edukację 
kontynuował na Wydziale Matematycz-

nym UW. Dyplom 
inżyniera komuni-
kacji uzyskał w In-
stytucie Inżynierów 
Komunikacji w Pe-
tersburgu, specjali-
zując się w budowie 
dróg i mostów. Przez 
kilka lat pracował 
przy budowie kolei 

w Rosji, a po powrocie do kraju pracował 
przy budowie dróg we wschodnich gub. 
Królestwa Kongresowego. W okresie re-
wolucji 1905-1907 był członkiem Komite-
tu Robót Publicznych w Warszawie celem 
zatrudnienia bezrobotnych, m.in. przy 
budowie wałów przeciwpowodziowych.  
W 1907 osiadł w majątku Wola Wydrzyna 
k. Sulmierzyc, a w 1914 zakupił od Wandy 
Siemiradzkiej (c. malarza → Henryka Sie-
miradzkiego) podupadły majątek ziemski 
w Strzałkowie k. Radomska. Po wybuchu 
I wojny światowej wraz z grupą innych 
ziemian utworzył w Warszawie Podko-
mitet Obywatelski Guberni Piotrkowskiej 
(wchodzący w skład Centralnego Komi-
tetu Obywatelskiego), którego zadaniem 
miało być przygotowanie kadry admi-
nistracyjnej gotowej do objęcia swych 
funkcji na opuszczonych przez Rosjan zie-
miach polskich oraz pomoc ofiarom wojny. 
Członkiem Centralnego Komitetu Obywa-
telskiego był do 1917. W czasie wojny 
był również prezesem radomszczańskie-
go oddziału Związku Ziemian, a w 1921 
współtworzył i był pierwszym prezesem 
oddziału Polskiego Towarzystwa Czer-
wonego Krzyża (później przekształcone  
w PCK). Wspomagał finansowo straż 
pożarną w Radomsku, w 1928 był za-
łożycielem i pierwszym prezesem OSP  
w Strzałkowie. Ożenił się w Warszawie  
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w 1896 z Heleną Klementyną Frąckiewicz 
h. Ślepowron (1873-1965), z którą miał 
jednego syna → Stanisława (1912-1967). 
Zm. 7 V 1932 w Warszawie, pochowany 
w podziemiach kościoła w Strzałkowie, 
gdzie znajduje się poświęcona mu tablica 
pamiątkowa.

Frąckiewicz strona rodzinna, http://www.
genealogia.okiem.pl/genealogia.php?n=frac-
kiewicz, pobrano 10 XI 2017; G. Mieczyń-
ski, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku  
w latach 1881-1939, Radomsko 2008, s. 25, 
33, 167; A. Piasta, Powstanie i zarys działal-
ności Komitetu Obywatelskiego miasta Piotr-
kowa 1914-1915, [w:] „Piotrkowskie Zeszyty 
Historyczne”, t. V, Piotrków Trybunalski 2003, 
s. 221; S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty 
polskiej, Warszawa 1911, t. VIII, s. 107; APW, 
ASC parafii rzymskokatolickiej św. Antonie-
go w Warszawie, sygn. 72/1218/0/-/61, akt  
ur. 44/1866; Epitafium w kościele parafialnym 
w Strzałkowie; Kronika Szkoły Podstawo-
wej w Strzałkowie; Nekrolog i wspomnienie 
pośmiertne S. Kryńskiego, GRa 1932, nr 21,  
s. 2, nr 30, s. 1-2.

Michał Pawlikowski

KRZĘTOWSKI Antoni Karol Boro-
meusz (1849-1918) – obywatel ziemski, 
sędzia. Ur. 3 XI 1849 w majątku Wólka 
Prusicka w pow. piotrkowskim (później 
radomszczańskim), s. Grzegorza Józefa  
i Emilii ze Strzeleckich małżonków Krzę-
towskich. Wywodził się ze szlacheckiego 
rodu Krzętowskich h. Zadora dzierżawią-
cego w XIX w. kilka folwarków w pow. 
piotrkowskim: Wdowin, Wielopole, Wól-
ka Bykowska i Wólka Prusicka. Posiadał 
czworo starszego rodzeństwa: Mariannę 
(ur. 1843), Walentego (ur. 1845), Józefa 
Klemensa (ur. 1847) – założyciela pierw-
szej apteki w miasteczku Kamieńsk i Ksa-
werę Jadwigę (ur. 1847). 2 IX 1878 ożenił 
się z ur. w Słomkowie Mokrym (parafia 
Wróblew) Stanisławą Leontyną Karońską 

(1853-1917), c. Piotra i Marianny z Rud-
nickich h. Syrokomla. Mieli troje dzieci: 
Jadwigę (1882-1960), Ryszarda i Witolda. 
Przed 1878 A. Krzętowski objął odziedzi-
czony po rodzicach majątek Kletnia w pow. 
radomszczańskim. Na bazie umiejscowio-
nego w nim folwarku Gomunice (przy 
stacji Kamieńsk Drogi Żelaznej Warszaw-
sko-Wiedeńskiej) w l. 1895-1897 wybudo-
wał 2 duże wille na letnie mieszkanie oraz 
park rekreacyjny. Przyjmował turystów  
z Piotrkowa, Częstochowy i Radomska 
oferując liczne rozrywki, m. in. popular-
ne w owym czasie gry towarzyskie kro-
kiet i serso oraz wyścigi piesze. Wille 
swe promował w piotrkowskiej prasie, 
przyczyniając się tym samym jako jeden  
z pierwszych, obok → Kazimiery Zaremby 
z Pytowic, do narodzin letniska Kamieńsk 
(znanego później jako Gomunice). W 1905 
wybudował tu okazałą willę „Irena”, któ-
rą nazwał na cześć swojej wnuczki Ireny 
Wolskiej. Następnie w 1912 w willi tej na 
parterze umieścił siedzibę Gomunickie-
go Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczęd-
nościowego, którego był współzałoży-
cielem. 17 X 1907 wydzielił bezpłatnie  
z dóbr Kletnia plac pod budowę nowego 
kościoła filialnego parafii Kamieńsk. Na-
stępnie został członkiem komitetu budo-
wy kościoła, którego prezesem i skarbni-
kiem był ks. kanonik → Ignacy Jankowski  
z Kamieńska. W 1911 wraz z duchownym 
przyjmował uroczyście w miasteczku Ka-
mieńsk bpa diecezji kujawsko-kaliskiej  
ks. → Stanisława Zdzitowieckiego. W l. 
1915-1917 użyczał części pomieszczeń  
w swych willach na potrzeby miejscowe-
go Domu Uzdrowieńców LP, jak i również 
wspierał materialnie szkołę legionową 
dla dzieci prowadzoną przez miejscową 
komendę. Z początkiem 1917 pozwolił 
komendzie LP na założenie w granicach 
swojego majątku (przy szosie wiodącej do 
Gomunic) placu na pochówki żołnierskie. 
27 VII tegoż roku ten sam plac ofiarował 
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administracji parafii Kamieńsk (oficjalnie 
od 1919 jest to cmentarz parafii Gomu-
nice). Jeszcze w 1917 wystawił tu jeden  
z pierwszych grobowców, w którym po-
chował swoją żonę Stanisławę, nadal 
zachowując dotychczasowy grobowiec 
rodzinny na macierzystej nekropolii  
w miasteczku Kamieńsk. 21 VIII 1917 
sprzedał większą część dóbr Kletnia za-
możnej rodzinie Rozenbaumów z Radom-
ska, pozostawiając sobie zabudowania 
dworskie w Kletni-Kolonii (willa „Irena” 
w Gomunicach przeszła w posiadanie c. 
Jadwigi Wolskiej). A. Krzętowski w 1879 
został wybrany na sędziego gminnego  
w Dobryszycach (w okręgu IV pow. no-
woradomskiego). Na ten urząd mianowa-
ny był jeszcze trzykrotnie: w 1889, 1904 
i 1906. Pełniąc funkcję sędziego wszedł  
w 1906 w skład komisji wyborczych na 
pow. noworadomski w związku z wybo-
rami do I Dumy Państwowej. Od III 1901 
występuje jako członek Stowarzyszenia 
Rolniczego Guberni Piotrkowskiej z sie-
dzibą w Piotrkowie. Następnie 16 VI 1901 
współtworzył filię Stowarzyszenia Rol-
niczego w Radomsku. W 1917 udzielał  
informacji przyrodnikowi z Warszawy  
dr. Władysławowi Polińskiemu do redago-
wanej przez tegoż książki pt. Z fizjografii 
okolic Kamieńska (w Piotrkowskiem).  
Zm. 5 VI 1918 w Kletni. Pochowany zo-
stał w grobowcu obok małżonki na cmen-
tarzu parafii Gomunice. 
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znajdujących się od roku 1845 [oraz inne akta 
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parafii rzymskokatolickiej w Brzeźnicy, zespół 
1424, sygn. 51, akt ur. 139/1849; ASC parafii 
rzymskokatolickiej w Srocku, zespół 1677/D, 
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Kujawsko-Kaliskiej” 1911, R. V, nr 9, s. 289; 
Spis szlachty Królestwa Polskiego, Warsza-
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Tomasz Kuźnicki

KUBIK Czesław, ps. Paweł (1910-
1952) – działacz komunistyczny, żołnierz 
WP, członek GL i AL, komendant MO.  
Ur. 8 I 1910 w Radomsku, s. Wincentego 
(majstra w fabryce mebli Thonet Mundus) 
i Franciszki z d. Grądzik. Mieszkał przy  
ul. Okrzei 1, Sierakowskiego 5/7 oraz Do-
bryszyckiej 5 (dzielnica Bartodzieje). 
Ukończył 5 klas szkoły powszechnej  
w Radomsku (1922). Żonaty z Heleną z d. 
Ojrzyńską (ur. 30 III 1924, łączniczka 
AK). Przynależność polityczna: w l. 1929-
1937 sekretarz okręgu KPP w Piotrkowie 
Trybunalskim, członek Komunistycznego 
Związku Młodzieży Polski, komendant  
polityczny okręgu PPR (1943-1946).  
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Odbywał służbę wojskową w 82. pp.  
w Brześciu (III 1932-IX 1933), w między-
czasie ukończył kurs elewów w Szkole 
Podoficerskiej 30. pułku artylerii lekkiej 
we Włodawie (IX 1932-III 1933), od III do 
IX 1933 kapral, dowódca drużyny w pluto-
nie artylerii 82. pp. Z zawodu hutnik szkla-
ny, praktykant hutniczy Huty Szkła 
„Fiszman” w Radomsku (1922-1927), na-
stępnie pomocnik w hutach szkła: „Ro-
gów” k. Koluszek (1927-1928 i 1 I 1936-1 
IV 1939), „GEHA” w Łodzi (1928-1929), 
„Nieborów” k. Łowicza (1929-1930), 
przebywał służbowo na delegacji w Egip-
cie jako instruktor/majster w Hucie Szkła 
„Szubra al-Chajma” w Kairze (1 IV 1936-
II 1938). W pierwszych dniach IX 1939, 
podczas ewakuacji ludności, dostał się 
jako cywil do niewoli niemieckiej pod Ko-
niecpolem i został osadzony w obozie 
przejściowym znajdującym się w przed-

wojennych kosza-
rach 27. pp., po 
ucieczce z konwoju 
wrócił do Radom-
ska. W końcu XII 
1939 w czasie łapan-
ki w Częstochowie 
aresztowany i wy-
wieziony przez nie-
miecki Arbeitsamt 

na roboty przymusowe do Niemiec. Praco-
wał 11 miesięcy w zakładzie zbrojenio-
wym Herman Goering Werke-Braunschwe-
ig. Porzucił pracę i ukrywał się na terenie 
Belgii. Podczas próby przekraczania gra-
nicy ujęty i osadzony w obozie przejścio-
wym. Po czterech tygodniach zbiegł z kon-
woju (XII 1942). Ukrywał się m.in.  
w Prokocimiu pod Krakowem, gdzie pra-
cował używając fałszywego nazwiska jako 
majster w hucie szkła. W tym okresie 
przedstawiciele Komitetu Okręgowego 
PPR (Antoni Barciś i Mieczysław Jani-
kowski) nawiązali z nim kontakt i zapro-
ponowali współpracę. Za pośrednictwem 

Ignacego Robba-Narbutta (Rosenfarba) 
ps. Sławek został zatrudniony w hucie 
szkła w Częstochowie. Przy wsparciu lo-
kalnej organizacji PPR-GL otrzymał zada-
nie stworzenia siatki polityczno-wojsko-
wej PPR-GL w środowisku robotników 
huty szkła w Radomsku. W połowie III 
1943 inicjator powołania i pierwszy prze-
wodniczący Komitetu Dzielnicowego PPR 
w Radomsku. W maju na skutek „tarć par-
tyjnych” ustąpił z ww. funkcji, a nowym 
przewodniczącym wybrano Mieczysława 
Wencla ps. Witek. 28 V 1943 w Radomsku, 
po tajnym spotkaniu Komitetu Okręgowe-
go PPR w Częstochowie pod przewodnic-
twem Mieczysława Janikowskiego ps.  
Stały, został wyznaczony na szefa ds. woj-
skowych (2 VI oficjalnie objął stanowisko 
dowódcy bojówki, którą od podstaw miał 
utworzyć). Na początku formowania się 
oddziału, który jesienią 1943 przyjął jako 
patrona gen. J. Bema, Paweł borykał się 
głównie z brakiem broni. Za pośrednic-
twem → Czesława Szweda ps. Czerny 
uzyskał w tej kwestii wsparcie od komen-
danta AK miasta Radomska → Władysła-
wa Mazurkiewicza ps. Zyndram. Plano-
wano wspólną akcję likwidacyjną na 
konfidentce niemieckiej zam. przy ul. Rey-
monta, jednak jej zaniechano. 4 VI 1943  
w nocy w rejonie toru kolejowego na Blo-
ku Dobryszyckim doszło do strzelaniny 
między oddziałem Pawła a niemieckim 
patrolem ochrony kolei (niem. Bahn-
schutz). Po ewakuacji do Radziechowic 
gwardziści planowali tam wykonanie kary 
chłosty na sołtysie. W akcji przeszkodziło 
pojawienie się dwóch niemieckich pilo-
tów, których Paweł i Witek zmuszeni byli 
zastrzelić. W dn. 3 i 6 VII 1943 Paweł do-
wodził akcją zniszczenia mleczarni oraz 
zbiorników benzyny i oliwy na stacji kole-
jowej w Kłomnicach, natomiast w Tekli-
nowie rozbił 2 bloki i urządzenia elektycz-
ne stacji, zniszczono również dokumenty  
w Urzędzie Gminnym w Zakrzówku k. Ra-
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domska. Z inicjatywy Zyndrama połączo-
ne sekcje dywersyjne AK i GL Pawła  
w nocy 28 VII wykonały udaną akcję roz-
bicia powiatowej zbiornicy mleka w Ra-
domsku. W tym okresie Paweł był w stop-
niu porucznika i pełnił obowiązki oficera 
zaopatrzenia komitetu okręgowego PPR-
GL. W drugiej poł. 1943 oraz w począt-
kach 1944 uczestniczył w dwóch naradach 
z przedstawicielami AK i BCh, rozpoczęto 
współpracę dotyczącą wymiany informa-
cji o ruchach niemieckiej policji i wojska, 
kolportażu prasy podziemnej, ustalenia 
wspólnych kontaktów. Jesienią 1943 od-
dział Pawła przeszedł na teren pow. włosz-
czowskiego w celu wcielenia „dzikiej ban-
dy” złożonej z 7 ludzi pod dowództwem 
Jakowa Tichonownego Salnikowa ps. Ja-
sza (byłego jeńca sowieckiego z Często-
chowy), która rabowała okoliczne majątki. 
Jasza bez oporu podporządkował się roz-
kazom Pawła. 9 IX nad ranem przybył  
w rejon Konieczna k. Włoszczowy, gdzie 
spodziewano się nawiązać kontakt z miej-
scową organizacją komunistyczną i ze Sta-
nisławem Olczykiem ps. Garbaty. W tejże 
miejscowości zastrzelono niemieckiego 
wójta i rozbito mleczarnię. W trakcie ko-
lejnego postoju we wsi Ludwinów zostali 
zaskoczeni przez Niemców. Paweł nie był 
przygotowany do podjęcia walki z przewa-
żającym przeciwnikiem, ponieważ był pi-
jany. Komendę nad bojówką przejął Wła-
dysław Matuszewski ps. Józek, który 
podczas wydostania się z okrążenia stracił 
7 gwardzistów oraz 2 Sowietów (b. ucieki-
nierów z obozu). Z końcem września jego 
oddział operował w Piotrkowskim i Opo-
czyńskim w celu przyłączenia do oddziału 
„dzikich grup”, które wyraziły gotowość 
podporządkowania się GL. W pierwszych 
dniach XI 1943 w lesie kotfińskim doszło 
do spotkania z oddziałem AK → Stanisła-
wa Sojczyńskiego ps. Zbigniew. Gwar-
dziści zostali rozbrojeni i czasowo zatrzy-
mani do wyjaśnienia. Domagano się od 

Pawła i Jaszy podporządkowania się do-
wództwu AK. Jednak w wyniku rozmów  
z władzami okręgu częstochowskiego GL 
oddział wypuszczono, uzgodniono też za-
sady wzajemnego komunikowania się  
w terenie. W poł. XII 1943 Paweł wraz  
z oddziałem kwaterował w Szczepocicach, 
gdzie przybyli również Leon Szwabinski 
ps. Lolek ze sztabu okręgu GL z Często-
chowy i pododdział Garbatego z Włosz-
czowy. W czasie świąt Bożego Narodzenia 
1943 we wsi zorganizowano huczną zaba-
wę z udziałem gwardzistów i miejscowej 
ludności. Podczas imprezy zbiegł jeniec 
niemiecki, wskutek czego w następnych 
dniach Niemcy dokonali pacyfikacji tego 
rejonu (Szczepocice, Pieńki i Lgota)  
i aresztowań. Za naruszenie zasad konspi-
racji i nadużywanie alkoholu Paweł został 
pozbawiony stopnia oficerskiego i funkcji 
dowódcy (17 I 1944). W końcu I 1944 
podczas budowy ziemianek leśnych od-
dział Pawła stoczył walkę spotkaniową  
z niemiecką żandarmerią, udało się wów-
czas wydostać z okrążenia. Z uwagi na to, 
że w terenie tym dyslokowały duże siły 
niemieckie, przedostali się na ziemię 
włoszczowską. Tam doszło do konfronta-
cji ogniowej z oddziałem NSZ (bez strat 
własnych). Następnie Paweł, przy wspar-
ciu patrolu Jerzego Stelaka ps. Kruk, zor-
ganizował udaną zasadzkę na transport 
niemiecki pod Maluszynem. 24 III 1944  
w lesie borowskim k. Kuźnicy siły nie-
mieckiego Schutzgebiet IV w Radomsku 
zaatakowały gwardzistów Pawła. W walce 
zginęło 5 członków AL, a 20 wydostało się 
z okrążenia. Na początku IV 1944 w Wy-
mysłówku Paweł uczestniczył w kolejnej 
naradzie organizacyjnej z kierownictwem 
BCh z udziałem przedstawicieli Komitetu 
Okręgowego PPR i sztabu 9. Okręgu AL 
(opracowano m. in. plan działań dywersyj-
nych na okres od 15 IV do 15 V). 17  
IV 1944 patrol pod dowództwem Pawła 
rozkręcił tory k. Kamieńska, co spowodo-
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wało 8-godzinną przerwę w ruchu kolejo-
wym na linii Warszawa-Częstochowa.  
W V 1944 na rozkaz Hanicza z jednostki 
Pawła wydzielono partyzantów do nowo 
sformowanej kompanii dywersyjnej, któ-
rej dowódcą mianowano Stanisława Hany-
ża ps. Stach. Paweł ze swoją grupą (ok. 60 
ludzi) ukrywał się w rejonie Nadolnika  
i Ojrzenia. 17 VI 1943 wraz z oddziałem 
opanował stację kolejową Teklinów i za-
trzymał pociąg osobowy relacji Warsza-
wa-Częstochowa (podczas akcji zabito  
3 Niemców). 11 VII 1944 został mianowa-
ny dowódcą batalionu III Brygady AL im. 
Bema (potwierdzenie rozkazem dziennym 
z 7 IX 1944), był również wnioskowany 
do awansu do stopnia kapitana (nieza-
twierdzony przez władze AL). 30 VII 1944 
w leśniczówce Ojrzeń Paweł zabezpieczał 
pierwsze posiedzenie konspiracyjnej 
Łódzkiej WRN. W trakcie obrad doszło do 
starcia w okolicy wsi Wygoda z konnym 
oddziałem SS Kałmuckiego Korpusu Ka-
waleryjskiego (niem. Kalmücken-Legion). 
W walce zginęli Jasza i Mikołaj Aku-
łaszwili. Po zakończonej walce z AL Kał-
mucki Legion dokonał zbrodni wojennej  
w Wygodzie (rozstrzelano 19 osób i spalo-
no ok. 10 gospodarstw). W VIII 1944 
aelowcy Pawła odebrali zrzuty broni, 
sprzętu oraz grup sowieckich oficerów  
i niemieckich komunistów. W dn. 12-13 
IX 1944 uczestniczył w potyczce z Niem-
cami pod Ewiną. Pomimo ostrzeżeń ze 
strony → Bronisława Skury-Skoczyńskie-
go Robotnika z AK, który przekazał pełny 
obraz zacieśniającej się obławy niemiec-
kiej, wraz z komendantem brygady AL 
kpt. Haniczem dali się zaskoczyć oraz 
okrążyć w lasach kotfińskich. Jednostka 
Pawła zajęła gajówkę po przeciwnej stro-
nie wsi Ewina, a następnie zdążyła prze-
drzeć się przez niemieckie okrążenie.  
W rejonie Ciężkowice-Wojnowice doszło 
do kolejnego starcia. Część jego rozpro-
szonych partyzantów dotarła do stałej kry-

jówki w rejonie gajówki Wójcika, gdzie 
natrafiła na silny ogień karabinowy od-
działu niemieckiego, po krótkiej wymianie 
ognia udało się jej wycofać. Dzięki dobrej 
znajomości terenu Paweł uratował przed 
zagładą swoją jednostkę, odniósł przy tym 
lekkie rany prawej ręki. Po rozbiciu bryga-
dy AL pod Ewiną jako porucznik dowodził 
plutonem dywersyjnym (ok. 130 ludzi). Po 
kilku tygodniach podległy mu kilkudzie-
sięcioosobowy oddział odłączył się i prze-
szedł pod rozkazy Izaaka Gutmana vel 
Zygmunta ps. Zygfryd. 8 XI 1944 we wsi 
Wymysłówek na rozkaz Pawła zastrzelo-
no członka NSZ o ps. Morga. W dn. 22-24 
XI 1944 w lesie kotfińskim (okolice Silni-
cy) jego oddział wraz z sowiecką grupą 
kpt. Fiodorowa i mjra Szarowa został za-
atakowany przez niemiecką jednostkę po-
licyjną (akcja o krypt. Grossunternehmen 
Schneetreiben, pol. Duża Zamieć). Po 
trzydniowych próbach przebicia się gwar-
dziści wydostali się z okrążenia. Sowiecki 
zwiad ewakuował się w kierunku frontu,  
a kilkudziesięcioosobowy oddział Pawła 
pozostał w terenie pozbawiony łączności  
z naczelnym dowództwem AL w Lublinie. 
Po wkroczeniu Sowietów na ziemię ra-
domszczańską od 16 I 1945 pełnił funkcję 
komendanta miasta w ramach organizacji 
wojskowej Polskiej Armii Ludowej, która 
weryfikowała gwardzistów. Od 5 VIII 
1945 zajmował się legalizacją byłych par-
tyzantów GL-AL z terenu pow. radomsz-
czańskiego w ramach Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Współorganizował struktury 
komendy miejskiej MO w Radomsku, p.o. 
komendanta w stopniu kapitana. Do 1946 
przewodniczący Związku Partyzantów 
ZBoWiD w Radomsku. W okresie 1 I-IV 
1946 przebywał na kuracji zdrowotnej  
i w szpitalu. W dn. 10 XI 1947 (rozkazem 
personalnym MON nr 1362 z dn. 27 XII 
1945) zatwierdzono jego stopień wojsko-
wy kapitana. W 1948 aresztowany przez 
WUBP w Łodzi pod zarzutem przyjmowa-
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nia korzyści majątkowych jako komendant 
MO, m.in. za płatne protekcje w zwolnie-
niach z aresztu członków konspiracji nie-
podległościowej. W śledztwie przyznał się 
częściowo do winy. Po interwencji jego 
żony w PZPR i w ZBoWiD w Radomsku 
w ciągu 2 miesięcy uzyskał od prokuratora 
zwolnienie z aresztu i ostatecznie umorze-
nie sprawy. 13 VI 1948 uczestniczył w od-
słonięciu tablicy nagrobkowej poległych 
partyzantów AL podczas boju z Niemcami 
pod Ewiną. W l. 1948-1950 zamieszkiwał 
w Kamionkach w pow. dzierżoniowskim, 
zatrudniony jako administrator domu wy-
poczynkowego. 1 IX 1949 skreślony z ewi-
dencji żołnierzy WP jako niezdolny do służ-
by wojskowej z powodu choroby serca 
spowodowanej alkoholizmem. W charakte-
rystyce C. Kubika, sporządzonej przez sze-
fa PUBP w Radomsku, odnotowano m.in.: 
nadużywał alkoholu, a w jego oddziale bra-
kowało dyscypliny, za co został przez wła-
dze okręgu PPR dwukrotnie skazany na 
karę śmierci, wyroku nie wykonano.  
W 1949 aresztowany przez funkcjonariuszy 
UB jako podejrzany o dokonanie w 1943 
zabójstwa małżeństwa żydowskiego k. wsi 
Szczepocice (w rzeczywistości sprawcą był 
Feliks Kupniewicz). W 1951 więziony pre-
wencyjnie w WUBP w Łodzi przy ul. Kra-
szewskiego w związku z podejrzeniem  
o przynależność do nielegalnej organizacji 
antykomunistycznej pn. Armia Wolności 
(śledztwo nie potwierdziło zarzutów, spra-
wę umorzono). Wyszedł z więzienia 26 X 
1951. Odznaczenia: Krzyż Srebrny Virtuti 
Militari V kl. (rozk. WP nr 1323, z dn. 24 
XII 1945), Krzyż Partyzancki (rozk. MON 
nr 20 z 17 VI 1947), Krzyż Walecznych 
(nadany przez KRN 2 VIII 1946), Medal 
Zwycięstwa i Wolności (26 X 1945). Zm. 
1 IV 1952 w Radomsku po ciężkiej choro-
bie, pochowany na Starym Cmentarzu. 

B. Hanicz-Boruta, Wspomnienia dowódcy 
III Brygady AL, Łódź 1973, s. 6, 45, 56, 79, 82, 

94, 106, 118, 125-128, 169; E. Gronczewski, 
Walczyli o Polskę Ludową, Warszawa 1982,  
s. 154; M. Janikowski, Próba tamtych dni, War-
szawa 1964, s. 380-381, 418; Kałmucki Korpus 
Kawalerii. Zbrodnie popełnione na ziemiach 
polskich w 1944 r. w dokumentach SB, oprac. 
R. Sodel, Lublin 2011; R. Nazarewicz, Bój Ar-
mii Ludowej pod Ewiną 12 września 1944 r., 
Warszawa 1979, s. 37; tenże, Nad górną Wartą 
i Pilicą. PPR, GL i AL w okręgu częstochow-
sko-piotrkowskim w walce z hitlerowskim oku-
pantem (1942-1945), Warszawa 1964, s. 106, 
120, 134, 138, 139, 156, 159, 160, 171, 182, 
183, 209, 214, 215, 229, 231, 232, 276, 284, 
295, 297, 301, 302, 303, 315, 316, 363, 389; 
tenże, Ziemia radomszczańska w walce 1939-
1945, Warszawa 1973, s. 43, 66; A. Osowski, 
Komuniści w Łódzkiem. Przyczynek do życio-
rysów oraz działalności w świetle akt Gestapo  
i aparatu bezpieczeństwa, [w:] Polska Partia 
Robotnicza – Gwardia Ludowa / Armia Ludo-
wa na ziemiach polskich 1942-1944/1945, red.  
K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 
2013, s. 346-347; S. Szelka, Z działań 3 Bry-
gady Armii Ludowej im. gen. Bema, „Wojsko-
wy Przegląd Historyczny” 1958, nr 1, s. 49-57; 
AIPN BU 2911/1, MSW w Warszawie, Kar-
toteka ogólnoinformacyjna, k. 2992; 2451/1, 
MSW w Warszawie, Kartoteka Biura „C”,  
k. 61; AIPN w Łodzi pf 12/1323, Akta śledztwa 
przeciwko: Kubik Czesław, b. dowódca oddzia-
łu AL w powiecie radomszczańskim, podejrza-
ny o dokonanie w 1943 r. zabójstwa dwóch 
osób narodowości żydowskiej; 0081/1, WUSW  
w Łodzi, Kartoteka ogólnoinformacyjna,  
k. 1751; CAW, TAP, sygn. 21/640/61, Akta per-
sonalne kpt. Czesław Kubik; Raport dowódcy 
batalionu im. gen. Bema do Dowództwa Okrę-
gu AL nr 9, m.p. 7.8.44 (kopia w zbiorach au-
tora); Relacja kpt. Czesława Kubika ps. Paweł, 
Radomsko 14 X 1947 r., s. 1-5, Radomsko 
(kopia maszynopisu w zbiorach autora); Rela-
cje i wspomnienia żołnierzy AL „Bema”, Lista 
członków III Brygady AL, poległych i po-
krzywdzonych z garnizonu, dokumenty oprac. 
C. Kubik, s. 15 (kopie w zbiorach autora). 

Ksawery Jasiak
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KULKA Marek (1902-1940) – robot-
nik, policjant. Ur. 9 III 1902 w Pławnie 
w pow. noworadomskim, s. służącej Bro-
nisławy Kulki. Ukończył 4 klasy szkoły 
elementarnej. Służbę w WP zakończył  
w stopniu kaprala. Przed wstąpieniem do 
PP (2 XII 1928) pracował jako robotnik. 
Pierwszym jego miejscem przydziału był 
posterunek PP w Mierzycach. W 1930 
przeniesiony do posterunku PP w Wielu-
niu. W 1930 prowadzono przeciwko nie-
mu dochodzenie dyscyplinarne w związku 
z niestosownym zachowaniem się wzglę-
dem przełożonego. Sprawa dotyczyła spo-
ru podczas wyznaczania godzin patrolu  
i używania gróźb względem komendanta 
posterunku PP w Mierzycach. Ukarany 
został 3-dniowym aresztem. Ukończył  
w 1931 kurs Szkoły Fachowej dla szerego-
wych w Żyrardowie. W 1932 zdobył Brą-
zową Państwową Odznakę Sportową. Od 
17 IX 1933 żonaty z Alfredą z d. Konat. 
Ślub zawarto w radomszczańskim koście-
le. Mieli dwoje dzieci: Danutę Teresę (ur. 
1935) i Janusza (zamordowany w 1940). 
W 1935 (w związku z chorobą żony i cór-
ki) starał się o jednorazową zapomogę, 
gdyż skromne pobory nie wystarczały na 
pokrycie kosztów leczenia. Po wybuchu  
II wojny światowej aresztowany przez wła-
dze ZSRR. Zamordowany przez NKWD  
w Miednoje w 1940. 

P. Zawilski, T. Walkiewicz, T. Szcze-
pański, J. Olbrychowski, Funkcjonariusze 
Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej  
w Łodzi. Ofiary zbrodni katyńskiej, Łódź 2015, 
s. 301; AACz, Księga ur. parafii rzymskokato-
lickiej w Pławnie 1896-1910, sygn. KM 2887,  
akt 19/1902; APŁ oddział w Sieradzu, zespół 
191, Powiatowa Komenda Policji Państwowej 
w Wieluniu, sygn.: 578, 620, 685, 724.

Piotr Pawlak

KUPCZYŃSKI Ludwik (1839-1886) 
– urzędnik, powstaniec styczniowy. Ur.  
8 VIII 1839 w Pławnie, s. Piotra – pocho-
dzenia szlacheckiego, zarządzającego go-
spodarstwem parafialnym (proboszczem 
był jego brat ks. Szymon Kupczyński)  
i Julianny z Duszyńskich małżonków Kup-
czyńskich. Był najstarszym dzieckiem z je-
denaściorga rodzeństwa. Po przeniesieniu 
ks. Szymona do Kobiel Wielkich w 1844 
ojciec Ludwika z rodziną przeprowadził się 
wraz z nim do nowej parafii, gdzie podjął 
analogiczne obowiązki. Ludwik pomagał 
rodzicom w gospodarstwie, potem prakty-
kował w majątku Kajetana Tymowskiego. 
W 1860 został pisarzem prowentowym  
w Brudzicach. Po zwolnieniu z urzędu 
wójta gm. Józefa Łojewskiego otrzymał 
jego posadę. W końcu II 1863 porzucił 
pracę i przystąpił do powstańczego oddzia-
łu Mariana Langiewicza. Po rozproszeniu 
partii po bitwie pod Chrobrzem (pow. piń-
czowski) przedostał się do Krakowa. Wró-
cił do Królestwa Polskiego po ogłoszeniu 
przez cara Aleksandra II w V 1863 mani-
festu amnestyjnego. Jednak nie zaprzestał 
działalności konspiracyjnej, rozpoczął  
w Silniczce akcję werbunkową do oddzia-
łu Hipolita Bajkowskiego (syna dzier-
żawcy z Biestrzykowa). Służył początko-
wo jako podoficer, następnie porucznik  
i pomocnik (adiutant) Bajkowskiego.  
25 I 1864 został aresztowany przez koza-
ków k. wsi Trzebca pod Brzeźnicą. Nie 
chcąc narażać rodziny, podał się za Piotra 
Szafrańskiego. Osadzono go w więzieniu  
w Częstochowie. Wyrokiem wojennego 
sądu polowego został skazany na 12 lat 
ciężkich robót w kopalniach syberyjskich. 
W śledztwie obciążyli go b. powstańcy 
– Ludwik Jarka (ewangelik z Radomska,  
z oddziału Bajkowskiego) i Adam Bielec-
ki (ogrodnik z Cielętnik, z oddziału Ta-
czanowskiego) oraz mieszkańcy Kobiel 
– Szymon Rublewski, Jan Szemiński (ko-
wal) i Michał Szemiński. Audytoriat polo-
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wy wojsk Królestwa Polskiego zmniejszył 
wyrok do lat 10 (zatwierdzony 19/31 V 
1864). W czasie odbywania kary nie wol-
no mu było korespondować z rodziną, po 
jej odbyciu musiał pozostać na Syberii. 
Trudnił się pracami leśnymi, potem osiadł 
w Irkucku. Dorobił się własnego drewnia-
nego domu, w którym prowadził cukiernię 
i masarnię. W Irkucku odwiedził go brat 
Józef, który będąc w wojsku służbowo 
jechał do Władywostoku. Ustalili, że Lu-
dwik sprzeda majątek i postara się o prawo 
powrotu do Polski. Jednak pożar Irkucka 
w 1879 pozbawił Ludwika całego dobyt-
ku. Niedługo potem zmarła mu również 
żona (dzieci nie mieli). Przez kilka lat 
zbierał pieniądze na powrót do kraju. Wró-
cił w 1884 na skutek amnestii. Mieszkał 
kątem u różnych krewnych. Podupadł na 
zdrowiu, również psychicznym. Twierdził, 
że przed przyjazdem przesłał na adres gu-
bernatora piotrkowskiego 5000 rub., które 
miały mu zapewnić egzystencję w kra-
ju. Wiele razy na piechotę udawał się do 
Piotrkowa w celu odzyskania pieniędzy. 
Po zakazaniu mu przebywania w mieście, 
udał się piechotą ze skargą do Petersburga. 
Znaleziono go prawie zamarzniętego pod 
Smoleńskiem i odesłano do brata Toma-
sza w Radziechowicach. Zm. 6 III 1886  
w szpitalu w Radomsku, pochowany na 
Starym Cmentarzu w nieznanej mogile.

W. Karwasiński, Echo powstania stycznio-
wego na terenie pow. radomszczańskiego, GRa 
1938, nr 4, s. 4-5, nr 5, s. 3; R. Szwed, Powsta-
nie styczniowe w Radomszczańskiem, wyd. 2, 
Radomsko 1995, s. 64; AACz, Księga ur. pa-
rafii rzymskokatolickiej w Pławnie 1835-1848, 
sygn. KM 2882, akt 38/1839, Księga zg. parafii 
rzymskokatolickiej w Radomsku 1885-1890, 
sygn. KM 114, akt 59/1886; AGAD, zespół 
238, sygn. 3, k. 383 (tu błędnie jako; Krup-
czyński), zespół 242, sygn. 4, s. 331.

Grzegorz Mieczyński

KUSIŃSKI Bolesław (1891-1940) – 
działacz niepodległościowy, piłsudczyk, 
oficer LP, WP i PP. Ur. 3 X 1891 w Ra-
domsku, s. Antoniego i Franciszki z Ol-
szewskich małżonków Kusińskich (w nie-
których źródłach data błędna 16 IX 1894). 

Uczył się w Radom-
sku (prawdopodob-
nie w progimnazjum 
→ Antoniego Żyliń-
skiego). 5 V 1915 
wstąpił do LP. 6 VII 
1915 zdał egzamin 
w szkole podoficer-
skiej rachunkowych 
w Piotrkowie i został 

mianowany sekcyjnym. Skierowany do 
magazynów centralnych w Radomsku. Su-
perarbitrowany w Krakowie 31 VIII 1916 
i uznany za niezdolnego do żadnej służby. 
Następnie członek POW. Od 11 XI 1918 
w WP. 3 V 1922 zweryfikowany jako po-
rucznik. Jego oddziałem macierzystym był 
Wojskowy Okręgowy Zakład Gospodar-
czy Nr 10 w Przemyślu. W 1924 pozosta-
wał w Kadrze Oficerów Korpusu Intenden-
tury przy Departamencie VII Intendentury 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, będąc 
jednocześnie oficerem nadetatowym Okrę-
gowego Zakładu Gospodarczego Nr 10. 
W 1924 przeniesiony do KOP. Od 1926 
oficer Oddziału II Sztabu Generalnego  
w Dowództwie KOP, a następnie w De-
partamencie Piechoty Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. 31 VII 1927 przeniesiony do 
rezerwy. Od 1 IX 1927 oficer PP w stopniu 
nadkomisarza (pracował w KG PP). Wska-
zywany jest jako szef tajnej organizacji ka-
dry PP „Srebrna Róża”, dążącej do unieza-
leżnienia PP od władz administracyjnych. 
W 1927 był obwiniony o kierowanie po-
rwaniem i pobiciem Tadeusza Dołęgi-Mo-
stowicza (krytyka obozu sanacji). Sprawa 
została umorzona przez prokuraturę. Od 
29 V 1937 do wybuchu wojny zastępca ko-
mendanta PP Miasta Stołecznego Warsza-
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wy. W 1939 dostał się do sowieckiej nie-
woli. Przebywał w obozie w Ostaszkowie.  
W czasie pobytu w obozie prowadził pra-
cę uświadamiającą wśród więzionych tam 
policjantów, za co był przez 72 dni prze-
trzymywany w areszcie. Wiosną 1940 zo-
stał zamordowany przez funkcjonariuszy 
NKWD w Kalininie (obecnie: Twer) i po-
grzebany w Miednoje. Od 2 IX 2000 spo-
czywa na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Miednoje. Odznaczony Krzyżem Nie-
podległości z Mieczami (3 V 1932), Krzy-
żem Walecznych (kilkakrotnie, pierwszy 
raz w 1921), Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Srebrnym Orderu Woj-
skowego Virtuti Militari (pośmiertnie, 11 
XI 1976), Krzyżem Kampanii Wrześnio-
wej 1939 r. (pośmiertnie, 1 I 1986). 4 X 
2007 pośmiertnie awansowany na stopień 
podinspektora policji. Autor publikacji 
Józef Piłsudzki, życie i czyny (Warszawa 
1934).

K. Halicki, Policja polityczna w Pol-
sce w okresie międzywojennym, [w:] Wywiad  
i kontrwywiad wojskowy w II RP, T.1, Ło-
mianki 2010, s. 303; G. Mieczyński, Żołnierze 
Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego  
z powiatu noworadomskiego, ZRa, t. XV, red. 
T.A. Nowak, Radomsko 2018, s. 271; Ostat-
nia droga, red. C. Grygo, Białystok 1998, s. 9;  
J. Rawicz, Doktor Łokietek i Tata Tasiemka, 
Warszawa 2014, s. 28-29; AACz, Księga ur. 
parafii rzymskokatolickiej w Radomsku 1891-
1894, sygn. KM 107, akt 504/1891; „Dziennik 
Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, 
26 I 1922, nr 1, s. 66; 5 XI 1928, nr 14, s. 304; 
Dziennik Ustaw RP, 10 IV 1986, nr 2, s. 30; 
Lista starszeństwa oficerów zawodowych, 
załącznik do „Dziennika Personalnego Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych” 8 VI 1922 r.,  
nr 13, s. 394; Monitor Polski 1932, nr 109,  
poz. 142; „Rocznik Oficerski 1923”, s. 1307, 
1324; „Rocznik... 1924”, s. 23, 1187, 1204; 
„Rocznik Oficerski Rezerw 1934”, s. 244.

Przemysław Kęsicki

KUSZELA (Koszela) Ignacy (1891-
1952) – działacz niepodległościowy, ofi-
cer LP i WP, urzędnik państwowy II RP. 
Ur. 2 I 1891 w Młodzowach, s. Tomasza  
i Antoniny z Sobczyńskich małżonków 
Koszelów. Miał co najmniej czworo ro-
dzeństwa → Wacława (1887-1940), Ju-
liannę (ur. 1896), Bronisławę (ur. 1898)  
i Cecylię (ur. 1900). Uczył się w szkole → 
Feliksa Fabianiego w Radomsku, ukoń-
czył ją już po śmierci przełożonego i prze-
jęciu placówki przez → Antoniego Żyliń-
skiego. Edukację kontynuował w Szkole 
Handlowej w Będzinie. Od 1910 pracował 
jako kontroler w Zakładach Towarzystwa 
Metalurgicznego w Radomsku oraz w biu-
rze budowlanym G.J. Bielski w Dąbrowie 
Górniczej jako kierownik biura i kontroler 
robót. W tym czasie wstąpił do Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” Zagłębia 
Dąbrowskiego. W związku z tą działal-
nością inwigilowany przez carską policję.  
W I 1914 aresztowany, pomimo stawia-
nych zarzutów do procesu nie doszło  
i został zwolniony. Rozpoczął pracę  
w Warszawskim Ziemiańskim Towarzy-
stwie w Sosnowcu jako kasjer i prokurent 
firmy. Po wybuchu wojny i wkroczeniu 
LP do Królestwa wstąpił w ich szeregi. 
W 1915 ukończył szkołę podoficerów li-
niowych w Sławkowie, a następnie kurs 
podoficerów rachunkowych w Radom-
sku. Uczestniczył w formowaniu 4. pp LP  
oraz 6. pp LP, z którym wyruszył na front 
wołyński. W tym czasie zaczął posługi-
wać się nazwiskiem Kuszela. Brał udział 
w walkach nad Stochodem w oddziale 
karabinów maszynowych 6. pp. Za walki 
odznaczony austriackim Srebrnym Krzy-
żem Zasługi z Koroną. 1 I 1916 skiero-
wany do formowania 2. pułku ułanów LP, 
z którym walczył na froncie wołyńskim. 
19 VIII 1916 mianowany chorążym i do-
wódcą oddziału sztabowego 2. pułku uła-
nów. W XII 1916 wraz z pułkiem wkro-
czył do Warszawy. 1 IV 1917 mianowany 



112

podporucznikiem i objął funkcję oficera 
prowiantowego pułku. Po przekroczeniu 
przez pułk frontu pod Rarańczą został 
internowany przez Austriaków w obozie 
Dulfalva na Węgrzech (obecnie: Ukra-
ina). Zwolniony 20 VII 1918, powrócił 
do Radomska i działał w POW. 6 XI 1918 
wstąpił do WP z zatwierdzeniem stopnia 
oficerskiego posiadanego w LP. Służył  
w Wojskowych Zakładach Gospodarczych 
(WZG) w Radomiu. 1 V 1920 organizował 
WZG w Ostrowcu, zaopatrywał osobiście 
wojska walczące z bolszewikami. 24 XI 
1920 awansował na kapitana. Od IX 1921 
kierownik Rejonowych WZG w Często-
chowie. 16 IX 1922 odznaczony Krzy-
żem Walecznych. W 1923 zawarł związek 
małżeński z Marią Wiśniowiecką, mieli 
córkę Izabelę (ur. 1925). 6 IV 1924 od-
szedł na własną prośbę z wojska. Pracował  
w różnych firmach, min. jako zarządzający 
oddziałem firmy Standard-Nobel w Płoc-
ku. Od 26 III 1932 pracował jako urzęd-
nik cywilny przy Okręgu Korpusu nr 1  
w Warszawie. Działał aktywnie w Związ-
ku Legionistów. Otrzymał wzorowe re-
ferencje od władz wojskowych i uzyskał 
posadę zarządzającego oddziałem Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Pińsku, gdzie 

przeniósł się wraz 
z rodziną. W 1939 
z m o b i l i z o w a n y. 
Przydział i przebieg 
służby w kampanii 
wrześniowej niezna-
ny. Od 1 I 1940 prze-
bywał w Warszawie, 
zajmował się han-
dlem. Utracił kon- 

takt z żoną, która została wywieziona do 
Rzeszy (zginęła w trakcie oblężenia Wro-
cławia). Po zakończeniu wojny z córką, jej 
mężem i wnukiem zamieszkał we Wrocła-
wiu. Zm. 3 III 1952, pochowany na Cmen-
tarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 
IIIC, grób 68a, rząd 1 od pola C1).

W. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 
1914-1917, Słownik biograficzny, Tom II G-K, 
Warszawa 2016, s. 345; Dziesięciolecie in-
tendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928, 
Warszawa 1929, s. 554; R. Kotewicz, Piotr-
ków-Radomsko u progu niepodległości, Piotr-
ków-Radomsko 1998, s. 42, 60; AACz, Księgi 
ur. parafii rzymskokatolickiej w Radomsku, 
sygn. KM 106-109, akty: 423/1887, 672/1891, 
346/1896, 653/1898, 715/1900; CAW sygn. 
I.120.1.9, Wykaz 2 puł. LP, s. 36-38; sygn. 
I.120.1.375,- Wnioski nominacyjne z 2 puł. LP, 
s. 235-238; sygn. I.120.1.388, Wykaz oficerów, 
s. 17-45; sygn. I.120.1.382, Wykaz oficerów  
2 puł., s. 101-103; sygn. I.120.1.454, Wnio-
sek o nadanie Wojskowego Medalu Zasługi,  
s. 207-208; sygn. I.120.1.499, Wykaz oficerów 
2 puł., s. 3-4; sygn. I.120.1.548, Wykaz ofice-
rów 2 puł., s. 439-441; Dokumenty ze zbiorów 
rodzinnych; „Dziennik Personalny Minister-
stwa Spraw Wojskowych”, 24 XI 1920, nr 45, 
poz. 1071, s. 1221; 16 IX 1922, nr 31, s. 700; 
15 V 1924, nr 48, s. 273; „Dziennik Rozpo-
rządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych”,  
4 XI 1918, R. 1, nr 4, s. 32; „Rocznik Oficerski 
1923”, s. 1306, 1310, 1317; „Rocznik... 1924, 
s. 1188, 1212; „Rocznik Oficerski Rezerw 
1934”, s. 203.

Przemysław Kęsicki

L

LANGWALD Jan (I poł. XVIII  
w.-po 1781) – duchowny katolicki. Data  
i miejsce urodzenia oraz rodzina nieznane. 
Od 1745 do co najmniej 1777 był kapela-
nem wykonującym posługę duszpasterską 
w kościele prebendalnym w Strzałkowie. 
Prawdopodobnie w 1754 został przydzie-
lony do pomocy → bp. Antoniemu Woł-
łowiczowi. W 1765 był administratorem 
dóbr strzałkowskich z tytułem vicepre-
bendarza, a w l. 1776-1781 prepozytem 
szpitala radomszczańskiego oraz skiernie-
wickiego. Z okresu pełnienia przez niego 
funkcji viceprebendarza w Strzałkowie 
pochodzi ufundowana przez niego srebrna 



113

sukienka do ołtarza głównego. Data i miej-
sce śmierci nieznane.

T. A. Nowak, Księgi metrykalne parafii 
p.w. św. Lamberta w Radomsku, cz. II, s. 15, 
cz. III, s. 10; M. Różański, Duchowieństwo pa-
rafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII 
wieku. Studium prozopograficzne, Łódź 2010, 
s. 188, 331; AACz, Księga chrztów parafii p.w. 
św. Lamberta w Radomsku 1739-1779, sygn. 
KM 4937, s. 58v, 142v, 217v; Księga chrztów 
parafii p.w. św. Lamberta w Radomsku 1779-
1796, sygn. KM 4938, s. 17, 19; Księga mał-
żeństw parafii p.w. św. Lamberta w Radomsku 
1735-1796, sygn. KM 4936, s. 52v, 59, 62v, 63, 
66v, 69, 96v, 99, 99v; Wizytacja kościelna pa-
rafii w Radomsku z 1765 r., sygn. KD 181.

Michał Pawlikowski

LEHMANN Johann Friedrich (1758-
1833) – pruski radca podatkowy (Steuer-
rat – Commisarius loci). Ur. 15 VII 1758 
w Wahlstatt (Legnickie Pole) w pobliżu 
Legnicy, s. pastora Johanna Friedricha. 
Kształcił się w legnickim gimnazjum, 
następnie od IV 1777 studiował prawo  
w Halle. Przez kilka lat pracował jako 
audytor w pułku kirasjerów von Sey-
dlitza (Oława). Po utworzeniu Prus Połu-
dniowych (ziemie zagarnięte przez Prusy  
w wyniku II rozbioru Polski, 1793) prze-
szedł do administracji cywilnej w tej pro-
wincji. Początkowo jako radca podatkowy 
w Sieradzu (inspekcja podatkowa), a na-
stępnie Piotrkowie (VII 1795-VIII 1798), 
na tym stanowisku zastąpił Augusta Wil-
helma Buchholza, którego skierowano 
do kamery poznańskiej. Obowiązkiem 
radcy było objeżdżanie miast podległej 
inspekcji. Na miejscu dokonywał kontro-
li prowadzonej dokumentacji oraz sposo-
bu realizacji poleceń władz zwierzchnich.  
O jego nominacji kamera piotrkowska  
(w skład której wchodziło Radomsko) za-
wiadomiła magistrat Radomska 17 VIII 

1795. Po raz pierwszy przybył do tego mia-
sta 28 X 1795 w celu dokonania instalacji 
nowego burmistrza – von Jungego. Jedno-
cześnie czynny w kamerze piotrkowskiej 
jako radca. Po przeniesieniu siedziby ka-
mery do Kalisza pracował w niej do czasu 
likwidacji administracji pruskiej na tym 
terenie. Po klęsce Prus w 1806 powrócił  
w rodzinne strony – pracował w rejencji 
legnickiej. Jest autorem relacji z wydarzeń, 
które miały miejsce na terenie departamen-
tu kamery kaliskiej w ostatnich momentach 
panowania pruskiego. Zm. 11 I 1833.

F. Grützmacher, Zur Charakteristik der 
südpreußischen Steuerräte, Ausschnitt aus 
der „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 
für die Prov. Posen”, Jahr. XXVIII (1913),  
1. Halbband; K. Schottmüller, Der Polen-
aufstand 1807/7. Urkunden und Aktenstücke 
aus der Zeit zwischen Jena und Tilsit, Danzig 
1907; R. Straubel, Biographisches Handbuch 
der preußischen Verwaltungs- und Justizbeam-
ten 1740-1806, Bd. 1, München 2009, s. 563;  
Z. Włodarczyk, Nadzór nad miastami w depar-
tamencie kamery kaliskiej Prus Południowych 
1793-1806. Inspekcje podatkowe, „Rocznik 
Wieluński” 2002, t. 2; tenże, Na przełomie 
epok. Radomsko pod panowaniem pruskim 
(1793-1806), Radomsko 2015.

Zdzisław Włodarczyk

LENCZOWSKI Karol Marceli 
(1881-1959) – kapucyn, pierwszy kape-
lan LP. Ur. 18 I 1881 we wsi Maniowy  
k. Nowego Targu. Jego ojciec Teofil był 
nauczycielem prywatnym, a matka Julia  
z Błaszczyńskich zajmowała się gospodar-
stwem domowym. Po ukończeniu szkoły 
miejskiej w Nowym Targu uczył się w l. 
1894-1898 w Gimnazjum św. Anny w Kra-
kowie. Do kapucynów prowincji galicyj-
skiej wstąpił 18 IX 1898 w Sędziszowie. 
Śluby proste złożył 27 IX 1899 otrzymując 
imię Kosma, a śluby uroczyste 4 X 1902  
w Krakowie. Studia filozofii i teologii od-
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był u franciszkanów w Krakowie. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał w katedrze 
wawelskiej 9 VII 1905 z rąk bp. Anatola 
Nowaka. Potem przebywał w klasztorach: 
w Krośnie (1906-1907), Krakowie (1907-
1910), Kutkorzu (1910-1912), Krakowie 
(1912-1921), skąd tuż przed samym wy-
buchem wojny pielgrzymował do Ziemi 
Świętej. 7 VIII 1914 wstąpił do LP → Józe-
fa Piłsudskiego i wraz z Drugą Kompanią 
Strzelecką wyruszył z krakowskich Olean-
drów. 30 VIII 1914 w Kielcach przed mszą 
polową na placu katedralnym otrzymał od 
komendanta J. Piłsudskiego pierwszą le-
gitymację kapelańską. Był z legionistami 
w miejscach walk (Laski, Krzywopłoty, 
Łowczówek, Konary, potyczki nad Nidą  
i Styrem). W I Brygadzie LP pozostawał do 
końca 1915. W pierwszych dniach lutego 
1916 przybył do Kamieńska z przydziałem 
do Domu Uzdrowieńców w celu zapew-
nienia opieki duchowej chorym. Tutaj pod-
czas mszy świętych wygłaszał porywające 
kazania, nauczał religii w czteroklasowej 

szkółce legionowej 
oraz sporządził spis 
grobów legionistów 
I Brygady. Za swoje 
prace otrzymał pra-
wo noszenia odznaki 
I Brygady Za wierną 
Służbę. W styczniu 
1917 w Zegrzu na 
własną prośbę objął 

kapelanię stacjonującego tam 4. pp, by  
w kwietniu tegoż roku odmaszerować 
wraz z pułkiem do Łomży. Usposobienie 
ojca Kosmy dobrze oddaje fragment listu 
wikarego z Kamieńska: Smutno tu bez 
drogiego Ojca, ciągle mi się zdaje, ze za 
chwilę przyjdzie Ojciec Kosma, jak za-
wsze dobry, wesoły, żeby pogadać, żeby 
przynieść ze sobą słonka i oświecić ciche  
i ciemne kąty. W czasie kryzysu przysięgo-
wego odmówił złożenia przysięgi i dlatego 
został skierowany do Polskiego Korpusu 

Posiłkowego. Po zawarciu pokoju brze-
skiego został internowany w Dulfalva,  
a potem w Huszt. Pomagał żołnierzom du-
chowo i materialnie. Po powrocie z woj-
ska początkowo przebywał w Krakowie 
(w l. 1921-1924 jako wikary konwentu), 
następnie Sędziszowie (1924-1925) jako 
wikary konwentu i ojciec duchowny bra-
ci, Lwowie (1925-1936), gdzie do 1927 
był wikarym konwentu i parafii. Później 
odmawiał przyjmowania wyższych funkcji 
– w 1930 nominacji na gwardiana i admini-
stratora parafii we Lwowie, w 1933 mistrza 
nowicjatu w Sędziszowie. W 1936 został 
spowiednikiem kleryków w Krakowie. 
W l. 1939-1940 był we Lwowie ekono-
mem domu zakonnego i dyrektorem braci. 
Chcąc uniknąć aresztowania przez bolsze-
wików ukrywał się w domach prywatnych. 
Udało mu się uciec ze Lwowa i przedo-
stać do Generalnej Guberni. Posługiwał 
w Krakowie (1940-1941), Sędziszowie 
(1941-1942), Krakowie (1942), Rozwa-
dowie (1942-1947), Krakowie (od 1947).  
W 1955 obchodził w Krakowie złoty ju-
bileusz kapłański, który był ukoronowa-
niem jego działalności religijnej, społecznej  
i patriotycznej. Za pracę niepodległościową  
i społeczną otrzymał Krzyż Niepodległo-
ści i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski. Zm. 1 VI 1959 w Krakowie, pocho-
wany na Cmentarzu Rakowickim. Pisarz 
Zygmunt Nowakowski spopularyzował 
jego postać w Gałązce rozmarynu. Tablice 
poświęcone pamięci o. Kosmy Lenczow-
skiego znajdują się w kościołach: parafial-
nym św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, 
parafialnym świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Kamieńsku, parafialnym NMP 
Wspomożycielki Wiernych w Gomuni-
cach i oo. Kapucynów w Krakowie.

O. Kornel dr Jan Gadacz, Kapelańska epo-
peja, Asyż 1969; O. Kosma Lenczowski, Pa-
miętnik Kapelana Legionów Polskich, Kraków 
– Krosno 1989. 

Grzegorz Turlejski
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LESKI Franciszek Ksawery (ok. 
1788-1867) – nauczyciel, ekspedytor pocz-
ty, urzędnik. Ur. (wg aktu małżeństwa)  
w 1788 w Kielcach, s. Franciszka lub Ka-
zimierza (różnice w źródłach) – szlachci-
ca, porucznika WP poległego w bitwie pod 
Szczekocinami i Brygidy z Nowińskich. 
Przed 1808 przebywał w Krakowie, skąd 
został sprowadzony do Radomska przez 
ks. Józefa Paulickiego (1767-1824) jako 
jeden z trzech nauczycieli do nowo orga-
nizowanej szkoły elementarnej, gdzie pra-
cował do 30 IV 1811. Potem przeniósł się 
do Przedborza (w 1815 zamieszkiwał wraz 
z rodziną przy ul. Kościelnej w domu nr 
62), gdzie objął stanowisko exaktora do-
chodów konsumpcyjnych, pełnił tę funk-
cję do 1831. Od 1 I 1832 do 1849 (rezy-
gnacja z powodu uzyskania emerytury) 
był ekspedytorem poczty w Przedborzu. 
Równocześnie piastował urząd burmistrza 
Przedborza (przejął go po zm. w VII 1832 
Antonim Widulińskim). W okresie urzędo-
wania Leskiego władze Przedborza podję-
ły decyzję o budowie obecnie istniejącego 
ratusza miejskiego, który początkowo miał 
być budynkiem przeznaczonym na miary 
i wagi miejskie. Leski wraz z rodziną za-
mieszkał na piętrze ratusza, mieszkania te 
wydzierżawił w drodze licytacji za sumę 
282 złp rocznie. Przyjaźnił się z Piotrem 
Ściegiennym (1801-1890), późniejszym 
księdzem i działaczem niepodległościo-
wym, który był nauczycielem jego córek. 
W VIII 1848 jako b. burmistrz Przedborza 
przeszedł na emeryturę, którą ustalono na 
315 rub. (2100 złp) rocznie. Ożenił się 7 II 
1813 w Radomsku z Konstancją Czapalską 
(1789-1856), c. → Bernarda (aptekarza) 
i Heleny ze Skibińskich. Mieli ośmioro 
dzieci, wszystkie urodzone w Przedborzu: 
Józefa Macieja Aleksandra (1814-1816), 
Edwarda Floriana (1815-1849), Emilię 
Konstancję – zamężną Lembke (1817-
1895), Mariannę Walerię 1° v Warecka, 2° 
v Larecka (1818-1903), Karolinę Paulinę 

–  zamężną Jastrzębską (1820-1885), Jana 
Dominika – późniejszego kapelana cmen-
tarza na Powązkach (1823-1904), Józefę 
Kunegundę (1826-1899), Juliana Walente-
go (ur. 1831). Zm. 23 IX 1867 w Przedbo-
rzu. Spoczywa na cmentarzu parafialnym 
we wspólnej mogile z synem Edwardem 
oraz → Janem Lambertem de Lor. 

L. Grodzicki, Rodzina Lembke z Prze-
dborza, [w:] „Gens Rocznik Towarzystwa 
Genealogiczno-Heraldycznego” 2003-2004, 
s. 43-45; P. Grabalski, Władze samorządowe 
miasta Przedborza w latach 1916-2015, Przed-
bórz 2015, s. 161-162; T. A. Nowak, Z dziejów 
szkoły elementarnej w Radomsku, [w:] „Ziemia 
Częstochowska”, t. XXX, 2003; Strona Rodu 
Strychalskich, www.rodzinastrychalskich.pl, 
pobrano 30 I 2018; W. Zawadzki, Leski Fran-
ciszek, http://psbprzedborz.pl/leski-franciszek/, 
pobrano 28 I 2018; AACz, Księga małż. pa-
rafii rzymskokatolickiej w Radomsku 1812-
1813, sygn. KM 4966, akt 23/1813; „Dziennik 
Urzędowy Guberni Radomskiej” 1845, nr 39,  
s. 572; „Gazeta Codzienna” 1848, nr 226, s. 1; 
„Warszawska Gazeta Policyjna” 1849, nr 310, 
s. 1.

Paweł Grabalski

LOR (L’Or) Jan (Jean) Lambert, DE 
(ok. 1802-1846) – buchalter fabryki su-
kienniczej w Przedborzu, przedsiębiorca. 
Ur. ok. 1802 w Maastricht (obecnie: Ho-
landia), s. Antoniego i Teresy z d. Bilt. Na 
początku l. 20. XIX w. brytyjski przed-
siębiorca John Cockerill (1790-1840) za-
warł spółkę z dzierżawcą ekonomii prze-
dborskiej Wojciechem Lange (1783-1830)  
w celu wybudowania fabryki sukienniczej 
w Widomie pod Przedborzem. Do urucho-
mienia manufaktury sprowadzono pra-
cowników oraz kadrę kierowniczą, wśród 
której prawdopodobnie znalazł się też J.L. 
de Lor. Cockerill posiadał już wówczas 
fabrykę w Seraing (Belgia), de Lor mógł 
być pracownikiem tej fabryki, musiał też 
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posiadać odpowiednie doświadczenie za-
wodowe i wykształcenie, skoro powierzo-
no mu prowadzenie księgowości nowej 
fabryki. Do Przedborza przybył prawdo-
podobnie w IV 1824. Zamieszkał w służ-
bowym domu na osiedlu wybudowanym 
obok fabryki. Dużo podróżował i często 
zmieniał miejsce zamieszkania: Warsza-
wa (1827, 1828), Wieluń (1830), ponow-
nie Warszawa (1831, 1832) oraz Moskwa 
(ok. 1834). Pełny przebieg jego kariery 
zawodowej nie jest znany. Około 1827 był 
guwernerem, wkrótce jednak powrócił do 
pracy jako buchalter. 3 VI 1829 uzyskał od  
C. H. J. Neuville’a – właściciela fabryki 
sukienniczej w Wieluniu, plenipotencję 
generalną i tym samym został jej dyrekto-
rem. Od 1832 określany był już jako przed-
siębiorca fabryki sukiennej. Przyjaźnił się 
z → Franciszkiem Leskim, exaktorem 
dochodów konsumpcyjnych Przedborza,  
a następnie burmistrzem i zapewne bywa-
jąc u niego poznał swoją przyszłą żonę, 
siostrę Konstancji Leskiej, Kunegundę 
Czapalską (ur. 1803), c. → Bernarda (ap-
tekarza) i Heleny ze Skibińskich, którą 
poślubił 22 X 1826 w kościele św. Lam-
berta w Radomsku. Mieli sześcioro dzieci: 
Lambertynę Malwinę (ur. 1827), Antoninę 
Konstancję (ur. 1828, zamężną Binkow-
ską), Zofię Juliannę (1829-1832), Kune-
gundę Amalię (ur. 1830, zamężną Pio-
trowską), Eugeniusza Hipolita Edmunda  
(ur. 1831), Marię Antoninę Leokadię 
(ur. ok. 1834, zamężną Piotrowską). Był 
uzdolniony muzycznie, w 1827 wydał  
w składzie F. Klukowskiego skompono-
wane przez siebie cztery wariacje na gi-
tarę hiszpańską pod wspólnym tytułem 
Ah! vous dirai-je maman. Zm. 19 IV 1846  
w Przedborzu. Spoczął na cmentarzu para-
fialnym w grobowcu Leskich. 

L. Grodzicki, Rodzina Lembke z Przedbo-
rza, [w:] „Gens Rocznik Towarzystwa Gene-
alogiczno-Heraldycznego” 2003-2004, s. 46; 

Serwis genealogiczny Polskiego Towarzystwa 
Genealogicznego, www.geneteka.genealodzy.
pl, pobrano 2 II 2018; Strona Rodu Strychal-
skich, www.rodzinastrychalskich.pl, pobrano 
29 I 2018; W. Zawadzki, LOR Jan (Jean) Lam-
bert de, [w:] Przedborski Słownik Biograficzny, 
www.psbprzedborz.pl, pobrano 28 I 2018 r.; 
AACz, Księga zawartych małż. parafii św. Lam-
berta w Radomsku 1826-1831, akt 70/1826; 
APŁ, zespół 1719/D, ASC parafii rzymskoka-
tolickiej w Wieluniu, akt ur. Kunegundy Ama-
lii nr 140/1830; „Gazeta Korrespondenta War-
szawskiego y Krayowego” 1827, nr 106, s. 915; 
GWa 1830, nr 232, dodatek, s. 2234. 

Paweł Grabalski

Ł

ŁAPCZYŃSKI Antoni Chryzanty 
h. Jelita (II poł. XVII w.-ok. 1740) – du-
chowny katolicki i pisarz. Pochodził ze 
Strzałkowa k. Radomska, rodzice niezna-
ni, potomek drukarza → Walentego Łap-
czyńskiego. Nie jest znana data i miejsce 
wstąpienia do stanu duchownego. W l. 
1708-1720 pełnił funkcję sekretarza kró-
lewskiego. W 1720 na UJ otrzymał tytuł 
bakałarza atrium i filozofii, a ok. 1722 
uzyskał doktorat z filozofii. Choć w póź-
niejszym okresie czasami tytułował się 
profesorem, to nominacji tej jednak nie 
uzyskał. W 1710 mianowany probosz-
czem w Wasilkowie na Podlasiu. W l. 
1720-1721 był w Krakowie prepozytem 
kościoła szpitalnego pw. św. Szczepana  
i kaznodzieją w kolegiacie pw. św. Floria-
na. Jeszcze w 1720 otrzymał godność ka-
nonika smoleńskiego (do 1727) i w 1725 
został kaznodzieją kościoła parafialnego 
w Wieliczce. Sporo czasu poświęcił dzia-
łalności publicystycznej (ok. 30 pozycji, 
które ukazały się drukiem: w Krakowie, 
Warszawie, Toruniu, Lublinie i Supraślu) 
o tematyce historycznej i sprawach praw-
no-ustrojowych. Mimo negatywnego sto-
sunku do panującej w kraju anarchii szla-
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checkiej, pisał panegiryki sławiące różne 
rody magnackie. Dokonał także przekładu 
pracy Stanisława Herakliusza Lubomir-
skiego Adverbiorum moralium… libellus 
(wyd. 1714 i wyd. 2 pt. Salomon polski). 
Dokładna data i miejsce jego śmierci nie 
są znane. Przyjmuje się, że zm. ok. 1740. 

W. M. Bartel, Łapczyński Antoni 
Chryzanty, [w:] PSB, t. XVIII, Wrocław-War-
szawa-Kraków 1973, s. 207-208; B. Mazur-
kowa, Weksle prawdy i nieprawdy. Studia 
literackie o książce oświeceniowej, [w:] Biblio-
teka badań nad wiekiem osiemnastym. Studia  
i źródła, t. VII, Warszawa 2011, s. 244-245; K. 
Niesiecki, Korona Polska przy Złotej Wolności 
Starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wielkiego 
Xięstwa Litewskiego Kleynotami, Naywyższymi 
Honorami, Heroicznym Męstwem y odwagą, 
Wytworną Nauką a naypierwey Cnotą, Poboż-
nością y Swiątobliwością Ozdobiona, Lwów 
1740, t. III, s. 30; S. Uruski, Rodzina. Her-
barz szlachty polskiej, Warszawa 1910, t. VII,  
s. 254; J.J. Załuski, Biblioteka historyków, 
prawników, polityków i innych autorów pol-
skich lub o Polsce piszących, Kraków 1832,  
s. 49.

Michał Pawlikowski

ŁAPCZYŃSKI (Łapka) Walenty  
h. Jelita (II poł. XVI w.-ok.1604) – dru-
karz wojenny. Był synem Łapki – sołtysa 
Strzałkowa lub Strzałkowca (obecnie: Ra-
dziechowice Drugie). Został zatrudniony 
przez Mikołaja Szarffenberga – królew-
skiego topografa, który zobowiązany był 
do utrzymywania przy kancelarii królew-
skiej warsztatu drukarskiego z obsługą, 
gotowego do składania i tłoczenia druków 
na każdy rozkaz kanclerza królewskiego. 
W. Łapka został kierownikiem drukarni 
latającej (przenoszącej się z miejsca na 
miejsce razem z monarchą) i towarzyszył 
królowi w jego podróżach. W 1578 wy-
drukował w Warszawie Odprawę posłów 

greckich Jana Kochanowskiego. Wziął 
udział w wyprawach wojennych przeciw 
Gdańskowi (1577) i Rosji (1577-1582). 
W trakcie kampanii rosyjskiej, m.in. pod 
Połockiem (1579), Wielkimi Łukami  
i Wieliżem (1580) oraz Pskowem (1581) 
odznaczył się jako żołnierz, za co w 1581 
otrzymał nobilitację i prawo do zmiany na-
zwiska Łapka na Łapczyński, a hetman Jan 
Zamojski przyjął go do swego herbu Jelita. 
Po zakończeniu działań wojennych osiadł 
w starostwie bełskim, gdzie zarządzał klu-
czem rogozińskim. Ożenił się z Małgorza-
tą Dzierążyńską (1° v Dramińską), z którą 
miał syna Ignacego. Zm. ok. 1604.

J. S. Bandtkie, Historya drukarn w Króle-
stwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem 
jako i w krajach zagranicznych w których pol-
skie dzieła wychodziły, Kraków 1826, t. II,  
s. 5; A. Boniecki, Herbarz polski, t. XV, War-
szawa 1912, s. 177; E. Galla, Czcionka w służ-
bie Rzeczypospolitej, „Lapsus Calami” 2016, 
nr 3, s. 25; H. Juszyński, Dykcjonarz poetów 
polskich, Kraków 1820, t. II, s. 238; A. Kawec-
ka-Gryczowa, Łapczyński Walenty, [w:] PSB, 
t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, 
s. 209-210; J. Kisson-Jaszczyński, Z chłopa - 
szlachcicem. O Walentym Łapczyńskim – dru-
karzu królewskim i wydawcy spod Radomska, 
„Zbliżenia” 1992, nr 4, s. 75-77; K. Łopatecki, 
„Disciplina militaria” w wojskach Rzeczypo-
spolitej do połowy XVII wieku, Białystok 212, 
s. 223; M. Nieć, Komunikowanie polityczne  
w społeczeństwach przedmasowych, Warsza-
wa 2011, s. 203; K. Niesiecki, Herbarz Polski,  
t. VI, 1841, s. 205; tenże, Korona Polska przy 
Złotej Wolności Starożytnemi Rycerstwa Pol-
skiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Kley-
notami, Naywyższymi Honorami, Heroicznym 
Męstwem y odwagą, Wytworną Nauką a nay-
pierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością 
Ozdobiona, Lwów 1740, t. III, s. 30; B. Paproc-
ki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858, 
s. 280-282; M. Rawita-Witanowski, W siedzi-
bie Siemiradzkiego, „Tygodnik Krajoznawczy 
Ziemia” 1910, nr 52, s. 6; F. Siarczyński, Ob-
raz wieku panowania Zygmunta III króla pol-
skiego i szwedzkiego czyli obraz stanu, narodu  
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i kraju, Poznań, t. I, s. 182; Słownik geogra-
ficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, 
hasło: Strzałków, t. XI, Warszawa 1890, s. 448; 
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, 
Warszawa 1912, t. IX, s. 253; A. Zaranek, Pol-
scy drukarze: Szarffenbergowie, http://album-
polski.pl/artykul/polscy-drukarze-szarfenber-
gowie, pobrano 12 XI 2015.

Michał Pawlikowski

ŁAWICKI Bonifacy (1838-1906)  
– tkacz, ekonom majątków ziemskich,  
powstaniec styczniowy. Ur. 14 IV 1838  
w Drwalewie w pow. łęczyckim, s. Józefa 
i Teresy z Borowych (ekonomów szpitala 
w Łodzi). Być może pochodził ze zubo-
żałej szlachty. Mieszkał we wsi Widzew  
k. Pabianic, a następnie w samych Pabia-
nicach. Tu włączył się w działalność kon-
spiracyjną i był jednym z przywódców 
powstania styczniowego. Nakazał założe-
nie odlewni kul i w momencie wybuchu 
zrywu poprowadził powstańców do walki. 
Później przyłączył się do oddziału Józe-
fa Oxińskiego, ale szczegóły jego szla-
ku bojowego nie są znane. Po powstaniu 
mieszkał i pracował w różnych majątkach 
w Kaliskiem. Ok. 1899 zamieszkał w No-
wych Chojnach (dziś: dzielnica Łodzi).  
W tym czasie pracował w łódzkich fa-
brykach tkackich, m.in. Krauzego. Póź-
niej osiedlił się znowu w Pabianicach na 
ul. Fabrycznej 10. 14 X 1860 ożenił się  
w Zduńskiej Woli z Walerią Chlewską (ur. 
27 III 1840). Mieli kilkoro dzieci: Stani-
sławę Helenę (ur. i zm. 1862), Benignę 
(ur. 1868, w 1885 wyszła za mąż w Pa-
bianicach), Józefa (ur. 1872 w Majkowie  
w pow. kaliskim), Jana (ur. 1879 w Korze-
nicy k. Kalisza), Felicję (ur. 1880 praw-
dopodobnie w Będkowie k. Burzenina  
w pow. sieradzkim), Aleksandrę (zm. 
1882). W 1903 zmarła mu żona Waleria, 

która pochowana jest na cmentarzu na 
Chojnach w Łodzi. Po jej śmierci chciał 
się ożenić ponownie. Kandydatką na żonę 
była daleka kuzynka, młodsza od niego 
o połowę. Nic zgodziła się na to rodzi-
na. Zamieszkał ze swoją córką Felicją  
w Rudce w gm. Wielgomłyny, gdzie jej 
mąż był gorzelanym. Tam Bonifacy zm. 24 
VI 1906 i został pochowany na cmentarzu 
w Chełmie. W 1910 w tym samym grobie 
pochowano jego wnuka Józefa Wereżyń-
skiego, syna Felicji. Na grobie umieszczo-
no tablicę z inskrypcją Bonifacy Ławicki 
powstaniec 1863 oddziału J. Oxińskiego.

„Gazeta Pabianicka” 1927, nr 22, s. 3,  
nr 23, s. 2; „Życie Pabianic” 2013, nr 5, s. 15; 
T. Nowak, Grób powstańca, „Gazeta Radomsz-
czańska” 2018, nr 4, s. 12; AACz, Akta parafii 
Chełmo, sygn. KM 3179, akt 80/1906; APŁ, 
zespół 1743, ASC parafii rzymskokatolickiej  
w Zduńskiej Woli, akt małż. 56/1860; Materia-
ły otrzymane od Joanny Aleksandrowicz z Mu-
zeum Miasta Pabianic; Relacje ustne Henryka 
Świetlickiego. 

Tomasz Andrzej Nowak

ŁąCZYŃSKI Włodzimierz Hipolit  
h. Nałęcz (1898-1944) – mjr kawalerii WP. 
Ur. 2 V 1898 w Radymnie k. Przemyśla  
w rodzinie Kazimierza (pułkownika armii 
austro-węgierskiej) i Wandy z d. Young. 
Maturę zdał w Przemyślu. W 1917 został 
powołany do armii austro-węgierskiej. Wal-
czył na froncie włosko-austriackim. Został 
ranny w bitwie nad rzeką Piawą. W XII 
1918 wstąpił do WP. W l. 1919-1920 brał 
udział w walkach z Ukraińcami i bolsze-
wikami w 6. pułku ułanów dowodzonym 
przez gen. Wacława Iwaszkiewicza (na te-
renie Galicji w okolicy Przemyśla i Stani-
sławowa). W 1919 został awansowany do 
stopnia podporucznika kawalerii, w 1924 
do – rotmistrza kawalerii, a w 1934 – majo-
ra kawalerii. Służył w 10. pułku strzelców 
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konnych w Łańcucie, w 8. pułku ułanów 
w Krakowie, w 27. pułku ułanów w Nie-
świeżu na stanowisku dowódcy szwadronu 
zapasowego w Baranowiczach. W 1922 
ożenił się z Heleną z d. Błażowską (jej mat-
ka pochodziła z Macharskich, była siostrą 
dziadka kardynała Franciszka Macharskie-
go), z którą miał dwóch synów: Kazimierza 
(ur. 1923) i Jerzego (ur. 1927). Latem 1939 
został zastępcą dowódcy 2. pułku strzelców 
konnych w Hrubieszowie i wziął udział  
w kampanii wrześniowej. Był dowódcą od-
działu 56 ochotników z 2. pułku strzelców 
konnych, którzy w Kamieńsku w nocy z 3 
na 4 IX dokonali wypadu na niemiecką ko-
lumnę pancerną (pododdziały 1. pułku czoł-
gów dowodzone przez ppłka. Netwiga z 1. 
Dywizji Pancernej gen. Reinharda). Wypad 
trwał 20-30 minut i zakończył się całkowi-
tym sukcesem strzelców. Straty wroga były 
ogromne: ok. 100 zabitych, 30 spalonych 
czołgów i 16 samochodów. Odebrano i 
rozpuszczono 40 koni, które Niemcy wcze-
śniej skradli ludności cywilnej. Po stronie 
strzelców nie było strat. 24 IX 1939 w oko-
licy Chełma Lubelskiego mjr W. Łączyński 
został ranny w nogę. W XI 1939 przedostał 
się przez Węgry (tymczasowo internowa-

ny w Hidasnémeti) 
do Francji. Został 
oficerem Polskich 
Sił Zbrojnych, był 
dowódcą 3. oddziału 
rozpoznawczego 1. 
Dywizji Grenadie-
rów. Uczestniczył w 
kampanii francuskiej 
w V i VI 1940. 10 

VII 1940 w bitwie pod Belle-Ile-en Mer w 
departamencie Morbihan dostał się do nie-
woli, został internowany w Frontstalag 182, 
a następnie osadzony w Oflagu VI B Dös-
sel. Zginął 27 IX 1944 podczas bombardo-
wania oflagu. Pochowany na cmentarzu w 
Dössel. Odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu 

Gwiazdy Rumunii. Jedna z ulic w Kamień-
sku nosi imię mjr. W. Łączyńskiego.

Cmentarz Dössel, http://oflag-doessel.
com/?strona=spis&id_grobu=A11, dostęp 
19.09.2018 r.; Polskie groby wojenne na tere-
nie Republiki Federalnej Niemiec, http://www.
polskienekropolie.de/doku.php?id=pl:doessel, 
dostęp 19.09.2018 r.; Łączyński Włodzimierz, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzi-
mierz_%C5%81%C4%85czy%C5%84ski, do-
stęp 19.09.2018 r.; Stowarzyszenie Przyjaciół 
Miasta Kamieńska, http://www.spmk.eu, do-
stęp 19.09.2018 r.; List Jana Łączyńskiego do 
Grzegorza Turlejskiego.

Grzegorz Turlejski

ŁĘSKI Stefan, ps. Łubiński (1896-
1976) – żołnierz, policjant, urzędnik, 
więzień stalinowski. Ur. 27 IV 1896  
w Radomsku, s. Franciszka i Anny ze Sta-
rosteckich. Po skończeniu Szkoły Handlo-
wej Jeżewskiego w Warszawie ukończył 
kursy dla geometrów w Kaliszu, a następ-
nie kontynuował naukę w tej dziedzinie 

w Moskwie. Od XI 
1914 służył w armii 
rosyjskiej w I Pułku 
Ułanów. Od 1917 
uczył się w Aleksan-
drowskiej Wojennej 
Szkole w Moskwie.  
Po rewolucji paź-
dziernikowej wstą-
pił do Pułku Strzel-

ców Polskich im. Bartosza Głowackiego. 
Aresztowany przez bolszewików i skaza-
ny na śmierć. Przed egzekucją udało mu 
się uciec. Przedostał się do I Korpusu 
Polskiego w Rosji (IV 1918), gdzie służył  
w kompanii inżynieryjnej. Od VII 1918  
w Radomsku w PPS jako sekretarz komi-
tetu powiatowego i w POW jako zastępca 
dowódcy obwodu IV i kierownik (w stop-
niu podporucznika) oddziału lotnego, no-
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sił ps. Łubiński. Był jednym z pierwszych  
organizatorów oddziałów do walki czynnej 
z wojskami okupacyjnymi. Przeprowadził 
wiele akcji dywersyjnych i sabotażowych 
na terenie miasta i powiatu zdobywając 
znaczną ilość broni. Od XI 1918 w WP  
jako dowódca kompanii szturmowej,  
z którą rozbrajał okupantów w Radomsku 
i w Częstochowie. W 1919 z rekomendacji 
PPS został zastępcą komendanta powiato-
wego PP. W I 1920 powołany do wojska 
do Oddziału II SG przy DOK Kielce, gdzie 
zajmował się zwalczaniem KPRP na tere-
nie Piotrkowa, Radomska i okolic. Pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej działał 
w wywiadzie na rzecz IV Armii (front bia-
łoruski) na tyłach wroga. Pomimo odnie-
sienia tam ciężkich obrażeń nie zrezygno-
wał z kontynuowania służby. Od X 1921 
do końca 1922 pracował w magistracie  
w Piotrkowie na stanowisku kierownika 
wydziału statystycznego. Na początku 
1923 przeniósł się do Warszawy i rozpoczął 
studia dziennikarskie w Wyższej Szkole 
Nauk Politycznych. Dzięki protekcji wy-
sokiego urzędnika MSW H. Kaweckiego 
został przyjęty w stopniu podkomisarza do 
Okręgowego Urzędu Policji Politycznej 
(OUPP) w Warszawie, w którym zajmował 
się zwalczaniem nielegalnych stronnictw  
i organizacji politycznych. Za osiągnięcia 
w zwalczaniu ośrodków komunistycznych 
w I 1925 otrzymał list pochwalny i awans na 
nadkomisarza. W V 1925 zostało wszczęte 
prokuratorskie śledztwo dotyczące przy-
padkowej detonacji domowej roboty ła-
dunku wybuchowego u jednego z agentów 
S. Łęskiego (ładunek miał być użyty do 
prowokacji). W wyniku procesu sądowego 
S. Łęski został uniewinniony, jednak spra-
wą tą zajęła się też Komisja Sejmowa do 
Badania Tajnych Organizacji, która szybko 
ustaliła kierowniczą rolę policji politycz-
nej i nagłośniła ją. W związku z tym został 
zawieszony w czynnościach służbowych 
jako nadkomisarz i zastępca warszawskie-

go OUPP. Do służby wrócił na miesiąc  
w czasie przewrotu majowego w celu 
zneutralizowania radykalnych ugrupowań 
politycznych w Warszawie. Następnie 
odszedł do cywila i pracował jako dzien-
nikarz „Kuriera Porannego”, „Naokoło 
Świata” oraz w Polskiej Agencji Publicy-
stycznej. Za wiedzą swych poprzednich 
przełożonych utrzymywał kontakty z KPP, 
które trwały do 1931. W IV 1930 podjął 
pracę w Warszawie w Polskim Przemyśle 
Cukrowniczym na stanowisku dyrekto-
ra Biura Propagandy Konsumpcji Cukru  
z zakresem i kompetencjami Biura Ochro-
ny Rynku Polskiego Przemysłu Cukrowe-
go oraz jednocześnie dyrektora fabryki 
sacharyny dla celów leczniczych należącej 
do Warszawskiego Związku Przemysłu 
Cukrowniczego. W tym samym roku prze-
szedł 6-tygodniowy kurs samochodowy dla 
oficerów rezerwy w Centrum Wyszkolenia 
Broni Pancernych w Warszawie. Zmobili-
zowany 15 VIII 1939, został mianowany 
dowódcą kolumny samochodowej w 8. 
Batalionie Samochodowym. Uczestniczył 
w obronie Warszawy. Po kapitulacji aż do 29 
IV 1945 przebywał w niewoli niemieckiej 
w obozach: Osterode/Preuzlau, Arnswal-
de, Gross-Born i Sandbostel. Po wyjściu  
z niewoli pracował społecznie jako ko-
mendant osiedla dla uchodźców w Spahn  
w Niemczech (VI 1945-I 1946). Od II 1946 
do VII 1947 odbył kurs introligatorski  
i księgarsko-wydawniczy oraz studiował  
w Instytucie Języków Wschodnich w Pa-
ryżu. Zdawał sobie sprawę z sytuacji po-
litycznej w kraju oraz ryzyka (ze względu 
na pracę w policji politycznej), na jakie 
może być narażony po powrocie. Po za-
pewnieniu ambasadora rządu warszaw-
skiego w Paryżu J. Putramenta, że w kra-
ju nie spotkają go represje, wrócił 1 VIII 
1947 do Polski. 1 XI 1947 podjął pracę 
jako zastępca kierownika Oddziału Orga-
nizacji Przedsiębiorstw podporządkowa-
nych Centralnemu Zarządowi Przemysłu 



121

Węglowego, a od IV 1949 w Minister-
stwie Przemysłu i Handlu. W pracy od-
znaczał się stanowczością, sumiennością, 
intuicją, taktem i umiejętnym podejściem 
do pracowników. Był bezpartyjny. Zaraz 
po powrocie do Polski został otoczony 
agentami komunistycznych służb, w tym 
też osobami, które były jego znajomymi 
jeszcze przed wojną. 29 XI 1949 areszto-
wany na ulicy i przewieziony do więzie-
nia śledczego na ul. Koszykowej. 24 VIII 
1951 Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy 
skazał go za sprzyjanie władzy faszystow-
skiej i rozbijanie organizacji lewicowych 
na 15 lat więzienia i pozbawienie praw 
obywatelskich na lat 8. Po wniesieniu re-
wizji Sąd Najwyższy na posiedzeniu 11 
VI 1952 odrzucił część zarzutów i zasądził 
karę 10 lat więzienia. Wyrok odsiadywał 
w więzieniach we Wronkach i Rawiczu. 
W trakcie odbywania kary pogorszył się 
stan jego zdrowia (prośby żony o tym-
czasowe zawieszenie kary w celu lecze-
nia odrzucano). W wyniku postanowie-
nia warszawskiej prokuratury z dn. 20 
X 1956 o darowaniu pozostałej kary (na 
mocy amnestii z IV 1956) wyszedł na 
wolność. Podjął pracę w Stowarzyszeniu 
Stenografów i Maszynistek jako dyrek-
tor Oddziału w Warszawie. Odznaczony: 
Krzyżem Jerzego IV kl. (w armii carskiej), 
Krzyżem POW (1919) i dwukrotnie Krzy-
żem Walecznych (1919, 1935). Żonaty  
z Bronisławą Wróblewską (ślub w Radom-
sku 2 III 1919). Zm. 30 IV 1976 w War-
szawie, pochowany na Starym Cmentarzu 
w Radomsku.

W. Bartoszewski, Życie trudne, lecz 
nie nudne, cz. I, Kraków 2015, s. 353 i 354;  
A. Garlicki, Po słowie do kłębka, „Polityka” 
2005, nr 40, s. 76, 77, 78; A. Pragier, Czas 
przeszły dokonany, Londyn 1966, s. 286  
i 287; AACz, Księga ur. parafii rzymskoka-
tolickiej w Radomsku 1895-1897, sygn. KM 
108, akt 288/1896; AIPN BU0259/558; BU 
507/103; CAW, Wojskowe Biuro Historyczne, 

AP 1769/3107; GRa 1925, nr 4, s. 7; „Rocznik 
Warszawski”, t. 16, PIW 1981, s. 474.

Andrzej Grochowalski

M

MAJEWSKA Helena Jadwiga 
(1904-1981) – nauczycielka, działaczka 
społeczna. Ur. 27 I 1904 w Radomsku,  
c. Konstantego i → Pelagii z d. Stępińskiej. 
Miała dziesięcioro rodzeństwa. Maturę 
uzyskała w 8-klasowym Gimnazjum Re-
alnym → Jadwigi Chomiczówny (1923). 
Rozpoczęła pracę jako nauczycielka  
w szkołach powszechnych w Rzerzęczy-
cach i Kłomnicach. Ukończyła kursy meto-
dyczno-pedagogiczne w Częstochowie, po 
czym od 1925 uczyła w Szkole Powszech-
nej Publicznej nr 3 im. Marii Konopnic-
kiej w Radomsku. W 1931 objęła funkcję 
p.o. kierownika, po wygraniu konkursu 
została w 1936 kierownikiem tej szkoły 
(była jedyną kobietą na takim stanowisku  
w mieście). Szkołą kierowała w trzech 
różnych okresach historycznych: dwu-
dziestoleciu międzywojennym, okupacji 
oraz PRL – łącznie na przestrzeni prawie 

30 lat. Uzupełniła 
swoje wykształcenie 
uzyskując dyplom 
nauczycielki na Pań-
stwowym Wyższym 
Kursie Nauczyciel-
skim w Warszawie 
(1933/1934). Od 1 
I 1940 do 15 I 1945 
prowadziła tajne na-

uczanie na poziomie powszechnym i gim-
nazjalnym. Członkini powiatowej komisji 
tajnego nauczania. W I 1944 powierzono 
jej czasowo kierownictwo szkoły nr 1  
w Bartodziejach. Od 1947 należała do 
ZSL (leg. nr 0220577). W 1959 przeszła 
na rentę starczą. Udzielała się społecznie: 
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członkini zarządu Koła Przyjaciół ZHP 
(1937-1938), członkini zarządu Oddziału 
Powiatowego ZNP (potwierdzono w l.: 
1933, 1937-1938), brała udział w pomocy 
zimowej dla ubogich, w czasie wojny była 
sekretarką nielegalnego komitetu pomo-
cy koleżeńskiej, wysyłała paczki do obo-
zów jenieckich, po wojnie przekazała do 
szpitala gruźliczego w Gidlach otrzymane  
z Londynu 10 g streptomycyny. Zm. 1 XI 
1981, pochowana na Cmentarzu Starym  
w Radomsku.

G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne 
w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 
2008, s. 115-116, 144; H. Szczepaniak, Prace 
historyczne i wspomnienia, Radomsko 2015, 
s. 5, 53-61, 72; M. Stępień, Tajne nauczanie 
w powiecie radomszczańskim w okresie hitle-
rowskiej okupacji, WSP w Krakowie Instytut 
Historyczny 1978; AACz, Księga ur. parafii 
rzymskokatolickiej w Radomsku 1904-1905, 
sygn. KM 118, akt 220/1904; świadectwa 
szkolne.

Anna Zatoń

MAJEWSKA Pelagia Wiktoria ze 
Stępińskich (1862-1954) – właścicielka 
restauracji, działaczka społeczna. Ur. 9 
XII 1862 w Wielgomłynach, c. Wojcie-
cha Stępińskiego (propinatora) i Marian-
ny z d. Krauze. W Radomsku pracowała 
początkowo jako pomoc domowa. 24 XI 
1886 wyszła za mąż za Konstantego Ma-
jewskiego (cieślę i budowniczego), z któ-
rym miała jedenaścioro dzieci: Mariannę 
(1887-1906) – uczyła się w Rękodzielni-
czym Zakładzie hrabiny Plater-Zyberek 
w Warszawie, zm. na gruźlicę, Stanisława 
(ur. 1889), → Władysława (1890-1915) – 
studiował farmację w Dorpacie, zaginął 
pod Smoleńskiem, Annę (1892-1900), Łu-
cję (1894-1895), Zenonę (1896-1911), Ka-
rola (1898-1899), → Jerzego (1900-1980) 
– prawnik, żołnierz Armii Andersa, Józefa 

Leona (1902-1958) – brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej, ukończył prawo, 
→ Helenę Jadwigę (1904-1981) – peda-
gog, Marię Ludwikę (1907-1963) – urzęd-
niczka. Po zgonie męża (5 I 1907) sama 
wychowywała dzieci i prowadziła (do 
początku l. 30.) restaurację przy ul. Prze-

dborskiej 14. Nie 
szczędziła sił i środ-
ków na wykształce-
nie swoich dzieci. 
Od najmłodszych lat 
zapewniała im fre-
blówki (przedszko-
la), prywatne pensje, 
nauczycieli i korepe-
tytorów. Posyłała je 

do szkół nie tylko w Radomsku, ale także 
w Częstochowie, Piotrkowie, Warszawie 
i za granicą. Uczyła ich szacunku dla na-
uczycieli i właściwych zasad moralnych. 
Kładła nacisk na dobre wykształcenie, 
obycie kulturalne, a przede wszystkim na 
wychowanie patriotyczne. W celu eduka-
cji swych dzieci zgromadziła dużo ksią-
żek, encyklopedii, atlasów w j. polskim  
i francuskim. Interesowała się bieżącymi 
sprawami – prenumerowała „Tygodnik 
Ilustrowany”. Należała do NOK, która po 
odzyskaniu niepodległości zachęcała ko-
biety do aktywności w życiu politycznym, 
propagując idee chrześcijańskie i narodo-
we. W l. 1923-1924 była dwukrotnie wy-
bierana do 14-osobowego zarządu NOK 
w Radomsku. Przez lata pomagała innym, 
choć często sama znajdowała się w trudnej 
sytuacji (zachowały się podziękowania dla 
niej od ludzi, którym pomagała i prośby  
o wsparcie). Zm. 27 X 1954, spoczywa na 
Starym Cmentarzu w Radomsku w rodzin-
nym grobie.

G. Mieczyński Firmy radomszczańskie  
w dwudziestoleciu międzywojennym : Katalog, 
Radomsko 2013, s. 175; tenże, Stowarzyszenia 
społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, 
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Radomsko 2008, s. 51; H. Szczepaniak, Prace 
historyczne i wspomnienia, Radomsko 2015, 
s. 5-6; AACz, Księga ur. parafii rzymskoka-
tolickiej w Wielgomłynach 1860-1870, sygn. 
KM 1165, akt 140/1862; Księgi małż., ur. i zg. 
parafii rzymskokatolickiej w Radomsku z lat 
1886-1907, sygn. KM 106-109, KM 111, KM 
116-119, KM 130, akt małż. 138/1886, akty 
ur.: 429/1887, 223/1890, 321/1892, 744/1894, 
404/1896, 796/1898, 341/1900, 301/1902,  
akt zg. 11/1907; dokumenty rodzinne autorki; 
USC w Radomsku, akt zg. Pelagii Majewskiej.

Elżbieta Szczepaniak

MAJEWSKI Władysław (1890-
1915?) – student farmacji, członek 
stowarzyszenia studenckiego „Lechicja” 
w Dorpacie. Ur. 18 IV 1890 w Radomsku, 
s. Konstantego i → Pelagii Majewskich. 
Uczył się w szkole → Feliksa Fabianiego, 
którą ukończył w 1903 (był średnim uczniem). 
Rodzina rozważała posłanie go na naukę 
do jakiejś szkoły technicznej w Warszawie. 
Zapewne ze względów finansowych nie 
udało się tych zamierzeń zrealizować. Naukę 
kontynuował w Częstochowie, gdzie zaczął 
od razu III kl. gimnazjum. W czasie nauki 
mieszkał w internacie przy szkole. Tam 
sprawiał jakieś problemy wychowawcze. 
W II 1904 obraził czymś pracownika 
internatu pana Neapolitańskiego. Rodzina 
obawiała się, że przez to zajście może zostać 
usunięty z internatu, który z trudem udało 
się zdobyć. Matka i siostra namawiały 
więc Władysława, by przeprosił za swoje 
zachowanie. Nie wiadomo, jak sprawa się 
zakończyła i jakie miała podłoże. W V 
1904 informował w liście, że zdał do IV kl. 
Z łaciny miał 3, z religii 5, z j. polskiego 4. 
Nie jest też znana data ukończenia szkoły, 
przypuszczać można, że miało to miejsce 
w 1908. W 1910 był jednym z założycieli 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
w Radomsku, a w 1912 członkiem 
zarządu Towarzystwa Abstynentów 

„Przyszłość”, należał także do Towarzy-
stwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. 
Pracował jako pomocnik farmacji w apte- 
ce Karola Boreckiego, w III 1910 wyruszył 
na studia farmaceutyczne do Juriewa 
(Dorpat, dzisiaj: Tartu w Estonii). Językiem 
wykładowym był niemiecki, którego 
nie znał, jednocześnie więc uczył się 
tego języka. Należał do stowarzyszenia 
studenckiego „Lechicja”, zasiadał nawet  
w jego władzach: sekretarz (1913), skarb-
nik (1914). Z ramienia bractwa był również 
członkiem komisji sądowej oraz sądu 
międzystowarzyszeniowego. Zlecono mu 
opracowanie historii „Lechicji” w Dor-
pacie, brak jednak informacji, czy z tego 
zadania się wywiązał. Ze względów finan-
sowych, zdrowotnych lub osobistych prze-
rwał naukę. Klimat Dorpatu nie służył jego 
zdrowiu, marzył o wyjeździe na Kaukaz. 
Naukę przerwał w 1911 i przyjechał do 
rodzinnego miasta. Na studia wrócił w l. 
1913-1914. Po powrocie z pierwszego 
pobytu w Dorpacie dawał listownie rady 
i wskazówki kandydatom do studiów  
z Będzina, Częstochowy, Kielc, Zakliko-
wa k. Janowa w Lubelskiem. W l. 1911-
1912 był w związku z Apolonią Kubal-
ską z Kamieńska (ur. 1885 w Warszawie,  
c. Marcelego i Amelii z Zajączkowskich 
Kubalskich). Była od niego o 2 lata star-

sza, chorowała na 
płuca. Prawdopo-
dobnie przyjaźniła 
się ze zmarłą siostrą 
Władysława – Ze-
noną. Była w nim 
bardzo zakochana. 
Zachowały się liczne 
listy, jakie do niego 
pisała z Kamieńska 

bądź Warszawy, gdzie uczyła się i praco-
wała w handlu. Władysław zerwał związek 
w I 1912. Apolonia żądała zwrotu swych 
listów, czego jednak Władysław nie uczy-
nił. Jakiś czas później (może pod koniec 
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1913) związał się z Heleną Pacewicz, pan-
ną z dzieckiem, starszą od niego o 7 lat. 
Była nauczycielką francuskiego i niemiec-
kiego w szkole → Antoniego Żylińskiego, 
a następnie nauczycielką domową. Zwią-
zek nie cieszył się przychylnością matki 
Władysława, z obawą pytała czy faktycz-
nie się jej oświadczył. Według niej młody 
i dobrze zapowiadający się Władysław 
popełniał mezalians. Planowali wspól-
ną przyszłość, Helena chciała studiować  
w Dorpacie, Petersburgu lub Moskwie. Po 
powrocie Władysława na studia doszło do 
zerwania z Heleną, która wraz z matką, 
córką i siostrami opuściła miasto. Przekaz 
rodzinny mówił, że Władysław wyjechał 
w ślad za nią w okolice Smoleńska. Tam 
też zmarł w nieznanych okolicznościach, 
prawdopodobnie w 1915. Rodzina w 1929 
czyniła starania za pośrednictwem pol-
skiego konsulatu w Moskwie o uzyskanie 
aktu zgonu. Nie wiadomo, jaki był efekt 
tych starań i czy udało się ustalić miejsce 
i datę śmierci. Spuścizną po Władysławie  
jest fragment dziennika oraz liczna 
korespondencja prowadzona z kolegą 
Janem Półrolą (odbywającym służbę 
wojskową w Taszkiencie, studentem 
z Dorpatu i członkiem „Lechicji“), 
matką oraz Heleną Pacewicz. Część 
korespondencji została opublikowana 
przez → Henryka Szczepaniaka, reszta  
znajduje się w rękopisach w zbiorach 
Muzeum Regionalnego im. S. Sanko-
wskiego w Radomsku. Majewski pisał 
również poezje, w zbiorach muzeum 
zachowało się kilkanaście jego wierszy 
datowanych na rok 1912. Podobnie jak 
kartka z dziennika, który prowadził. Miał 
kilkoro rodzeństwa, ale wieku dorosłego 
dożyli tylko: → Helena Jadwiga (1904-1981), 
Józef Leon (1902-1958), Maria Ludwika 
(1907-1963), → Jerzy (1900-1980). 

G. Mieczyński, Fabianiacy. Uczniowie 
Dwuklasowej Pensji Męskiej Feliksa Fabia-

niego, Radomsko 2016, s. 71; tenże, Stowa-
rzyszenia społeczne w Radomsku w latach 
1881-1939, Radomsko 2008, s. 86, 138; T.A. 
Nowak, Romans w Noworadomsku, „Gaze-
ta Radomszczańska” 2017, nr 33, s. 14-15; 
H. Szczepaniak, Radomszczanin w Dorpacie. 
Korespondencja Władysława Majewskiego 
(wybór) oraz fragment pamiętnika, [w:] Prace 
historyczne i wspomnienia, do druku przygo-
tował T. A. Nowak, Radomsko 2015, s. 5-37; 
AACz, Akta Chrztu Parafii św. Lamberta w Ra-
domsku (1886/1887-1890), sygn. 5419, nr 223; 
APW, Akta metrykalne parafii św. Andrzeja  
w Warszawie, Księga ochrzczonych 1885, akt 
nr 191 (informacje uzyskane od Alicji Surmac-
kiej); MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna 
po rodzinie Majewskich, t. II, Korespondencja 
Jerzego Majewskiego: List J. Majewskiego 
do Pelagii Majewskiej z 14 stycznia 1926 r.; 
Korespondencja Władysława Majewskiego: 
korespondencja z Apolonią Kubalską z lat 
1911-1912, korespondencja z Heleną Pace-
wicz; list matki Pelagii do Władysława z 20 II 
1904; list siostry Marii do Władysława z 19 II 
1904; Świadectwo ukończenia szkoły z 1903; 
Wiersze autorstwa W. Majewskiego; t. III,  
Korespondencje Marii Majewskiej: listy od 
matki Pelagii Majewskiej z 1903 r.

Tomasz Andrzej Nowak

MASZEWSKI Antoni (1908-1944) – 
sportowiec, żołnierz. Ur. 5 V 1908 w Ka-
mieńsku, w rodzinie sekretarza gminy Bo-
lesława Feliksa Maszewskiego h. Nowina 
i Stanisławy Marii z Rojewskich h. Cho-
lewa. W pierwszych latach niepodległości 
Bolesław Maszewski sprzedał wszystkie 
swoje nieruchomości Józefowi Maniec-
kiemu i Janowi Kubickiemu, wyjechał 
wraz z rodziną do Rozprzy, gdzie zakupił 
młyn wodny. A. Maszewski uczęszczał 
do Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego  
w Piotrkowie. Tam w ciągu ostatnich trzech 
lat nauki intensywnie uprawiał lekkoatle-
tykę i pływanie. Był członkiem piotrkow-
skiego gniazda Związku Towarzystw Gim-
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nastycznych „Sokół” w Polsce. Biegał na 
dystansach: 100, 400, 800 i 1500 m, skakał 
w dal i startował w trójskoku. W 1926 Pol-

ski Związek Lekko-
atletyczny przyznał 
mu tytuł Mistrza 
Okręgu Łódzkiego. 
W 1927 zdał matu-
rę i rozpoczął studia 
na Wydziale Prawa 
UW. Dyplom i tytuł 
magistra praw otrzy-
mał 16 VI 1933. 

Dzięki wytrwałym treningom osiągał suk-
cesy w lekkoatletyce. Był zawodnikiem 
Polonii Warszawa w l. 1928-1934 i w roku 
1938 oraz Legii Warszawa w l. 1935-1937. 
Biegał na dystansie 400 m przez płotki i na 
średnich dystansach. W 1929 po raz pierw-
szy wystąpił w reprezentacji Polski w me-
czu z Węgrami w Budapeszcie i w tym 
samym roku wywalczył w sztafecie klubo-
wej 4 x 400 m (wraz z Antonim Cejzikiem, 
Stanisławem Nowakowskim i Czesławem 
Meyro) tytuł mistrza Polski. Od 1930 był 
następcą jednego z najwybitniejszych pol-
skich płotkarzy – Stefana Kostrzewskie-
go. Niemal nieprzerwanie (z wyjątkiem 
1934) dzierżył krajowy prymat na niskich 
płotkach. Na bieżni wykazywał niezwykłą 
ambicję i bojowość, potrafił zwyciężać  
w najtrudniejszych pojedynkach. Najczę-
ściej ze wszystkich polskich sportowców 
okresu międzywojennego reprezentował 
Polskę w meczach międzypaństwowych 
(22 razy w l. 1929-1938), w 39 startach 
odniósł 7 zwycięstw indywidualnych. 
24-krotnie był medalistą mistrzostw Pol-
ski, w tym zdobył 10 złotych medali  
w biegach na 400 m przez płotki i dwa złote 
medale w sztafecie 4 x 400 m. Bił rekordy 
Polski w biegu na 500 m (3-krotnie) oraz  
w sztafecie 4 x 400 m i sztafecie szwedzkiej. 
Uczestniczył w Olimpiadzie w Berlinie  
w 1936. Wystąpił tam w sztafecie 4 x 400 
m, która (mimo kontuzji dwóch zawod-

ników) pobiła rekord Polski wynikiem 
3’17,60” i zajęła 3. miejsce w elimina-
cjach. Jego partnerami w zespole byli: 
Klemens Biniakowski, Kazimierz Ku-
charski i Tadeusz Śliwak (sztafeta odpadła  
w przedbiegach). Przed wybuchem II 
wojny światowej A. Maszewski został 
zmobilizowany. Uczestniczył w kampanii 
wrześniowej, walczył pod Kutnem i Koc-
kiem. Po klęsce uniknął niewoli i wraz  
z tysiącami Polaków przedostał się na  
Węgry, stamtąd (na wieść o organizowa-
niu się polskiej armii) do Francji. Uczest-
niczył w kampanii afrykańskiej w stopniu 
porucznika w Samodzielnej Brygadzie 
Strzelców Karpackich pod dowództwem 
gen. Kopańskiego. Walczył w bitwie o To-
bruk, gdzie wyróżnił się szczególnym mę-
stwem, za co otrzymał Krzyż Walecznych 
i awans do stopnia kapitana. Po lądowaniu 
sił sprzymierzonych we Włoszech walczył 
pod Monte Cassino – pełnił obowiązki 
dowódcy 6. batalionu w 3. Dywizji Strzel-
ców Karpackich. Zginął w bitwie o Anko-
nę 6 VIII 1944. Został pośmiertnie awan-
sowany do stopnia majora i odznaczony: 
Krzyżem Srebrnym Wojennego Orderu 
Virtuti Militari V kl. (w uznaniu wybit-
nych czynów bojowych i osobistego mę-
stwa wykazanych na polu chwały), Krzy-
żem Walecznych (po raz drugi), Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem 
Monte Cassino. Wańkowicz pisał o nim: 
(...) wzór żołnierza – męstwa, prawości  
i koleżeństwa (...).

„Głos Poranny” 5 VIII 1992; 12 VII 1994; 
Z. Głuszek Polscy olimpijczycy 1924-1976, War-
szawa 1980, s. 211; A. Jucewicz, W. Stępiński, 
Chwała olimpijczykom 1939-1945, Warszawa 
1968, s. 89; W. Minkiewicz, Olimpijska gorącz-
ka. Dzieje igrzysk inaczej, Poznań 1991, s. 68; 
Z. Porada, Starożytne i nowożytne igrzyska olim-
pijskie, Kraków 1980, s. 930; K. Tazbir, Kronika 
Kamieńska, praca niepublikowana, cz. 3, s. 43; 
G. Turlejski, Antoni Maszewski – olimpijczyk  
i żołnierz, Kamieńsk 2008; B. Tuszyński, Księga 
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sportowców polskich ofiar II wojny światowej 
1939-194, Warszawa 1999, s. 191-193; M. Wań-
kowicz, Bitwa o Monte Cassino, reprint z wyda-
nia Rzym-Mediolan 1945, Warszawa 1989, t. II, 
s. 66; Archiwum USC w Kamieńsku, akt ur.; Ar-
chiwum Parafii Kamieńsk, akt ślubu Bolesława 
Maszewskiego i Stanisławy Rojewskiej; Doku-
menty ze zbioru Zenona Bartczaka; Dokumenty 
ze zbioru Andrzeja Gadeckiego; Dokumenty ze 
zbioru Ksawerego Jasiaka; Dokumenty ze zbio-
rów Muzeum przy LO im. Bolesława Chrobrego 
w Piotrkowie Tryb.; Dokumenty ze zbioru Grze-
gorza Turlejskiego. 

Grzegorz Turlejski

MAZURKIEWICZ Władysław, ps. 
Mazur, Zyndram, Babinicz, Abb (1898-
1984) – żołnierz POW i WP, członek 
PZW-ZWZ-AK-KWP, więzień obozów 

koncentracyjnych. 
Ur. 9 V 1898 w Rud-
nikach (pow. często-
chowski), s. Michała 
(kolejarza, członka 
PPS) i Natalii z d. 
Szlezynger. Miał 3 
braci: Wacława (żoł-
nierz AK, ps. Ry-
szard), Witolda (ofi-

cer wywiadu WP, żołnierz 1. Dywizji 
Pancernej gen. Maczka) i Stanisława (ur. 
12 IV 1920, harcerz Szarych Szeregów, 
żołnierz AK). W 1912 ukończył pięć klas 
szkoły kolejowej w Częstochowie, a na-
stępnie odbył praktykę ślusarską w firmie 
Bąka w Częstochowie i równocześnie 
uczęszczał na zawodowe kursy wieczoro-
we. Po ich zakończeniu (1916) pracował 
jako robotnik kolejowy, od 1917 w fabryce 
metalowej w Zagłębiu Dąbrowskim. Tam 
uczęszczał do szkoły rzemieślniczej w So-
snowcu, ale jej nie ukończył. Członek 
POW Komendy Lokalnej Mstów-Rudniki 
(15 IX 1916-11 XI 1918). Zajmował się 
kolportażem pism legionowych na terenie 

zaboru austriackiego, m.in. dostarczał je 
Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego  
w Częstochowie. Uczestniczył w rozbroje-
niu posterunku austriackiej żandarmerii  
w Rudnikach. W tym okresie leczył się na 
zapalenie płuc. Służył w WP w 27. pp.  
w Częstochowie (17 II 1919-27 III 1922). 
Od 25 V 1919 do 18 X 1920 był plutono-
wym, dowódcą plutonu w 1. kompanii 
CKM I batalionu. Walczył z bolszewikami 
o Kowel, Sarny, pod Jędrzejowem nad Bu-
giem został lekko ranny. W zaświadcze-
niu z dn. 22 II 1921 napisano, iż wyróżniał 
się zawsze pilnością i nadzwyczajnym sta-
raniem w boju, świecił przykładem, mę-
stwem i pokojem ducha. Zawsze wzorowy, 
a swym zachowaniem zjednał sobie 
poważanie zwierzchników, miłość i szacu-
nek podwładnych. W nagrodę za męstwo  
i odwagę Naczelnik Państwa → Józef Pił-
sudski nadał mu Krzyż Walecznych. Po 
ukończeniu szkoły podoficerskiej awanso-
wany do stopnia sierżanta i przydzielony 
do ochrony placówki granicznej w Her-
bach. Od 2 V do 30 VI 1921 (wbrew zaka-
zom swoich władz wojskowych) zaanga-
żowany w walkę z Niemcami w III 
Powstaniu Śląskim. Brał udział m.in.  
w walkach o Rybnik, Gliwice i Szopienice, 
jako p.o. dowódcy 2. drużyny CKM. Po 
zakończeniu powstania wrócił do garnizo-
nu 27. pp w Częstochowie. Ukarany naga-
ną za niesubordynację, a następnie 15 III 
1923 zwolniony z wojska. Od 1924 praco-
wał jako ślusarz w fabryce wag w Często-
chowie, w l. 1925-1939 prowadził własny 
koncesjonowany zakład usług i remontów 
wag w Radomsku. Otrzymał kartę mobili-
zacyjną do 18. pp w Skierniewicach. Nie 
dotarł do jednostki, ponieważ wybuch 
wojny zastał go w drodze do garnizonu. 15 
X 1939 zwerbowany (przez Władysława 
Watakę ps. Huragan) do organizacji kon-
spiracyjnej pn. Polski Związek Wolności 
w Częstochowie, a po kilku miesiącach 
otrzymał zadanie zorganizowania sieci 
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PZW na terenie Radomska. W VI 1940 
podporządkował się ZWZ, został miano-
wany dowódcą 1. „dzielnicy”, używał ps. 
Mazur. Odebrał przysięgę od Leonarda Ta-
czanowskiego ps. Podkowa i Jana Toruna 
ps. German i powierzył im organizację 
nowo sformowanych tzw. „piątek” konspi-
racyjnych w terenie. Wraz z sierż. Podko-
wą zorganizował w Radziechowicach plu-
ton szkieletowy, na dowódcę tej placówki 
wyznaczył plut. Zygmunta Powroźnika ps. 
Wilk. Natomiast w Radomsku pomagał 
Germanowi w organizacji kadry do tzw. 
„Ognisk Walki”. W ciągu kilku miesięcy 
Mazur stworzył siatkę konspiracyjną  
w Maluszynie, Silniczce, Silnicy, Żytnie, 
Sekursku, Cielętnikach, Raczkowie, Kaje-
tanowicach, Piaskach, Garnku, Gidlach, 
Stobiecku Miejskim, Ładzicach i Woli Je-
dlińskiej. Wyjeżdżał osobiście w teren, 
aby zdobywać nowe kontakty i uzbrojenie. 
W 1941, po przegrupowaniu garnizonu 
ZWZ w Radomsku krypt. „Raszyn”, Ma-
zurkiewicz pod zmienionym ps. Zyndram 
objął dowództwo nad jedną z 2 nowo sfor-
mowanych kompanii szkieletowych (do-
wódcy plutonów: nr 84 – chor. Jan Torun 
ps. Żubr, nr 83 – plut. Podkowa). Alfredo-
wi Starostce ps. Sęp z Orzechowa wydał 
rozkaz utworzenia 3 drużyn sanitarnych 
(podmiejskich) w Radomsku. 11 XI 1941 
na rozkaz Zyndrama członkowie ZWZ 
rozplakatowali ulotki antyniemieckie.  
1 XII 1941 w wyniku prac ziemnych zna-
leziono broń palną na terenie ogrodu na 
posesji Andrzeja Sali (ojca komendanta 
miasta ZWZ Mariana Sali ps. Feliks) przy 
ul. Reymonta 2 (gdzie znajdowała się baza 
komendy miasta ZWZ). Zawiadomiona 
miejscowa żandarmeria zorganizowała 
obławę w tym rejonie. Mazurkiewicz wraz 
z A. Salą i chłopcem Pijewskim w porę 
wywiózł archiwum ZWZ i magazyn broni. 
Uratował w ten sposób życie ok. 600 
współpracowników ZWZ. W III 1942  
z polecenia ppor. Zdzisława Piwowarczy-

ka ps. Orlicz Zyndram przejął dowodzenie 
nad 1. Rejonem Brzeźnica krypt. „Berlin”. 
W V 1943 został odwołany ze stanowiska, 
przekazując komendę ppor. Władysławo-
wi Chudemu ps. Kamień. Od 30 III 1942 
do 1 V 1943 oraz od 15 VI do 4 VIII 1943 
pełnił obowiązki komendanta miasta Ra-
domska ZWZ-AK. W tym czasie opraco-
wał m.in. plany „obiektów walki” oraz  
był współorganizatorem konspiracyjnych 
szkoleń wojskowych. W miejskim garni-
zonie AK (znajdującym się w jego prywat-
nym warsztacie naprawy wag przy ul.  
Piłsudskiego 26) przechowywano broń, 
amunicję oraz radioodbiornik. Od XII 
1942 przez ok. 7 miesięcy (co sobotę) dru-
kowano tam gazetki i ulotki konspiracyj-
ne. Kolporterem prasy podziemnej była 
żona Zyndrama Marianna ps. Stała.  
W okresie dowodzenia komendą miasta 
odpowiedzialny był m.in. za zorganizowa-
nie ubezpieczenia odwrotu żołnierzom AK 
po zlikwidowaniu szefa Gestapo Willy’ego 
Bergera i jego zastępcy Johanna Wagnera 
w Radomsku (27 V 1943), za co został od-
znaczony Krzyżem Walecznych rozkazem 
KG AK z dn. 15 VIII 1943. W dn. 30 VI 
1943 brał udział w strzelaninie spotkanio-
wej z żandarmerią niemiecką. Latem 1943 
za pośrednictwem → Czesława Szweda 
ps. Czerny doposażał w uzbrojeniu grupę 
dywersyjną GL → Czesława Kubika ps. 
Paweł (w zaświadczeniu ZBoWiD napisa-
no, iż Zyndram w czasie okupacji wbrew 
wyższym władzom AK szedł całkowicie 
na rękę AL i znany był w szeregach kon-
spiracyjnych jako demokrata). Podczas 
przemarszu w okolicach Radziechowic 
Zyndram z oddziałem wziął udział w wal-
ce z przejeżdżającym transportem Wehr-
machtu. 5 VII oraz 9 VII 1943 wraz z gru-
pą bojową przeprowadził w rejonie 
Radomska akcje mające utrudnić dostawy 
kontyngentów (zarekwirowano kolczyki  
i maszynki do kolczykowania bydła, spa-
lono książki ewidencyjne, rozkolportowa-
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no ulotki nawołujące do bojkotu w odda-
waniu kontyngentów Niemcom). 28 VII  
w godzinach nocnych wspólnie z oddzia-
łem GL Pawła brał udział w akcji rozbicia 
powiatowej zbiornicy mleka w Radomsku. 
2 VIII 1943 dowodził kilkuosobowym od-
działem, który razem z bojówką Lucjana 
Mirowskiego ps. Wyrwicz opanował Pław-
no, gdzie na miejscowym sekretarzu gmi-
ny wykonano karę chłosty. W nocy uczest-
niczył w strzelaninie z żandarmerią  
z Gidel. W tym samym czasie na rozkaz  
Zyndrama dowódca plutonu miejskiego 
AK (nr 85) sierż. → B. Boruta ps. Rawski, 
Hanicz ze swoim patrolem udał się w kie-
runku wsi Bobry, gdzie dokonał zniszcze-
nia części sieci telefonicznej. Zyndram zo-
stał aresztowany 4 VIII 1943 w miejscu 
zamieszkania i wywieziony do często-
chowskiego więzienia na Zawodziu, prze-
słuchiwany w oddziale politycznym (niem. 
Politische Abteilung). Podczas śledztwa 
przeszedł szereg tortur. Stan zdrowia  
w 95% nie rokował nadziei na utrzymanie 
go przy życiu – oświadczył więzienny fel-
czer Ignacy Lechowicz. Dzięki jego po-
mocy W. Mazurkiewicz przeżył niemiec-
kie przesłuchania. 2 X 1943 jako ciężko 
ranny został wywieziony do obozu kon-
centracyjnego i zagłady Auschwitz-Birke-
nau (nr obozowy 154217). 23 X 1943 
przeniesiony do obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie (niem. Konzentrations-
lager Weimar-Buchenwald) początkowo  
umieszczony w bloku 17, a następnie w od-
izolowanym bloku nr 46, gdzie był podda-
ny przymusowym eksperymentom me-
dycznym (nr obozowy 33034). W I 1945 
przydzielony do oddziału obozu w miej-
scowości Wernigerode (Saksonia-Anhalt, 
w pow. Harz). 11 IV 1945 uwolniony wraz 
z innymi więźniami przez amerykańską 3. 
Armię gen. Georga Pattona. Przekazany 
do angielskiej strefy okupacyjnej Niemiec 
(Dolna Saksonia) do obozu dla Polaków  
w rejonie Hanoveru, gdzie stacjonowała 

polska 1. Dywizja Pancerna. Po kwaran-
tannie poobozowej i rekonwalescencji w 
miejscowości Bierde 8 XI 1945 przedostał 
się transportem kolejowym do Polski, 
gdzie zarejestrował się w Państwowym 
Urzędzie Repatriacyjnym w Szczecinie. 
Po powrocie do Radomska leczył się z po-
wodu choroby nerek i układu krążenia. 
Następnie podjął dorywczą pracę przy na-
prawach wag. Wstąpił do PPS, w 1948 
usunięty z partii. W I 1946 wstąpił do 
KWP zwerbowany przez kpt. → Stanisła-
wa Sojczyńskiego Warszyca. Mianowany 
oficerem zaopatrzeniowym Komendy Po-
wiatowej w Radomsku. Na początku mar-
ca (po złożeniu przysięgi przed Ksawerym 
Błasiakiem Albertem) zaczął używać 
dwóch konspiracyjnych pseudonimów Ba-
binicz i Abb. Podlegał por. Albertowi (od I 
do 13 III 1946), natomiast od IV 1946 → 
Henrykowi Glapińskiemu ps. Klinga. Był 
odpowiedzialny za pozyskiwanie środków 
finansowych potrzebnych do funkcjono- 
wania organizacji oraz wyposażenia, 
umundurowania i żywności. Nadzorował 
również księgowość gospodarczą, pienięż-
ną i materiałową. Decydował o wypłatach 
ze specjalnej rezerwy finansowej tzw. Fun-
duszu Oddziałów Walczących żołdu lub 
zapomóg rodzinom partyzanckim, które 
zostały dotknięte komunistycznymi repre-
sjami. Werbował również nowych człon-
ków i zakładał konspiracyjne skrzynki 
pocztowe. W jego posesji odbywały się 
tajne odprawy dowódców kompanii. 16 IV 
1946 został prewencyjnie aresztowany 
przez PUBP w Radomsku. Po 2 tygodniach 
zwolniony z uwagi na brak dowodów na 
współpracę z podziemiem antykomuni-
stycznym. Po zwolnieniu w dalszym ciągu 
pracował przy reperacji wag ukrywając 
przed władzą swoją przeszłość. Do 24 VI 
1946 został oficjalnie zwolniony ze służby 
w kwatermistrzostwie KWP na mocy roz-
kazu Warszyca. W okresie letnim po fali 
aresztowań w woj. łódzkim i likwidacji 
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KWP „Lasy-Bory” W. Mazurkiewicz wy-
jechał na Śląsk urywając łączność z por. 
Januszem, który objął rozbitą komendę 
KWP po ujętym przez UB Warszycu. Je-
sienią 1946 pracował w charakterze mon-
tera reperacji wag wozowych w gorzelni  
i majątkach głównie na zlecenie Zarządu 
Państwowej Nieruchomości Ziemskich  
w Dobrodzieniu w pow. lublinieckim.  
W grudniu wrócił do Radomska. 25 XII 
1946 został aresztowany w Rudnikach 
wraz z córką przez funkcjonariuszy z Wy-
działu III WUBP w Łodzi za przynależ-
ność do KWP. Do jego sprawy zostali do-
łączeni również ujęci w kolejnych 
obławach kpr. Władysław Woldan ps. Wi-
teź (kolejarz w Kłomnicach) oraz Jan Za-
jąc ps. Dorczyn, Bodziwój. W. Mazurkie-
wicza obciążyły zeznania aresztowanego 
por. Jerzego Jasińskiego ps. Janusz. Wyro-
kiem WSR w Łodzi z dn. 29 III 1947 ska-
zany z art. 86 §2 KKWP na 5 lat więzienia 
i utratę praw honorowych na 2 lata. Osa-
dzony w więzieniu w Łodzi przy ul. Ko-
pernika 29, następnie więziony w Siera-
dzu. Na mocy amnestii karę darowano  
i został zwolniony 4 IV 1947. Po wyjściu 
na wolność z uwagi na trudności finanso-
we przekazał swój prywatny warsztat wag 
spółdzielni państwowej, za co otrzymał 
zatrudnienie jako kierownik i miesięczną 
pensję. Był członkiem Związku Wetera-
nów Powstań Śląskich w Katowicach (od 
10 I 1948), Polskiego Związku byłych 
Więźniów Politycznych Koło w Radom-
sku, Polskiego Związku Byłych. Więź-
niów Politycznych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych Okręg Łódź, 
Związku Uczestników Walki Zbrojnej  
o Niepodległość i Demokrację 1939-1945 
Zarząd Wojewódzki w Łodzi (od 1948). 
Na początku XII 1949 ponownie areszto-
wany przez grupę operacyjną PUBP w Ra-
domsku, podejrzany o dywersję kolejową. 
Z uwagi na absurdalność zarzutów po paru 
dniach zwolniony z aresztu. 17 VIII 1951 

tymczasowo zatrzymany do wyjaśnienia 
przez Wydział Śledczy WUBP w Łodzi  
w sprawie podejrzenia o współpracę  
z członkami organizacji antykomunistycz-
nej pn. Armia Wolności. Śledztwo w spra-
wie W. Mazurkiewcza zakończono 16 X 
1951 postawieniem zarzutów popełnienia 
przestępstwa, tj. zaniechania powiadomie-
nia władz, że jego znajomy z partyzantki 
Hanicz vel Jordan jest członkiem nielegal-
nej organizacji, która usiłuje przemocą 
zmienić ustrój państwa polskiego. 22 XI 
1951 skazany na 3 lata więzienia. Na sku-
tek złożonej rewizji NSW postanowieniem 
z dn. 24 XII 1951 uchylił powyższy wyrok 
i przekazał sprawę do ponownego rozpo-
znania sądowi pierwszej instancji. 4 III 
1952 został zwolniony z aresztu, a sprawę 
umorzono. Wrócił do zawodu jako monter 
wagowy, pracował czasowo w Łasku,  
a następnie 31 V 1956 zawarł umowę ze 
Spółdzielnią Pracy Metalowo-Drzewnej 
im. Rewolucji 1905 r. w Radomsku, za-
trudniony na stanowisku kierownika pro-
dukcji wag specjalnych. W XII 1955 Po-
wiatowy Urząd ds. BP w Radomsku 
założył sprawę operacyjno-obserwacyjną, 
ponieważ W. Mazurkiewicz jako prezes 
Zarządu Powiatowego ZBoWiD w Ra-
domsku ujawnił swoje prawicowe poglądy 
oraz nieprzychylny stosunek do ZSRR.  
W 1962 usunięty ze ZBoWiD jako karany 
wyrokiem sądu wojskowego w dn. 29 III 
1947 oraz za destrukcyjną działalność  
w środowisku kombatanckim. W krótkim 
czasie jako protegowany Hanicza został 
ponownie przyjęty do ZBoWiD (w Czę-
stochowie). Postanowieniem z dn. 5 VI 
1963 Sąd Wojewódzki w Łodzi Wydział V 
Karny na wniosek W. Mazurkiewicza do-
konał zatarcia skazania wyroku WSR  
w Łodzi z III 1947 r. W l. 1963-1973 SB  
w Radomsku prowadziła kolejną sprawę 
ewidencyjno-obserwacyjną ze względu na 
jego przeszłość partyzancką i wrogą dzia-
łalność polityczno-wojskową (inwigilowa-
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ny m.in. przez TW. ps. Skarbiec – W. Ka-
nigowskiego, b. szefa wywiadu AK 
Radomsko). W 1968 z uwagi na niepodle-
głościowe poglądy i fakt, iż partia ingero-
wała w działalność kombatancką, postano-
wił na znak protestu wystąpić ze ZBoWiD. 
10 V 1968 przeszedł na emeryturę. Dora-
biał na pół etatu w hurtowni „Arged” jako 
monter. Rada Państwa PRL uchwałą z dn. 
9 VI 1971 za udział w Powstaniu Śląskim 
awansowała go na stopień podporucznika. 
Żonaty z Marią z d. Szczecińską (ur. 1903), 
z którą miał dwie córki Barbarę (ur. 1927) 
i Jadwigę ps. Ewa (ur. 7 VII 1932, łącz-
niczka Czesława Szweda ps. Czerny). Od-
znaczenia: dwukrotnie Krzyż Walecznych 
(nr 2434 nadany 16 VIII 1938 i rozkazem 
KG AK z dn. 15 VIII 1943), Medal za 
Wojnę 1918-1921 (rozk. DOK Łódź 
44/29), Medal Niepodległości (nr 849), 
Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Srebrny 
Virtuti Militari V kl. (nadany w 1944, zwe-
ryfikowany w Londynie w 1948, nr 12969), 
Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki 
(rozkaz nr 20 z 17 VI 1947), Śląski Krzyż 
Powstańczy (nr C-7853, 8 IV 1958), Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (19 VII 
1963), Krzyż AK (10 XII 1971, Londyn), 
Odznaka Grunwaldu (15 X 1958, nr 
175976). Zm. 15 IV 1984 w Radomsku, 
pochowany na Starym Cmentarzu. W po-
grzebie brało udział wielu mieszkańców 
Radomska. Mszę żałobną odprawiono  
w kościele pw. Marii Magdaleny w Ra-
domsku. Postanowieniem z dn. 14 IV 1997 
Sądu Wojewódzkiego w Łodzi IV Wydzia-
łu Karnego (z wniosku córki Jadwigi Ry-
bickiej) stwierdzono nieważność wyroku  
z PRL uzasadniając, że W. Mazurkiewicz 
prowadził działalność antykomunistyczną 
na rzecz niepodległego bytu państwa pol-
skiego. 

W. Borzobohaty, „Jodła”, Warszawa 
1988, s. 278, 285; AIPN BU 2911/1.MSW 

w Warszawie, Kartoteka ogólnoinformacyj-
na: W. Mazurkiewicz, k. 1622; 00231/69  
t. 3, Sprawa obiektowa krypt. „Zachód” doty-
cząca reemigrantów polskich z Francji; AIPN 
GK 188/11, PCK, Wykaz więźniów Polaków, 
którzy przeszli przez obóz koncentracyjny 
Weimar Buchenwald nr 18004-80650; AIPN 
w Katowicach 02/2654, WUSW w Katowi-
cach, Sprawa operacyjna dot. Mazurkiewicz 
Stanisław; AIPN w Łodzi 014/23, WUSW  
w Łodzi, Teczka kontrolna krypt. „Siwy”, 
„Konserwator”: Mazurkiewicz Włady-
sław, t. 1-3; 047/22/Jacet, Teczka kontrolna 
krypt. „Siwy”: Mazurkiewicz Władysław; pf 
12/1207, Akta śledztwa przeciwko: Mazurkie-
wicz Władysław, podejrzany o niepowiadomie-
nie władzy o przynależności Bolesława Boruty 
do nielegalnej organizacji „Armia Wyzwoleń-
cza”; pf 12/2311, Akta śledztwa przeciwko: 
Mazurkiewicz Władysław; 6/67, Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Łodzi, Akta w sprawie kar-
nej przeciwko: Mazurkiewicz Władysław, Sr 
204/47; 0081/1, WUSW w Łodzi, Kartote-
ka ogólnoinformacyjna: W. Mazurkiewicz,  
k. 2088; pf 12/1237, t. 1, 2, 8, Akta śledztwa 
przeciwko: Góra Bolesław, Szwed Czesław, 
Boruta Bolesław i inni, podejrzani o przy-
należność do nielegalnej organizacji „Armia 
Wyzwoleńcza”; Archiwum Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau, Radomska księga 
pamięci, wykazy rzeczy osobistych więźniów 
Verzeichnisse: Mazurkiewicz Władysław (nu-
mer więźniarski: 154217); AMRR, sygn. 22; 
CAW, Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. 
Odrzuc 9 V 1930, Władysław Mazurkiewicz; 
W. Mazurkiewicz, Życiorys, Radomsko 30 
IV 1977, (kopia w zbiorach autora); Odpis  
Ns 42/49, Postanowienie Sądu Grodzkiego  
w Radomsku z 23 VII 1949 w sprawie odtwo-
rzenia świadectw mistrzowskich W. Mazurkie-
wiczowi.

Ksawery Jasiak

MĘDRZECKI Franciszek (1889-
1920) – rolnik, żołnierz WP. Ur. 20 X 1889 
w Wygodzie k. Radomska, s. Franciszka 
(rolnika) i Marianny ze Stępińskich. Miał 
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brata → Kazimierza oraz siostry Władysła-
wę, Helenę, Antoninę i Aleksandrę. Czło-
nek POW, 1 XI 1918 wstąpił do wojska. 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. Służył w 5. kompani II Batalionu 22. 
pp 18. Brygady Piechoty 9. DP, dosłużył 
się stopnia sierżanta, dowodził plutonem. 
Zginął w VIII 1920 pod Terespolem tra-
fiony dwukrotnie kulami. Rodzina dopiero 
w 1921 uzyskała informacje o okoliczno-
ściach jego śmierci. Dokumenty wojskowe 
podają datę śmierci na 4, 5 lub 6 VIII 1920. 
Datę 6 VIII podawał w liście do rodziny 
z 9 VIII 1920 Kazimierz Piekielny (sąsiad 
z Wygody i żołnierz z tej samej kompa-
ni). F. Mędrzecki posiadał odznaczenie 
„Orlęta” oraz odznakę POW. Pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Walecznych (nr le-

gitymacji 34422), 
który odebrała sio-
stra Antonina 26 II 
1922. Po II wojnie 
światowej odznacze-
nie to rodzina prze-
kazała do klasztoru 
w Gidlach jako wo-
tum. Po Franciszku 
zostały w zbiorach 

rodzinnych tylko dwie fotografie, kilka do-
kumentów, pierścionek z lekkiego metalu 
z równoramiennym krzyżykiem i czterema 
punktami z inskrypcją „F.M. 2/VII 1918” 
oraz odznaka Drużyn Bartoszowych. Na 
Starym Cmentarzu w Radomsku znajduje 
się symboliczny grób Franciszka. 

H. Szczepaniak, Walczyli o wolną Polskę. 
Bracia Kazimierz i Franciszek Mędrzeccy, [w:] 
H. Szczepaniak, Prace historyczne i wspomnie-
nia, Radomsko 2015, s. 47-51; AACz, Akta pa-
rafii św. Lamberta w Radomsku, Księga uro-
dzonych z lat 1887-1890, sygn. KM 5419, akt 
nr 484/1889, s. 225; materiały zgromadzone 
przez Henryka Szczepaniaka (kopie w posiada-
niu autora).

Tomasz Andrzej Nowak

MĘDRZECKI Kazimierz (1886-
1944) – rolnik, żołnierz LP i WP. Ur. 24 V 
1886 w Wygodzie k. Radomska, s. Fran-
ciszka i Marianny ze Stępińskich. Miał 
pięcioro rodzeństwa: brata → Franciszka 
oraz siostry: Władysławę, Helenę, Antoni-
nę i Aleksandrę. 18 V 1915 wstąpił do LP  
i służył jako szeregowy w 8. kompani 4. 
Pułku Piechoty Legionów do 6 VII 1916. 
Po bitwie pod Kostiuchnówką był uważany 
za zaginionego. Walczył też w wojnie pol-
sko-bolszewickiej w 11. kompani III bata-
lionu 25. pp. Po wojnie wrócił do rodzinne-
go domu, gdzie pracował w gospodarstwie 
rolnym siostry Aleksandry, zajmował się 
też pracami dorywczymi. Przeżycia wojen-
ne bardzo go zmieniły, z frontu powrócił 
zniszczony fizycznie i znerwicowany. Wg 
relacji Henryka Szczepaniaka był drobny, 
chudy, wyglądał biednie i bezradnie. 9 V 
1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości, 
decyzję potwierdził swoim zarządzeniem 
Prezydent RP 19 VI 1938. Odznaczenia nie 
przesłano, gdyż wcześniej należało uiścić 
kwotę 19 zł. W zbiorach rodziny zachował 
się jedynie list do siostry z 2 XI 1919 pisany 
z Wielunia. Zginął 30 VII 1944 z rąk człon-
ków oddziału SS Kałmuckiego Korpusu 
Kawaleryjskiego podczas pacyfikacji wsi 
Wygoda wraz z 16 innymi osobami. Pocho-
wany na cmentarzu w Gidlach. Jego nazwi-
sko widnieje na pomniku upamiętniającym 
zbrodnię w lesie przy wsi Wygoda. 

R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko. U pro-
gu niepodległości, Piotrków-Radomsko 1998, 
s. 61; H. Szczepaniak, Walczyli o wolną Polskę. 
Bracia Kazimierz i Franciszek Mędrzeccy, [w:] 
H. Szczepaniak, Prace historyczne i wspomnie-
nia, Radomsko 2015, s. 47-51; AACz, Akta pa-
rafii św. Lamberta w Radomsku, Księga ur. z lat 
1881-1886, sygn. KM 5418, akt nr 279/1886,  
s. 288v; Monitor Polski, 1938, nr 140, poz. 
245, s. 2; materiały zgromadzone przez Henry-
ka Szczepaniaka (kopie w posiadaniu autora).

Tomasz Andrzej Nowak
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MOSIŃSKI Ignacy (1812-1864) 
– kapłan katolicki, kanonik, proboszcz 
parafii Dmenin. Ur. w Ostrzeszowie  
w ówczesnym Księstwie Warszawskim 
(ochrzczony 27 I 1812), s. Józefa (zm. 
1872) i Katarzyny z Gruszczyńskich (zm. 
1849) małżonków Mosińskich, rolników. 
Do szkół uczęszczał w Kaliszu, w 1836 
ukończył Seminarium Duchowne we Wło-
cławku. Święcenia kapłańskie przyjął 15 II 
1836. Od tego roku był wikariuszem w Ko-
bielach, w 1837 został skierowany na para-
fię w Dmeninie, gdzie sprawował posługę 
jako komendariusz, a od 1845 proboszcz. 
Do Dmenina przenieśli się również jego 
rodzice i pięciu braci: Jan Nepomucen 
(zm. 1850), Roch, Andrzej (zm. 1852), 
Stanisław i Antoni (zm. 1858). Dzięki jego 
staraniom dziedziczka Zakrzewa hr. An-
tonina Ankwicz-Skarbkowa sfinansowała 
remont drewnianego kościółka na Buga-
ju. Po wybuchu powstania styczniowego  
I. Mosiński nie krył sympatii wobec Rzą-
du Narodowego i działań partyzanckich 
prowadzonych przeciwko władzom car-
skim. Po jednym z patriotycznych kazań, 
które ksiądz wygłosił latem 1863, został 
zadenuncjowany policji przez mieszkań-
ca okolicznej wioski, ewangelika Wilhel-
ma Klicha. 20 IX naczelnik piotrkowskiej 
żandarmeryjnej komendy kpt. Konradi 
wraz z 20 kozakami udał się do Dmeni-
na i aresztował ks. Mosińskiego. Rewizja  
w kościele, na plebanii, a także u brata ka-
płana nie wykazała żadnych obciążających 
materiałów. Jedynymi dowodami były 
zeznania włościan wsi Dmenin, których 
zmuszono do świadczenia przeciwko księ-
dzu: Iohana Machy, Pawła Kępy, Walente-
go Nowińskiego, Franciszka Basińskiego, 
Ignacego Stefańczyka oraz wspomnianego 
Klicha. Mosiński podczas przesłuchania 
27 IX 1863 nie przyznał się do zarzuca-
nych mu czynów. Prośbę o zwolnienie pro-
boszcza złożyli katolicy, m.in. z Dmenina, 
Gosławic, Kuźnicy, Smotryszowa, a nawet 

ewangelicy z Dziepółci. Sąd polowo-wo-
jenny przy naczelniku oddziału Warszaw-
sko-Wiedeńskiej Kolei skazał 21 II 1864 
ks. Mosińskiego na karę śmierci. Kapłana 
stracono poprzez powieszenie 5 III 1864 
w Piotrkowie. Jego szczątki spoczywają  
w zbiorowej mogile powstańców stycznio-
wych na tamtejszym cmentarzu parafial-
nym. 21 V 1925 mieszkańcy wsi Dmenin 
oraz całego pow. radomszczańskiego uho-
norowali ks. Mosińskiego poprzez wmu-
rowanie pamiątkowej tablicy w ścianę ko-
ścioła parafialnego.

A. Kaczmarek, Duchowieństwo dekanatu 
radomszczańskiego w latach 1819-1867, Czę-
stochowa 2017; P. Kobicki, Bojownicy kapłani 
za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-
1915, cz. 3, t. II, Sandomierz 1939, s. 48-59;  
J. Lipiński, Wspomnienia o gorącym patrio-
cie śp. ks. Ignacym Mosińskim, GRa 1921,  
nr 4, s. 4; AACz, Akta Konsystorza Foralnego 
Piotrkowskiego, sygn. KD 69, s. 52, 74, 132, 
156, 198, 230, 300; Księgi metrykalne parafii 
rzymskokatolickiej w Dmeninie, sygn. KM 
224, KM 4271, KM 4274, akt małż.: 18/1841, 
akty zg.: 39/1849, 42/1850, 15/1852, 15/1858, 
19/1872; AAP, Księgi metrykalne Ostrzeszo-
wa, zespół 204, akt chrztu 29/1812; KWa 1845, 
nr 234, s. 1129.

Kamil Rutkowski

MULARCZYK Józef, ps. Jerzy Am-
broży, Kazik, Róg, Styr, Żor (1893-1968) 
– ppłk. kawalerii WP. Ur. 17 III 1893  
w Boryczówce w pow. Trembowola,  
w Małopolsce Wschodniej. Gimnazjum 
ukończył w Trembowoli a fakultet z pra-
wa i umiejętności politycznych w Krako-
wie na Wszechnicy Jagiellońskiej. 6 VIII 
1914 rozpoczął służbę wojskową w 1. 
Pułku Piechoty Legionów, by później zo-
stać przeniesionym do 2. Pułku Ułanów.  
W czasie walk na froncie był trzykrotnie 
ranny. Ukończył szkołę oficerską Legio-
nów. 1 XI 1918 rozpoczął służbę w WP 
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w 2. Pułku Szwoleżerów, następnie w 9. 
Pułku Strzelców Granicznych, a później  
w 1. Pułku Strzelców Konnych (w tym 
pułku walczył w wojnie polsko-bolsze-
wickiej, jako podporucznik dowodził 
plutonem liniowym strzelców konnych).  
W 1. Pułku Strzelców Konnych prze-
szedł wszystkie szczeble swojej kariery 
wojskowej – od dowódcy plutonu do do-
wódcy pułku. Od VII 1938 do VII 1939 
był komendantem Szkoły Podchorążych 
Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Ka-
walerii w Grudziądzu. 22 VIII 1939 objął 
dowództwo 2. Pułku Strzelców Konnych 
Ziemi Hrubieszowskiej. Z tym pułkiem  
(w składzie Wołyńskiej Brygady Ka-
walerii) przeszedł cały szlak bojowy  
w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył 
w bitwie pod Mokrą, pod Ostrowami, 
przygotował wypad pod Kamieńsk z 3 na 4 

IX na niemiecką ko-
lumnę z 1. Dywizji 
Pancernej, gdzie pod 
dowództwem mjr. → 
Włodzimierza Hi-
polita Łączyńskiego 
polski oddział zadał 
Niemcom poważne 
straty niszcząc ok. 
30 czołgów, cyster-

ny z paliwem i zabijając ok. 100 żołnie-
rzy wroga. Był to największy udany wy-
pad nocny polskich żołnierzy w kampanii 
wrześniowej. Po tym wypadzie walczył 
pod Żerominem i Kruszowem, Wolą Cyru-
sową (gdzie Wołyńska Brygada Kawalerii 
uratowała całą Armię Łódź przed zamknię-
ciem w kotle), pod Mińskiem Mazowiec-
kim, pod Majdanem Krynickim i Polanów-
ką (wziął do niewoli ponad 100 żołnierzy, 
w tym oficerów z 4. Dywizji Lekkiej), pod 
Jacnią. Jego pułk przedzierał się w stronę 
granicy węgierskiej walcząc z Niemcami  
i Sowietami. 27 IX 1939 w Józefowie Roz-
toczańskim pułk został rozwiązany. Ppłk 
J. Mularczyk uniknął niewoli niemieckiej 

i sowieckiej, przedostał się do Lwowa, 
chciał przedrzeć się na Węgry, jednak nie 
zdołał. Podczas okupacji niemieckiej prze-
bywał na Kielecczyźnie, gdzie podjął dzia-
łalność konspiracyjną. Początkowo działał 
w organizacji Polska Niepodległa, pełniąc 
w niej funkcje szefa sztabu oraz zastępcy 
Komendanta Okręgu Kielce. Po sfinali-
zowaniu akcji scaleniowej w roku 1942 
przeszedł do ZWZ-AK. Od V 1942 do I 
1945 pełnił funkcję Komendanta Inspek-
toratu Rejonowego Kielce AK i rozpoczął 
tworzenie podziemnej struktury Kieleckiej 
DP. Położył wielkie zasługi w organizo-
waniu i kierowaniu inspektoratem. Pro-
wadził akcje sabotażowe, likwidację kon-
fidentów, gestapowców. Po wejściu Armii 
Czerwonej na teren Kielc ukrywał się. Po 
rozwiązaniu AK (19 I 1945) zaprzestał 
działalności konspiracyjnej. Zamieszkał 
we wsi Głowno pod Poznaniem. Po ogło-
szeniu amnestii ujawnił się 22 I 1947. 
Podjął pracę w stadninie koni w Książu 
k. Wałbrzycha. Po przejściu na emeryturę 
w 1954 zamieszkał w Warszawie. Był żo-
naty z Wandą z Repetowskich, miał z nią 
dwóch synów: Romana (ur. 1921) i An-
drzeja (ur. 1930). Odznaczony: Krzyżem 
Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem za Wojnę 1919-1920, Medalem 
10-lecia, Krzyżem Niepodległości, Srebr-
nym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti 
Militari. Zm. 26 IV 1968. Pochowany na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach  
w Warszawie (kwatera II B 24, rząd 6, 
grób nr 7). W Kamieńsku jedna z ulic nosi 
imię ppłk. J. Mularczyka. 

H.Z. Etemandi, Okupacja, Konstan-
cin, Boryczówka, http://www.muzeum-
konstancina.pl/497_okupacja_konstancin 
boryczowka, dostęp 20.09.2018 r.; Jesz-
cze słychać śpiew i rżenie koni..., https://
pl.wikipedia.org/wiki/Jeszcze_s%C5%82y-
cha%C4%87_%C5%9Bpiew_i_r%C5%BCe-
nie_koni..., dostęp 20.09.2018 r.; Mularczyk 
Józef Jerzy, http://akokregkielce.pl/mularczy-
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k-jozef-jerzy-zor.html, dostęp 20.09.2018 r.;  
S. Piotrowski, W żołnierskim siodle, Warsza-
wa 1979, s. 203-228, 435-436; Serwis Polska 
Podziemna, http://www.dws-xip.pl/PW/bio/
m30.html, dostęp 20.09.2018 r.; Stowrzysze-
nie Przyjaciół MiastaKamieńska, http://www.
spmk.eu, dostęp 20.09.2018 r.

Grzegorz Turlejski

N

NAJKRON (Ruwen) Rubin (1890-
1942) – kupiec, działacz polityczny  
i społeczny. Ur. 15/27 VIII 1890 w Ra-
domsku, s. Józefa (Joska) i Gitli z d. Eich-
ner małżonków Najkron. Ojciec posiadał 
okazałą kamienicę ze sklepem z artyku-

łami spożywczymi 
i kolonialnymi przy 
Rynku 2. Po jego 
śmierci (ok. 1920) 
firmę przejęli syno-
wie Rubin i Chaim 
Beniamin oraz córka 
Perla wraz ze swoim 
mężem Chaimem 
Herszem Brodzkim 

tworząc spółkę. R. Najkron wystąpił ze 
spółki w 1925 i założył własny sklep tej 
samej branży i pod tym samym adresem. 
Ponadto był współspadkobiercą kamienicy 
przy ul. Reymonta 32 (gmach ówczesnego 
Sądu Grodzkiego) oraz właścicielem nie-
ruchomości w Kamieńsku. Angażował się 
w działalność społeczną: był członkiem 
komitetu rodzicielskiego przy gimnazjum 
→ Stanisława Niemca (1924), objął pa-
tronatem młodzieżowe towarzystwo Ha-
szomer Hacair, był prezesem żydowskiego  
I Stowarzyszenia Właścicieli Nierucho-
mości (1938). Trzykrotnie został wybrany 
do Rady Miejskiej: w 1919 jako przedsta-
wiciel Żydowskiej Partii „Sjon”, w 1922 
– Zjednoczenia Żydowskich Grup Naro-
dowych, w 1927 – Żydowskiego Bloku 

Religijno-Narodowego. Ponadto w 1922 
uzyskał stanowisko ławnika w Zarządzie 
Miejskim. Po przegranej w wyborach sa-
morządowych w 1934 nie udało mu się 
odbudować pozycji politycznej. Ożenił się  
z pochodzącą z Łodzi Różą z d. Rosen 
(1894-1942). Mieli prawdopodobnie troje 
dzieci: Gitlę, Samuela i Izraela Juliana. Oko-
liczności śmierci R. Najkrona nie są znane, 
wiadomo jedynie, że stało się to w 1942.

S. Basiński, Wybory samorządowe w Ra-
domsku w latach 1919-1939, Częstochowa 
1998 (niepublikowana praca magisterska napi-
sana pod kierunkiem prof. dr. hab. R. Szweda 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Często-
chowie), s. 57; Memorial Book of the Commu-
nity of Radomsk and Vicinity, Tel Awiw 1967, 
s. 463; G. Mieczyński, Firmy radomszczańskie 
w dwudziestoleciu międzywojennym : Katalog, 
Radomsko 2013, s. 14, 74; tenże, Stowarzysze-
nia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, 
Radomsko 2008, s. 124, 145, 162; Rubin Ruwen 
Najkron, https://www.geni.com/people/Rubin-
-Ruwen-Najkron/6000000008460452292, po-
brano 2 I 2018; APŁ, Sąd Okręgowy Piotrkow-
ski, zespół 892, sygn. 6552, s. 444-446, sygn. 
6569, s. 214; APPT, AmR, zespół 103, cz. I, 
sygn. 1531, Sprawozdanie Zarządu Miasta Ra-
domska za czas od 4 XII 1919 r. do 27 III 1922 
r., ASC Okręgu Bożniczego w Radomsku, ze-
spół 335, sygn. 22, akt ur. 159/1890; „Echo 
Sieradzkie” 1931, nr 186, s. 5; GRa 1927,  
nr 52; 1932, nr 21, s. 7; 1934, nr 21, nr 23;  
Monitor Polski 1947, nr 14, s. 3; „Wiadomości 
Radomskowskie” 1927, nr 1, s. 7.

Grzegorz Mieczyński

NOWAK Franciszek Edmund (1857-
1935) – aptekarz. Ur. 4 X 1857 w Siewie-
rzu, s. Jana i Marianny Petroneli Elżbiety 
z Raffaczyńskich małżonków Nowaków. 
Ojciec (1826-1858, s. Pawła kowala i An-
toniny z Czerwińskich) był pocztmistrzem 
i kasjerem magistratu Siewierza, wdow-
cem po Kamili z Bątkowskich. Matka 
(1825-1900) była córką szlachcica Jana 
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Kantego Raffaczyńskiego (ok. 1781-
?), kapitana b. wojsk polskich i Tekli ze 
Słodkowskich (1794-1848). Franciszek 
uczęszczał do Rządowego Męskiego Pro-

gimnazjum Klasycz-
nego w Częstocho-
wie, które ukończył 
w 1875, następnie 
praktykował kolejno 
w aptekach: Löwen-
hofa w Górze Kal-
warii, Tomczyńskie-
go w Bełchatowie, 
Szczercowie i Prza-

snyszu. Po zdaniu egzaminu na pomoc-
nika aptekarskiego, zatrudnił się w aptece 
Mecha w Końskich. Pracując u aptekarza 
Schmidta w Warszawie podjął studia na 
Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, 
które ukończył 14 VI 1880 ze stopniem 
prowizora farmacji. Po studiach pracował 
kilka lat w aptekach w Petersburgu (Frie-
dländera, Russowa, Jürgensa, aptece home-
opatycznej), następnie (1886) osiadł w Oli-
cie nad Niemnem (pow. kalwaryjski, gub. 
suwalska), tam wydzierżawił i wyposażył 
aptekę, prowadząc ją samodzielnie przez 
pięć lat. Po powrocie do rodzinnego Sie-
wierza nabył aptekę wspólnie ze szwagrem 
Mechem. W l. 1896-1902 właściciel apteki  
w Radomsku (należącej wcześniej do 
Soczołowskich), jednocześnie w l. 1898-
1903 opiekun radomszczańskiego szpitala.  
W 1904 przeniósł się do Częstochowy, 
gdzie do spółki z Feliksem Prüfferem 
otworzył aptekę na Starym Rynku (istnie-
jącą do dzisiaj). F. E. Nowak położył duże 
zasługi dla rozwoju aptekarstwa polskiego. 
Z jego inicjatywy powstało (1906) Koło 
Właścicieli Aptek Zagłębia Dąbrowskiego 
i m. Częstochowy (w 1920 przekształcone 
w Polskie Powszechne Towarzystwo Far-
maceutyczne Okręgu Częstochowskiego), 
którego został prezesem (do 1927), następ-
nie dożywotnio prezesem honorowym. 
Był prezesem honorowym towarzystw 

aptekarskich Częstochowy, Łodzi i War-
szawy oraz członkiem Rady Państwowej 
Aptekarskiej. Na Wystawie Przemysłu  
i Rolnictwa w Częstochowie (1909) sta-
raniem jego i Stefana Szydłowskiego wy-
stawiono mapę wszystkich aptek w Rosji 
wg narodowości aptekarzy oraz tablicę po-
glądową sposobów otrzymywania leków 
z surowców. Był założycielem biblioteki, 
muzeum i pracowni analityczno-farma-
ceutycznej przy Kole Aptekarzy w Często-
chowie, a także laboratorium naukowego 
przy aptece Szydłowskiego w Myszkowie 
i laboratorium preparatów galenowych. 
Działał na polu zdrowia i higieny społecz-
nej, prowadząc w laboratorium aptecznym 
badania wody, mleka, artykułów spożyw-
czych. Wspólnie z dr. Monikowskim zało-
żył plantację ziół leczniczych przy szpitalu 
żydowskim na Zawodziu. Zorganizowali 
też kurs przygotowawczy dla pomocników 
aptekarskich. Zaangażował się w dyskusję 
publiczną na temat kształcenia farmaceu-
tów. W swoich odczytach w Warszawskim 
Towarzystwie Farmaceutycznym „O wy-
kształceniu” (1908) oraz na Zjeździe Ap-
tekarzy Polskich w Łodzi (1912) „Ogólne 
i zawodowe kształcenie farmaceuty” kładł 
nacisk na konieczność wprowadzenia 
matury i rozszerzenia programu studiów 
farmaceutycznych (dotąd nie wymagano 
matury, a podstawą wykształcenia była 
praktyka apteczna i ewentualne dwuletnie 
kursy nauk chemiczno-farmaceutycznych 
na uczelniach wyższych). Był autorem 
licznych artykułów w pismach fachowych 
i broszurach. Należał do zorganizowanego 
przez dr. Biegańskiego częstochowskiego 
kółka zainteresowań postępami wiedzy. 
Na jednym ze spotkań wygłosił referat  
o farmakogeografii połączony z prezen-
tacją surowców leczniczych i wyświetla-
niem przezroczy. Zainicjował utworzenie 
hurtowni leków dla aptek częstochowskich 
(1916). Był kuratorem szpitala w Czę-
stochowie, należał do Komisji Zdrowia  
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i Komisji Sanitarnej Rady Miejskiej. W l. 
1913-1914 był prezesem Częstochowskie-
go Towarzystwa Wzajemnego Kredytu dla 
Przemysłu i Handlu, w 1917 współzało-
życielem, następnie członkiem Zarządu 
Towarzystwa Biblioteki Publicznej im.  
W. Biegańskiego. W l. 20. był założy-
cielem, później przewodniczącym Ko-
mitetu Rodzicielskiego przy Gimnazjum 
Żeńskim Wacławy Golczewskiej-Chrza-
nowskiej (dziś: liceum J. Słowackiego), 
członkiem PMS. W VII 1920 (wojna pol-
sko-bolszewicka) wstąpił do sekcji opieki 
nad żołnierzem Obywatelskiego Komitetu 
Obrony Państwa oddziału częstochowskie-
go. 6 IV 1924 odbyły się, zorganizowane 
przez Koło Aptekarzy, uroczyste obchody 
50-lecia pracy zawodowej F.E. Nowaka  
z udziałem delegatów towarzystw zamiej-
scowych i przedstawicieli społeczeństwa 
częstochowskiego. W programie znalazły 
się posiedzenia w Częstochowskim Towa-
rzystwie Lekarskim i sali Rady Miejskiej 
oraz bankiet w hotelu „Polonia”. Żonaty  
z Karoliną z Paszkowskich (23 XII 1858-
10 V 1909) – c. Władysława Karola i Jo-
anny Seweryny z Nieprzeckich (ur. 24 VI 
1835, wnuczka Seweryna Nieprzeckiego – 
dziedzica dóbr Kobiele Małe) małżonków 
Paszkowskich. Miał kilkoro dzieci: Bog-
dana Antoniego (1900-1958) – architekta, 
powstańca warszawskiego, ps. Wak, Aldo-
nę Stefanię (1886-1891), Anielę Karolinę 
(1889-1974), Marię Ignacę Józefę (1892-
1892), Zofię, Annę Józefę (1903-1980). 
Córki Anna i Aniela oraz wnuczka Ewa 
Teresa kontynuowały aptekarskie trady-
cje rodzinne. F.E. Nowak zm. 3 VI 1935  
w szpitalu żydowskim na Zawodziu  
w Częstochowie, pochowany na Cmenta-
rzu Kule (kw. 71, rz. I, grób 6). Zgromadził 
bogaty księgozbiór, który zapisał UJ.

M. Bilek, Historia apteki „Pod Aniołem” 
w Muszynie, [w:] Almanach Muszyny, Muszy-
na 2007, s. 5-24; Franciszek Edmund Nowak, 

http://www.absolwenci.sieniu.czest.pl/index.
php?show=graduate&which=17416, pobrano  
8 XI 2017; Z. Grządzielski, Franciszek 
Edmund Nowak, [w:] Słownik biograficzny 
ziemi częstochowskiej, t. I, red. A. J. Zakrzew-
ski, Częstochowa 1998, s. 102-103; G. Mie-
czyński, Opieka medyczna w Radomsku w la-
tach 1815-1914, ZRa, t. X, red. T.A. Nowak, 
Radomsko 2015, s. 49; Powstańcze Biogramy, 
Bohdan Nowak, https://www.1944.pl/powstan-
cze-biogramy/bohdan-nowak,53804.html, po-
brano 8 XI 2017; J. Sętowski, Cmentarz Kule  
w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, 
Częstochowa 2005, s. 207-208; W Stulecie 
Pierwszego Zjazdu Aptekarzy Królestwa Pol-
skiego, „Aptekarz Polski” 30 V 2012, nr 69/47 
http://www.aptekarzpolski.pl/2012/05/05-
2012-w-stulecie-pierwszego-zjazdu-apteka-
rzy-krolestwa-polskiego/, pobrano 25 X 2017; 
E. Zwolińska, M. Zwoliński, [w:] Słownik 
biograficzny regionu częstochowskiego, t. I, 
Częstochowa 2002, s. 244-245 (tu data śmier-
ci: 2 VI 1935); AACz, ASC parafii rzymsko-
katolickiej w Częstochowie, akty zg. 220/1835, 
594/1909; ASC parafii rzymskokatolickiej w Ko-
bielach Wielkich, akty ur. 54/1835, 97/1858; ASC 
parafii rzymskokatolickiej w Radomsku, akty  
ur. 828/1900, 163/1903, akty zg. 376/1891, 
81/1900; ASC parafii rzymskokatolickiej w Sie-
wierzu, indeks ur. 1794, s. 132, akty ur.: 9/1825, 
11/1826, 94/1857, 53/1892, akty zg.: 37/1858, 
52/1891, 141/1892; Dziennik Urzędowy WRN 
w Stalinogrodzie, 1954, nr 4 /21, s. 18; GRa 
1935, nr 23, s. 6; Inskrypcje nagrobne grobow-
ca rodziny Snarskich i Stępkowskich, cmentarz 
Stare Powązki w Warszawie; KWa 1878, nr 78, 
s. 4; Pamiatnaja kniżka petrokovskoj guberni 
na 1899 god, Piotrków 1899, s. 203; Pamiatna-
ja... 1904 god, Piotrków 1904, s. 184; „Rocz-
nik Adresowy Królestwa Polskiego na Rok 
1903”, Warszawa 1903, s. 557; „Wiadomości 
Farmaceutyczne” 1931, nr 23, s. 318; Nekrolog, 
GoCz 1935, nr 129, s. 1, 3; Z żałobnej karty, 
„Farmacja Współczesna” 1935, nr 3, s. 159.

Włodzimierz Stefani

NOWAK Wojciech (1893-1978) – 
działacz ludowy, społecznik. Ur. 18 IV 
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1893 w Staropolu w gm. Przyrów jako 
s. Leona i Petroneli Nowak. W rodzinnej 
wsi ukończył szkołę elementarną i na tym 
zakończył edukację. Pochodził z rodziny 
chłopskiej, ale bardzo postępowej. Ojciec 
prenumerował prasę, dużo czytał – był 
miejscowym społecznikiem. W. Nowak  
w 1916 został aresztowany za udział  
w grupie, która sprzeciwiała się rekwizy-
cjom dokonywanym przez Austriaków. 
Zdołał uciec z więzienia. W 1918 brał 
udział w rozbrajaniu żandarmów. Niedługo 
potem trafił jako ochotnik do WP. Służył  
w 7. pułku piechoty legionów, w 5. kom-
panii II batalionu. W II 1919 przebywał 
ze swym oddziałem w Cieszynie. W za-
chowanych w rękach rodziny listach pisał  
o radości tamtejszej ludności z przyłączenia 
do Polski. W IV 1919 został przerzucony 

na wschodnią gra-
nicę. Wówczas listy 
do rodziców pisał  
z Przemyśla. Nie są 
znane szczegóły jego 
szlaku bojowego. Po 
odzyskaniu niepod-
ległości zaczął pracę 
społeczną. W 1918 
był współorganiza-

torem PSL, został w 1921 prezesem koła 
w Staropolu. Tę funkcję pełnił do 1928. 
Organizował w okolicy liczne wiece.  
W 1922 na zjeździe przedwyborczym  
w Częstochowie zgłoszony jako kandydat 
na posła, ale mandatu nie zdobył. Po zama-
chu majowym organizował manifestacje  
i protesty. Był za tę działalność szykano-
wany, nazywany wywrotowcem i komu-
nistą. W 1924 wraz z innymi działaczami 
założył w Staropolu OSP (prezes do 1928). 
W 1922 ożenił się z Anną Raźniak, z którą 
miał 4 synów, wraz z rodziną nadal miesz-
kał u rodziców. Nie miał własnej ziemi, ani 
innego zajęcia. W 1928 zdecydował się na 
zakup (na kredyt) 5 ha ziemi w majątku 
Pławno i tu się przeniósł z rodziną. Także 

tu nie zaprzestał działalności politycznej. 
W Pławnie nie działała żadna partia chłop-
ska, więc w 1928 nawiązał kontakt z PSL 
„Wyzwolenie” w Zawadzie. W 1930 wziął 
udział w wyborach parlamentarnych z list 
Centrolewu, ale mandatu posła nie zdobył. 
Jako ludowiec został wybrany radnym 
gminnym (mandat pełnił do 1935) oraz  
w 1934 powiatowym. W 1934 założył 
kółko rolnicze w Stanisławicach, pełnił 
funkcję jego prezesa aż do 1939. W 1934 
wybrany do władz Powiatowego Związ-
ku Kołek Rolniczych, gdzie pracował do 
wybuchu wojny. Był współorganizatorem 
spółdzielni mleczarskich, zasiadał też do 
wybuchu wojny w radzie nadzorczej Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radom-
sku. W czasie okupacji niemieckiej współ-
pracował z lewicową partyzantką. W 1944 
do jego domu trafiło trzech uciekinierów 
radzieckich, którzy chcieli skontaktować 
się z partyzantką lewicową. Zaprowadził 
ich więc do Bolesława Kałuży w Ojrzeniu, 
który był łącznikiem. On doprowadził ich 
do oddziału partyzanckiego, gdzie służy-
li też żołnierze radzieccy. Przez pomyłkę 
AK wykonałaby na nim wyrok śmierci, ale 
udało mu się wyjaśnić, że nie jest osobą, 
o którą im chodzi. W 1945 był członkiem 
Komisji Parcelacyjnej, za co był szykano-
wany przez środowiska niechętne nowej 
władzy. Także w 1945 wziął udział w za-
łożeniu w Stanisławicach SL i został jego 
sekretarzem. Funkcję tę pełnił do 1949, 
kiedy doszło do powstania ZSL. Od 1958 
do 1965 był prezesem stronnictwa w Za-
górzu. W l. 1946-1954 był członkiem 
Rady Gromadzkiej w Pławnie. W 1947 
został prezesem gminnym Związku Sa-
mopomoc Chłopska w Pławnie, a w 1949  
w Stanisławicach założył Związek Samo-
pomoc Chłopska i został jego prezesem. 
W 1953 był organizatorem Kasy Pożycz-
kowo-Oszczędnościowej w Gidlach (pre-
zes do 1960). W 1954 wybrany przewod-
niczącym rady nadzorczej GS w Pławnie, 
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gdzie pracował do 1963. Od tego roku do 
1966 był członkiem rady nadzorczej PZGS 
w Radomsku. W 1963 założył Kółko Rol-
nicze w Zagórzu, któremu prezesował do 
1972. Od 1966 do 1973 był członkiem 
Rady Nadzorczej GS w Gidlach. Był też 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Gromadzkiego Komitetu ZSL w Gidlach. 
Za pracę polityczno-społeczną odznaczo-
ny Brązowym Krzyżem Zasługi (1957)  
i Honorową Odznaką Województwa Łódz-
kiego (22 V 1968). Zm. 7 II 1978 po dłu-
giej i ciężkiej chorobie. Pochowany na 
cmentarzu w Pławnie. Jego wspomnienia 
nagrane na taśmie magnetofonowej spisała 
w 2005 M. Woch.

F. Markiewicz, Zarys historii wojen-
nej 7-go pułku piechoty legionów, Warszawa 
1928, s. 6-7; M. Woch, Listy z frontu, „Komu 
i Czemu” 2005, nr 46; taż, Taśmy wspomnień, 
„Komu i Czemu” 2005, nr 48, 49; GRa, 1934, 
nr 52, s. 5; Listy i kartki pocztowe z 1919  
w zbiorach syna Mieczysława Nowaka; Rela-
cje syna M. Nowaka; Skrócony odpis aktu zgo-
nu (kopia w zbiorach autora). 

Tomasz Andrzej Nowak

O

OBRąPALSKA z Siemiradzkich  
Maria Justyna, ps. M.O. (1850-1894) – 
tłumacz literatury włoskiej. Ur. 6 IX 1850  
w Chałajdowie, wychowała się na kresach 
wschodnich pod Charkowem. Była córką 
Hipolita Siemiradzkiego (rosyjskiego ge-
nerała polskiego pochodzenia) i Michaliny 
z Prószyńskich, siostrą malarza → Henry-
ka Siemiradzkiego. W 1871 lub 1872 wraz 
z rodzicami zamieszkała w Warszawie, 
a od 1874 była częstym gościem w wilii 
swojego brata w Rzymie, dzięki czemu 
biegle władała włoskim, co zaowocowa-
ło jej późniejszymi przekładami literatury 
włoskiej na j. polski. Pod ps. M.O. zaję-

ła się tłumaczeniem twórczości Edmunda 
de Amicisa, m.in.: cyklu jego wspomnień 
z podróży: Hiszpania (1878), Wspomnie-
nia z Londynu, Konstantynopol, Holandya 
(1879), Marokko (1881), które wychodzi-
ły jako dodatek powieściowy do czasopi-
sma „Wędrowiec”. W późniejszych latach 
przetłumaczyła zbiór nowel de Amicisa Ze 
szkoły i z domu. Największą popularność 
zyskał jej przekład powieści dla młodzieży 
Pamiętnik chłopca (wyd. 1, 1890; wyd. 2 
pt. Serce, pamiętnik chłopca, 1900). Prze-
łożyła na j. polski powieści: A. Manzonie-
go Narzeczeni (wyd. 1, 1882; wznowienie, 
1953), J. Barilliego Wiąz i bluszcz („Wę-
drowiec” 1882) i P. Mantegazzy Głowa 
(1891). 15 IX 1878 wyszła w Warszawie 
za mąż za starszego od siebie o 25 lat → 
Erazma Obrąpalskiego. Mieli synów: → 
Jana i Tadeusza (zmarłego w dzieciństwie). 
Letnie miesiące M. Obrąpalska spędzała  
w majątku w Dziepółci pod Radomskiem. 
W 1884 namówiła swojego brata Henryka 
do kupna majątku w sąsiednim Strzałko-
wie. Zm. po długiej chorobie 15 VII 1894 
w Dziepółci, pochowana na cmentarzu pa-
rafialnym w Dmeninie.

J. Dużyk, Siemiradzki, Warszawa 1986, 
s. 11, 225, 241, 255, 375, 380, 381, 454; C. 
Gakowska, Obrąpalska Maria, [w:] PSB,  
t. XXIII, Warszawa 1978, s. 455; D. Kali-
sińska, Warszawski Tygodnik „Wędrowiec”  
w latach 1863-1883, cz. 2, [w:] Toruńskie Stu-
dia Bibliologiczne, 2011, nr 1 (6), s. 75-76;  
F. Stolot, Henryk Siemiradzki, Wrocław 2002, 
s. 69; ASC parafii rzymskokatolickiej św. Alek-
sandra w Warszawie, sygn. 72/162/0/-/98, akt 
małż. 129/1878, wypis z aktu ur.; Wspomnie-
nia rodzinne Obrąpalskich, niepublikowane.

Michał Pawlikowski

OBRąPALSKI Erazm Benedykt  
h. Lubicz (1825-1899) – ziemianin, inżynier 
komunikacji, rzeczywisty radca stanu.  
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Ur. się w Mińsku. Był synem Piotra i Ka-
tarzyny z Dyszlewiczów. Po ukończeniu 
gimnazjum w Nowogródku studiował  
w Instytucie Inżynierów Komunikacji  
w Petersburgu, który ukończył w 1848. 
Naukę z zakresu budowy mostów konty-
nuował w Anglii. W Rosji budował kole-
je: rysko-orłowską, niżnogorodską, oren-
burską, faustowską i moskiewsko-kurską.  
W l. 70. XIX w. budował w Kongresów-
ce kolej nadwiślańską i dęblińsko-dą-
browską. Osiadł wówczas wraz z rodziną 
w Warszawie. Po przejściu na emeryturę 
kupił majątek ziemski w Dziepółci pod 
Radomskiem. Wraz z drugą żoną prowa-
dził polski, otwarty dom, w którym na 
czwartkowych wieczorkach bywali: m.in. 
pisarka Maria Konopnicka, historyk Tade-
usz Korzon, muzyk Cezary Trombini. Sam 
zresztą namiętnie grywał na fortepianie,  
z którym nie rozstawał się nawet podczas 
wieloletnich budów kolei. Był dwukrotnie 
żonaty. Jego pierwszą żoną była Michalina 
z Wróblów (1820-1868), córka generała 
wojsk rosyjskich polskiego pochodzenia. 
15 IX 1878 ożenił się z → Marią Justyną 
z Siemiradzkich (1850-1894), także córką 
generała wojsk rosyjskich polskiego po-
chodzenia, a jednocześnie siostrą znanego 
już wówczas malarza akademika → Hen-
ryka Siemiradzkiego. Z pierwszego mał-
żeństwa E. Obrąpalski miał córki: Józefę 
(zamężną Ostromęcką), Ludwikę (zamęż-
ną Konopczynską) i Zofię (zamężną Stru-
miłło) oraz synów: Michała, Władysława 
i Bolesława. Z drugiego małżeństwa miał 
synów: → Jana i Tadeusza. Zm. w War-
szawie 9 I 1899, pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Dmeninie.

W. Konopczyński, Książniczki, „Nadwi-
ślańskie pejzaże. Kwartalnik Społeczno-Kul-
turalny 2014, nr 3 (39), s. 37, 38; Obrąpalski 
Erazm, [w:] PSB, t. XXIII, Warszawa 1978,  
s. 455; APW, ASC parafii rzymskokatolickiej 
św. Aleksandra w Warszawie, sygn. 72/162/0/-
/98, akt małż. 129/1878, wypis z aktu zg.  

Michaliny Obrąpalskiej; Wspomnienia rodzin-
ne Obrąpalskich, niepublikowane.

Michał Pawlikowski

OBRąPALSKI Jan Henryk h. Lu-
bicz (1881-1958) – pionier polskiej elek-
trotechniki przemysłowej, profesor zwy-
czajny. Ur. 13 VII 1881 w Warszawie,  
s. → Erazma oraz → Marii z Siemiradz-
kich. W 1899 zdał maturę w gimnazjum 

w Kielcach i wstą-
pił na Wydział Me-
chaniczny Instytutu 
Technologicznego 
w Petersburgu, któ-
ry ukończył w 1904, 
w 1905 na Politech-
nice Warszawskiej 
doktoryzował się na 
podstawie rozprawy 

pt. Elektryczne maszyny wyciągowe. Po 
rocznej praktyce monterskiej w Zagłębiu 
Dąbrowskim, w l. 1906-1908 studiował 
elektronikę i termodynamikę na Politech-
nice w Berlinie-Charlottenburgu, po ukoń-
czeniu których w 1908 przedstawił rozpra-
wę pt. Napęd elektryczny walcarek. Pracę 
zawodową rozpoczął jako inżynier w 1908 
w firmie Siemens w Sosnowcu przy mon-
tażu maszyn i urządzeń elektrycznych  
w kopalniach: „Jowisz”, „Saturn” i „Mars”. 
W l. 1911-1927 był naczelnym inżynie-
rem Towarzystwa Górniczego „Saturn”  
w Czeladzi (największego przedsiębior-
stwa przemysłowego w Zagłębiu Dąbrow-
skim w okresie międzywojennym). W 1911 
zainicjował powstanie Koła Elektrotech-
ników w Sosnowcu. W l. 1923-1926 był 
członkiem Komisji Elektryfikacji Polskie-
go Zagłębia Węglowego, która opracowała 
memoriał dla Wydziału Elektrycznego Mi-
nisterstwa Robót Publicznych stanowiący 
podstawę późniejszej elektryfikacji Zagłę-
bia. W l. 1929-1934 był przewodniczącym 
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Koła Energetyków przy Stowarzyszeniu 
Inżynierów i Techników Województwa 
Śląskiego w Katowicach. Brał udział  
w pracach Polskiego Komitetu Energe-
tycznego i Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego. W l. 1926-1932 przewodniczył 
Komisji Nr 5 PKE - Urządzeń Elektrycz-
nych w Kopalniach Węgla. W 1929 objął 
stanowisko dyrektora Stowarzyszenia Do-
zoru Kotłów Parowych w Katowicach. Od 
1935 działał w Centralnej Komisji Nor-
malizacji Elektrycznej, a w 1939 został 
jej przewodniczącym oraz przewodniczą-
cym Komisji Redakcyjnej. Po utworze-
niu w rodzinnej Dziepółci w 1927 Straży 
Ogniowej pełnił funkcję prezesa i ufun-
dował pierwszy wóz strażacki, zaś żona 
utrzymywała pierwszą we wsi szkołę.  
W l. 1924-1939 na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki Warszawskiej był wy-
kładowcą w dziedzinie maszyn górniczych 
i hutniczych (od 1928 z tytułem docenta, 
zaś w roku akademickim 1929/1930 uzy-
skał habilitację). Z uwagi na działalność 
zawodową na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim odmówił w 1932 objęcia kie-
rownictwa Katedry Urządzeń Elektrycz-
nych na Politechnice Warszawskiej i nie 
przyjął tytułu profesora zwyczajnego, ale 
z tą uczelnią pozostał związany do śmier-
ci. W l. 1936-1939 prowadził wykłady  
w Wyższym Studium Nauk Społeczno-
Gospodarczych w Katowicach. Tuż po 
wybuchu II wojny światowej opuścił Ka-
towice. Okupację spędził w Warszawie, 
Radomsku i Krakowie. W konspiracji zor-
ganizował zespół, który w 1943 opracował 
Program Elektryfikacji Polski z uwzględ-
nieniem granicy na Odrze i Nysie, z któ-
rego korzystano w zakresie powojennych 
lokalizacji elektrowni. W 1946 mianowa-
ny profesorem kontraktowym na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach, zorganizował pierwszą w Polsce 
Katedrę Energetyki zajmującą się gospo-
darką elektroenergetyczną. W roku aka-

demickim 1947-1948 był prodziekanem 
Wydziału Elektrycznego, a w 1948 został 
profesorem nadzwyczajnym i kierowni-
kiem Katedry Energetyki. W 1956 otrzy-
mał nominację na profesora zwyczajnego i 
stanowisko kierownika Katedry Elektryfi-
kacji Zakładów Przemysłowych, która po-
wstała po połączeniu Katedry Energetyki 
z Katedrą Napędu Elektrycznego. W l. 
1957-1958 brał udział w pracach Komite-
tu Elektryfikacji Polski PAN jako członek 
prezydium oraz w pracach Państwowej 
Rady Energetycznej i w wielu innych. Na 
jego dorobek naukowy składa się ponad 
30 artykułów opublikowanych: w „Prze-
glądzie Elektrotechnicznym”, „Techniku” 
i „Technice Cieplnej”, sprawozdania i pra-
ce Polskiego Komitetu Energetycznego,  
a także monografie m.in.: Program reali-
zacji elektryfikacji Polski (1935), Zadania 
i koszty budowy elektrycznych linii przesy-
łowych Zagłębie-Warszawa (1938), Elek-
tryczne maszyny wyciągowe (1947, 1954, 
1957), Gospodarka energetyczna (1947, 
1953 i 1955), Elektryczne koleje kopal-
niane (1948), Projekt elektryfikacji Polski 
(1960, pośmiertnie). Żonaty z córką swo-
jej przyrodniej siostry Gabrielą z Ostrołęc-
kich, z którą miał czworo dzieci: Tadeusza 
i Jana oraz zmarłych w dzieciństwie Stefa-
na i Wandę. Syn Tadeusz ożenił się z Ewą 
Kwiatkowską – córką Eugeniusza Kwiat-
kowskiego (ministra przemysłu i handlu,  
a następnie wicepremiera i ministra skar-
bu II RP). J. Obrąpalski zm. 14 XII 1958  
w Wiśle, pochowany na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie. Odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Polonia Restitu-
ta (1937) i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1955). 

Obrąpalski Jan, http://www.iesu.elektr.
polsl.pl/historia/zasluzeni-dla-energetyki/
4-obrapalski-jan, pobrano 11 XI 2017; L. Pin-
ko, Prof. Dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski, 
biogram opubl. na stronie http://klaster3x20.
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pl/wp-content/uploads/2016/12/pinko_-_ob-
rapalski.pdf; Uchwała Rady Państwa z 29 IX 
1955, nr 0/1577; Regulamin nadania meda-
lu SEP im. Prof. Jana Obrąpalskiego, http://
marie-www.ee.pw.edu.pl/sep-ow/PLI/reg/
med.htm, pobrano: 13 XI 2017; J. Strzałka, 
Z. Porada, Krakowski Oddział Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich w latach 1919-2014,  
[w:] „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektro-
techniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, 
2015, nr 43, s. 72; Wspomnienia rodzinne 
Obrąpalskich, niepublikowane.

Michał Pawlikowski

ORŁOWSKA Janina → TRZEBSKA 
Janina 

OTOCKI Franciszek Michał (1806-
1863) – urzędnik. Ur. 31 VIII 1806  
w Kozierogach, s. Dominika i Franciszki 
z Łęckich małżonków Otockich. Do 1820 
przebywał w domu rodzinnym, tam też 
uczył go ojciec, który był nauczycielem 
w szkole elementarnej w Szczepocicach 
Rządowych. Pomagał ojcu jako kolabo-
rator uczyć wiejskie dzieci. Musiał rów-
nież dokształcać się sam. Poziom zdobytej  
w ten sposób wiedzy wystarczył mu do 
zdania 6 II 1832 egzaminu z zakresu kl. 
I-IV szkoły wojewódzkiej (nie władał 
żadnym językiem obcym). Od I 1820 do 
I 1822 pracował jako pisarz w pogranicz-
nym urzędzie pocztowym w Częstocho-
wie. Następnie do XII 1824 był aplikan-
tem Urzędu Ekonomiczno-Wójtowskiego 
w Strzałkowie (wiadomość o jego pracy 
w tym urzędzie pochodzi również z 1834). 
Od VIII 1824 do 11 III 1830 pełnił obo-
wiązki prywatnego sekretarza przy rejen-
cie w Radomsku. W 1826 złożył deklarację  
o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach 
tajnych. W okresie 7 III 1830-10 V 1832 
aplikował w Urzędzie Municypalnym Mia-

sta Radomska – zastępował wówczas ław-
nika i pisarza miejskiego. Nie brał udziału 
w powstaniu listopadowym, 16 XII 1831 
ponowił przysięgę wierności cesarzowi 
Rosji. 10 V 1832 mianowany przez Komi-
sję Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu ław-
nikiem honorowym, natomiast 22 VI 1835 
zatwierdzony na stanowisku ławnika-pi-
sarza. Funkcję tę przestał pełnić z niewia-
domych przyczyn przed 1845 (od 23 X 
1845 pisarzem był Stanisław Szablewski).  
W następnych latach mieszkał w Radom-
sku i utrzymywał się z funduszów wła-
snych. Ożenił się 30 I 1827 w Radomsku 
z Anną Marianną (ok. 1811-1834), c. Ję-
drzeja i Rozalii z Zalewskich małżonków 
Kałuzińskich. Miał z nią syna Ignacego 
(ur. 1829). Po śmierci Anny ożenił się 28 
X 1834 z Marianną (ur. 1816), c. Stani-
sława i Petroneli z Kozłowskich małżon-
ków Wróblewskich, mieli dzieci: Hiacyntę  
(ur. 1835), Annę (ur. 1837), Feliksa Lu-
dwika (1839-1863), Emilię Katarzynę (ok. 
1842-1881) i Mariannę (ur. 1850). Zm. 19 
VII 1863 w Radomsku.

AACz, Księgi metrykalne parafii rzym-
skokatolickiej w Radomsku, sygn. KM 91, 
KM 4957, KM 4980, KM 4981, KM 5008, 
akty małż. 13/1827, 48/1834, akt ur. 204/1829, 
akty zg.: 96/1834, 102/1863, 125/1863; APPT, 
AmR, zespół 103, sygn. 273/I, sygn. 149/II.

Grzegorz Mieczyński

P

PAJDAK Antoni, ps. Antoni, Trau-
gutt, Okrzejski (1894-1988) – adwokat, 
polityk, działacz niepodległościowy, bur-
mistrz Radomska. Ur. 7 XII 1894 we wsi 
Biskupice w pow. wielickim, s. Józefa (go-
spodarza wiejskiego i górnika) i Katarzy-
ny z d. Kasprzyk małżonków Pajdaków.  
Z domu wyniósł przekonania socjalistycz-
ne, jego ojciec był działaczem Polskiej 
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Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji  
i Śląska Cieszyńskiego, potem PPS. Pajdak 
przyznawał po latach, że przekonania ojca 
sprawiły, że niemalże urodził się z ideami 
socjalistycznymi. W 1915 ukończył Gim-
nazjum św. Anny w Krakowie i otrzymał 
świadectwo dojrzałości. Od lat młodzień-
czych należał do ruchów niepodległościo-
wych – Związku Walki Czynnej i Związku 
Strzeleckiego, po wybuchu I wojny świa-

towej wstąpił do LP. 
Przeszedł szlak bo-
jowy I Brygady w 5. 
Pułku Legionów. Po 
tzw. „kryzysie przy-
sięgowym” z 1917 
został wysłany przez 
Austriaków na front 
włoski, skąd wró-
cił dopiero w 1919. 

Legitymację PPS otrzymał w 1917, ale 
dopiero po ukończeniu studiów prawni-
czych i zdobyciu tytułu doktora praw na 
UJ rozwinął swoją działalność partyjną. 
Od 1923 pracował w radomszczańskim 
starostwie jako referent. W 1926 został 
przeniesiony do Konina na stanowisko 
wicestarosty, później do Słupcy. 16 I 1928 
wybrany przez radnych PPS i socjalistów 
żydowskich na burmistrza miasta Radom-
ska. Po dwóch latach odwołany wskutek 
rozgrywek politycznych na szczeblu pań-
stwowym. A. Pajdak znalazł się w grupie 
przeciwników sanacji, co zapewne było 
główną przyczyną zwolnienia go z funkcji 
burmistrza. Zarządzona lustracja w magi-
stracie Radomska wykazała przekroczenia 
budżetowe i nadużycia, wobec czego w III 
1930 decyzją wojewody przestał piasto-
wać tę funkcję. Po powrocie do Krakowa 
poświęcił się pracy partyjnej, jednocześnie 
odbywając praktykę adwokacką (egzamin 
złożył w 1935). Prowadził własną kan-
celarię adwokacką. W V 1939 został wy-
brany wiceprezydentem Krakowa, jednak 
funkcji nie objął, gdyż władze sanacyjne 

odmawiały zatwierdzenia tego wyboru.  
W czasie wojny pracował w strukturach 
cywilnych Państwa Podziemnego, członek 
PPS-WRN, od 1943 był zastępcą Delega-
ta Rządu RP na Kraj. 27 III 1945 został 
aresztowany przez Sowietów i skazany na 
5 lat więzienia w tzw. „procesie szesnastu” 
w Moskwie. Jego rodzina była represjo-
nowana, żonę Janinę oraz córkę Wiesła-
wę aresztowano w 1947, wedle oficjalnej 
wersji ta pierwsza popełniła samobójstwo 
skacząc z okna gmachu więziennego.  
Z ZSRR powrócił dopiero w 1955, pra-
cował jako adwokat. W czasach PRL był 
aktywnym opozycjonistą, m.in. sygnata-
riuszem „Listu 59” przeciwko zmianom 
w konstytucji PRL, współzałożycielem 
Komitetu Obrony Robotników oraz Ruchu 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od-
znaczony Krzyżem Niepodległości (1932), 
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami 
(1944), czterokrotnie Medalem Wojska 
(1948), Krzyżem AK (1970), pośmiertnie 
przez prezydenta RP na uchodźctwie Kazi-
mierza Sabbata Krzyżem Komandorskim  
z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta (1988) 
oraz Pro Fide et Patriae. W 1920 zawarł 
związek małżeński z Janiną z d. Gawlik 
(1893-1947), mieli córkę Wiesławę. Zm. 
20 III 1988 w Warszawie, pochowany na 
Cmentarzu Powązkowskim. W Radomsku 
jednej z ulic nadano jego imię. 

S. Basiński, Wybory samorządowe w Ra-
domsku w latach 1919-1939, Częstochowa 
1998, niepublikowana praca magisterska napi-
sana pod kierunkiem prof. dr. hab. R. Szweda 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Często-
chowie, s. 41-50; D. Chmielewska, Funkcjo-
nowanie Zarządu Miasta Radomska w latach 
1918-1939, [w:] Radomsko. Narodziny i roz-
wój miasta, red. R. Majzner, Radomsko 2017, 
s. 253; Szwed R., Działalność samorządowa 
Polskiej Partii Socjalistycznej w Radomsku 
w latach 1919-1939, [w:] „Rocznik Łódzki”, 
t. XXXI, Warszawa-Łódź 1982, s. 151-158; 
tenże, Radomsko w latach 1918-1939, [w:] 
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„Zeszyty Historyczne”, t. VII, red. M. Anto-
niewicz, Częstochowa 2003; Żaczek T., Antoni 
Pajdak (1894-1988), Warszawa 2004.

Kamil Rutkowski 

PAWLIKOWSKI Józef (1809-1858) 
– uczestnik powstania listopadowego. Ur. 
11 III 1809 w Radomsku, s. Stanisława 
Pawlikowskiego (sołtysa wsi Strzałków) 
i Barbary Malczewskiej. W ciągu swego 
życia mieszkał: w Radomsku, Sanikach, 
Strzałkowie i Borkach. Już na samym 
początku powstania listopadowego 1 XII 
1830 został powołany do czynnej służby 
wojskowej i skierowany do batalionu li-
niowego piechoty. Po powstaniu osiadł  
w Radomsku na niewielkim, czteromorgo-
wym gospodarstwie. Jako były powstaniec 
w 1832 został zaewidencjonowany przez 
administrację carską w rejestrze byłych 
żołnierzy niższych stopni rządu buntow-
niczego, zaś w 1834 ponownie znalazł się  
w grupie poborowych z przeznaczeniem 
do odbycia służby wojskowej, co należało-
by wiązać z objęciem przez władze carskie 
nadzoru nad wszystkimi byłymi uczest-
nikami powstania, którzy nie udali się na 
emigrację i pozostali w kraju. Pod koniec 
życia był dróżnikiem przy nowo wybu-
dowanej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej  
w miejscowości Pustkowie Borki. W 1832 
poślubił wdowę Kunegundę 1° v Bozow-
ską z d. Kmieć. Ze związku tego pochodzi-
ło kilkoro dzieci: Julianna (1833-1860, za-
mężna z Ignacym Podolskim), Katarzyna 
(1835-1837), Józefa (1838-1840), Teofila 
(1841-po 1865, zamężna z Dominikiem 
Banaszkiewiczem), Franciszka (ur. 1844)  
i Kazimierz (1846-1849). Zm. 17 VIII 
1858 w osadzie Pustkowie Borki w parafii 
Pławno.

APPT, zespół 103/I, AmR, Dowody na 
poparcie spisowych jedynaków i wybranych 
synów z gminy miasta powiatowego Radom-

ska służące 1830-1831, sygn. 407, Wykaz 
ludzi do wojska wydanych od dnia 1 grudnia 
1830 r. do dnia 26 maja 1831 r. z Gminy Mia-
sta Radomska, poz. nr 9; Akta w przedmiocie 
korespondencji o byłych wojskowych polskich 
1831-1834, sygn. 408, Lista imienna wojsko-
wych niższych stopni byłego Wojska Polskiego 
zamieszkałych w Gminie Miasta Radomska, 
Obwodu Piotrkowskiego, Województwa Kali-
skiego, którzy weszli jako wojskowi niższych 
stopni wedle Rozporządzenia Rządu buntowni-
czego, poz. 19; Pismo Komisarza wojewódz-
kiego do burmistrza Radomska z 6 IV 1834 
r. dotyczące poborowych, poz. 23; Księga 
metrykalna małżeństw parafii św. Lamberta  
w Radomsku, 1832, nr 75, s. 26, https://www.
familysearch.org, pobrano 11 XI 2017; Księga 
metrykalna urodzeń parafii i gminy w Radom-
sku 1808-1809, akt ur. 151/1809, https://www.
familysearch.org, pobrano 29 IV 2019; Księga 
metrykalna zgonów parafii w Pławnie, 1858,  
nr 19, s. 112, https://www.familysearch.org, 
pobrano 11 XI 2017. 

 Michał Pawlikowski

PAWLIKOWSKI Wincenty (1840-
1916) – uczestnik powstania styczniowe-
go. Ur. 12 I 1840 w miejscowości Grzebień 
gm. Dmenin, s. Ludwika Pawlikowskiego 
i Marcjanny z Matyaszkiewiczów. Wcze-
śnie osierocony, utrzymywał się z wyrobku 
na roli. Wg relacji jego syna, przed powsta-
niem styczniowym pracował w majątku 
w Kruszynie (pow. częstochowski), a po 
jego wybuchu w 1863 zaciągnął się do od-
działu partyzanckiego działającego w tym 
rejonie. Po upadku rządu powstańczego, 
jako jeden z jego licznych anonimowych 
uczestników, nie został zesłany ani obję-
ty dozorem policji carskiej. Po powstaniu, 
zapewne jeszcze pod koniec 1864, powró-
cił w rodzinne strony i prawdopodobnie 
zatrudnił się w majątku w Strzałkowie, 
gdzie poznał swą przyszłą żonę. Nie sko-
rzystał na uwłaszczeniu chłopów, gdyż  
w tym okresie nie użytkował roli, co było 
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podstawowym warunkiem otrzymania jej 
na własność. Następnie opuścił rodzin-
ną miejscowość i zatrudnił się w majątku  
w Lgocie Małej (gm. Kruszyna), gdzie 
zajmował się m.in. bednarstwem. W 1870 
powrócił na stałe do Strzałkowa, w którym  
w 1878 zakupił 8-morgowe gospodarstwo 
rolne i nadal trudnił się bednarstwem.  
W 1865 poślubił Mariannę z Witkowskich 
(1846-1921) pochodzącą ze zubożałej rodzi-
ny szlacheckiej z Ładzic. Ze związku tego 
miał dzieci: Eleonorę (1867-przed 1931, 
zamężna z Janem Porzeżyńskim), Konstan-
cję (1870-1953, zamężna ze Szczepanem 
Rypsoniem, byłym carskim żołnierzem), 
Jana (1873-1957, żonaty z Antoniną z d. 
Błędniak), Annę (1876-1952, mąż Walen-
ty Proszowski), Karolinę (1883-1974, za-
mężna z Ignacym Muszyńskim, pracownik 
magistratu w Radomsku). Zm. 27 II 1916  
w Strzałkowie, został pochowany na Cmen-
tarzu Starym w Radomsku.

E. Bryl, M. Pawlikowski, Saga o młynach 
i młynarzach z rodziny Brel, Strzałków 2017,  
s. 59; M. Pawlikowski, Od kawalerii do lot-
nictwa. Życie i walka ppłk pil. Romana Ryp-
sona (1899-1953), Strzałków 2014, s. 8; tenże, 
Syn Ziemi Radomszczańskiej ppłk pil. Roman 
Rypson, „Nasz Region”, nr 1/2010, s. 2, prze-
druk [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych”, nr 1 (16), Dę-
blin 2011, s. 160; tenże; Wspomnienie o ppłk 
pil. Romanie Rypsonie w jego 60-tą rocznicę 
śmierci, [w:] ZRa, t. VII, s. 191; APPT, zespół 
48, Kancelaria notariusza W. Siennickiego z l. 
1873-1896, sygn. 136, akt nr 898/1896; Księga 
metrykalna chrztów parafii pw. św. Lamberta  
w Radomsku, 1840, nr 19, s. 181, https://www.
familysearch.org, pobrano 14 IV 2019; Księga 
metrykalna małżeństw parafii pw. św. Lamberta 
w Radomsku, 1865, nr 25, s. 158, https://www.
familysearch.org, pobrano 14 IV 2019; Księga 
metrykalna zgonów parafii pw. św. Lamberta  
w Radomsku, 1916, nr 135, s. 191, https://
www.familysearch.org, pobrano 14 IV 2019; 
Relacja ustna H. Pawlikowskiego ze I 1986.

Michał Pawlikowski

PIEKARNIAK Stefan (1929-2016) 
– ekonomista, sportowiec i poeta. Ur. 21 
XI 1929 w Radomsku, s. Jana i Stefanii  
z d. Czarneckiej. Miał siostrę Halinę i bra-
ta Jerzego. W 1944 ukończył siedmiolet-
nią szkołę powszechną, w 1946 trzyletni 
kurs nauki w Publicznej Szkole Dokształ-
cającej w Radomsku, a w 1960 zaocznie 
Technikum Ekonomiczne w Piotrkowie 
Trybunalskim uzyskując tytuł technika ra-
chunkowości przedsiębiorstw przemysło-

wych i usług. 26 XII 
1960 zawarł związek 
małżeński z Bole-
sławą Jadwigą z d. 
Wolską. Mieli troje 
dzieci: Barbarę, Kry-
stynę i Michała. W l. 
1944-1949 pracował 
w Cechu Rzemiosł 
Różnych – tapicer-

ni w Radomsku oraz Pracowni Ubranek 
i Ubrań w Częstochowie, od 1950 do 30 
VI 1951 w Zakładach Przemysłowych Ko-
muna Paryska. W l. 1951-1953 odbywał 
służbę wojskową. Od 16 I 1954 do 28 XII 
1990 był zatrudniony w Rejonie Dróg Pu-
blicznych w Radomsku, kolejno jako: star-
szy księgowy, z-ca głównego księgowego, 
główny księgowy, kierownik działu finan-
sowego, kierownik działu ekonomicznego, 
główny specjalista ds. ekonomicznych. Za 
osiągnięcia zawodowe odznaczony srebr-
ną i złotą Odznaką Przodujący Drogowiec 
oraz srebrną Odznaką Zasłużony Działacz 
Związku Zawodowego Transportowców 
i Drogowców (ZZTiD). Z zamiłowania 
sportowiec. Wielokrotny triumfator w ma-
ratonie w grupie seniorów: VII Maraton  
Chełmno-Toruń (1989), 10. Maraton Ślę-
żan, Mistrzostwa Polski w Maratonie 
(1991, 1992, 1993), 11. Maraton Wrocław, 
2. Maraton Ekologiczny 27 VII 1993, VII 
Mistrzostwa Polski Weteranów Lębork. 
Brał też udział w sześciu Międzynarodo-
wych Maratonach Pokoju w Warszawie, 
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gdzie zajmował czołowe miejsca: IX Ma-
raton (1987), X Maraton (1988), XII Ma-
raton (1990), XIV Maraton (1992) – złote 
medale, XI Maraton (1989) – medal srebr-
ny, XIII Maraton (1991) – medal brązowy. 
Zdobywał również mistrzostwa Polski  
w półmaratonach i małych maratonach:  
w półmaratonie Tatrzańskie Mistrzostwa 
Polski w Zakopanem (1992), w VII Pół-
maratonie Solidarności Gdynia-Gdańsk 
(1993), w małym maratonie w Między-
narodowych Mistrzostwach Polski (1991 
i 1993). W Mistrzostwach Europy Wete-
ranów Wrocław-Sobótka (1988) zajął 10. 
miejsce, a Maraton Berlin (1993) ukoń-
czył na 12. miejscu (na 143 zawodników). 
Uczestniczył w dziewięciu Wiosennych 
Biegach Przełajowych TKKF Radomsko 
na 10 km w l. 1985-1993 we wszystkich 
zajmując I miejsce. W sześciu biegach 
„Bełchatowska 15-ka” w l. 1989-1994 
co roku zdobywał I miejsce. Był zawod-
nikiem tenisa stołowego zrzeszonym  
w Radomszczańskim Klubie Sportowym 
„Radomsko”. Grał w „A” klasie, lidze 
okręgowej i wojewódzkiej. W 1978 star-
tował w Ogólnopolskich Mistrzostwach 
ZZTiD w tenisie stołowym jako reprezen-
tant tej organizacji przy Dyrekcji Okrę-
gowej Dróg Publicznych w Łodzi oraz 
w innych zawodach i turniejach tenisa 
stołowego zajmując czołowe miejsca. Tę 
dyscyplinę sportu uprawiał ponad 30 lat. 
Od 1988 był sędzią okręgowym Związku 
Tenisa Stołowego w Piotrkowie Trybunal-
skim. W l. 1988-2005 obok pracy zawo-
dowej był zatrudniony w RKS Radomsko 
jako instruktor i trener sekcji tenisa stoło-
wego. Trenował młodzież grupy począt-
kującej. Jego wychowankowie zajmowali 
wysokie lokaty w rozgrywkach w woj. 
piotrkowskim. S. Piekarniak otrzymał 
80 pucharów i niemal tyle samo dyplo-
mów oraz wiele odznaczeń za osiągnięcia  
w dziedzinie sportu, m. in.: Honorową 
Srebrną Odznakę TKKF Zarządu Głów-

nego w Warszawie (1977, leg. nr 9241), 
Honorową Złotą Odznakę TKKF (leg. 
nr4094), Złotą Odznakę XX-lecia TKKF, 
Odznakę Za Zasługi dla Polskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego (1992, leg. nr 399), 
Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Kultu-
ry Fizycznej (1993, leg. nr Z.-28/93), Od-
znakę Za Zasługi dla Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego z okazji 65-lecia (1996, 
leg. nr 0764), Srebrny Medal XX-lecia za 
osiągnięcia w rozwoju KS „Radomsko”.  
S. Piekarniak interesował się również in-
nymi dyscyplinami sportu i w nich zdoby-
wał wysokie lokaty. W 1959 wziął udział 
w wyścigach kolarskich w Centralnej 
Spartakiadzie Drogowców w Sieradzu 
zdobywając II miejsce, również w tym 
samym roku w I Centralnej Spartakiadzie 
Związków Zawodowych w Cetniewie, 
gdzie zajął też II miejsce. Miał wiele osią-
gnięć na szczeblu lokalnym, wojewódzkim 
i międzywojewódzkim w rozgrywkach 
w badmintona. Zasłużony radomszczań-
ski sportowiec swoje emocje związane  
z zawodami uwieczniał w wierszach. Od 
1999 był członkiem Stowarzyszenia Lite-
rackiego „Ponad”. Obecny na wszystkich 
spotkaniach, punktualny, obowiązkowy 
i niezwykle skromny. Jego wiersze znaj-
dują się w zbiorowych wydawnictwach 
stowarzyszenia oraz w publikacji autor-
skiej Wiersze (2015). Utwory poety ema-
nują optymizmem, ale też zawierają pew-
ną dozę żartu, a nawet subtelną przekorę. 
Ukazują zainteresowania sportowe autora, 
jego szacunek do człowieka i więzi rodzin-
nych oraz refleksje o życiu. S. Piekarniak 
zm. 5 IX 2016, pochowany na Cmentarzu 
Starym w Radomsku.

Bełchatowska piętnastka, „Dziennik Piotr-
kowski” 23 IX 1993; Bieg po zdrowie, „Głos 
Famegu” 1990, nr 16; D. Kempski, Nie biegam 
dla oklasków, „Gazeta Radomszczańska” 16 
VIII 2001; Maraton Pokoju, „Głos Famegu” 
1987, nr 18; Reminiscencje z biegu maratoń-
skiego w Berlinie, „Gazeta Radomszczańska” 
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1993, nr 40; Stefan Piekarniak Mistrzem Pol-
ski, „Gazeta Radomszczańska” 25 VI 1993; 
I. Staszczyk, Rekreacja, Rywalizowali o fo-
tele, „Tygodnik Piotrkowski” 1987, nr 50;  
K. Stefański, Wywiad z S. Piekarniakiem, „Ga-
zeta Radomszczańska” 1992, nr 9; Życie jak 
maraton, „Co Nowego” 9 XI 2007; dyplomy, 
legitymacje (m. in. legitymacja instruktora 
nr 85/88 wydana przez Polski Związek Teni-
sa Stołowego w Warszawie i legitymacje sę-
dziowskie nr 58/1967 oraz nr 14/88 i nr 4/91), 
kolekcja medali oraz pucharów; Świadectwo 
Dojrzałości nr 25/26A/60 z 23 VI 1960; Wy-
wiad z żoną Bolesławą Piekarniak 16 X 2018; 
Zaświadczenie Technikum Handlowego z dn. 
31 VIII 1957. 

Edmunda Bodanka

PIELUCHOWSKA Zenobia, ps. Li-
lijka (1906-1988) – nauczycielka, członek 
AK. Ur. 25 IX 1906 w Radomsku jako 
c. Józefa i Augustyny Wojakowskich. 
W rodzinnym mieście ukończyła szkołę 
powszechną, a następnie prywatne gim-
nazjum żeńskie → Jadwigi Chomicz.  
W 1928 wyszła za Franciszka Pieluchow-
skiego, który zm. nagle w 1935. Z mał-
żeństwa tego pozostało dwoje dzieci: syn 
Bohdan i córka Gizella. Po śmierci męża 
podjęła pracę w Związku Pracy Obywa-
telskiej Kobiet. Tam została skierowana 
na trzymiesięczny kurs pedagogiczny dla 
kierowniczek przedszkoli w Warszawie. 
Po ukończeniu kursu zorganizowała w Ra-
domsku przedszkole, które funkcjonowało 
do IX 1939. Kierowała nim od 1 IX 1938 
do 1 VII 1939. Na początku 1939 powstał 
przy ZPOK Oddział Przysposobienia Woj-
skowego Kobiet, do którego wstąpiła wraz 
ze swoją siostrą Sabiną Wojakowską. Po 
utworzeniu w Radomsku oddziału Rady 
Głównej Opiekuńczej, w jego ramach 
zaczęła zajmować się sekcją opieki nad 
dziećmi i jednocześnie pracować w biurze 
komitetu jako sekretarka. Jej praca z dzieć-

mi doprowadziła z czasem do powstania 
ochronki z siedzibą w zniszczonym budyn-
ku szkoły na ul. Bugaj. W czasie wakacji  
w 1944 zorganizowała i prowadziła pół-
kolonie w cegielni Szwedowskich dla ok. 
100 dzieci. Działalność w RGO zakończy-

ła się wraz z końcem 
okupacji niemiec-
kiej. Włączyła się 
też wraz z siostrą Sa-
biną w konspirację. 
Po zaprzysiężeniu w 
lokalu na ul. Stodol-
nej jako członka AK 
przyjęła ps. Lilijka, 
a jej siostra Sabina 

ps. Figa. W działalności konspiracyjnej 
pomagały jej również dzieci: Bohdan, 
należący do Szarych Szeregów i Gizella. 
Po wkroczeniu do miasta oddziałów ra-
dzieckich została na krótko aresztowana. 
Po zwolnieniu postanowiła wyjechać na 
Ziemie Odzyskane. Do Opola jednak nie 
dotarła, gdyż w pociągu okradziono ją  
z pieniędzy i dokumentów. W V 1945 wró-
ciła do rodzinnego miasta i zajęła się or-
ganizowaniem od podstaw przedszkola na 
ul. Dobryszyckiej (dziś: Sierakowskiego). 
Dla swoich podopiecznych organizowa-
ła kolonie letnie w Łopusznej k. Nowe-
go Targu oraz w Wielisławie k. Polanicy  
w Kotlinie Kłodzkiej. Pomimo ponawia-
nych propozycji nie zdecydowała się wstą-
pić do PZPR. W 1954 wyjechała do Gdań-
ska, gdzie mieszkała już jej córka. Tam, 
począwszy od 1 IX 1955, nadal pracowała 
jako kierowniczka przedszkoli (nr 3 i nr 
21). Na emeryturę odeszła w 1961. Zm. 
31 VIII 1988 w Gdańsku, gdzie jest po-
chowana na cmentarzu Srebrzysko. Przed 
śmiercią spisała swoje wspomnienia, które 
drukiem ukazały się w 2018 w t. XIV „Ze-
szytów Radomszczańskich”. 

G. Bober, Wspomnienia Zenobii Pie-
luchowskiej z jej działalności oświatowej w Ra- 
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domsku, ZRa, t. XIV, 2018, s. 251-268; Doku-
ment powołania na kierownika przedszkola nr 3 
w Gdańsku wydany przez Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Gdańsku z XII 1955; Ko-
pie dokumentów w posiadaniu autora: legity-
macja nr 1257 wydana przez Prezydium MRN 
w Gdańsku 17 XII 1958, legitymacja ZNP  
nr 30799 wydana 10 VIII 1949; Odpis aktu no-
tarialnego nr 49/46 z kancelarii notarialnej Jana 
Woronieckiego z Radomska; Relacje córki Gi-
zelli Bober; Zaświadczenie burmistrza Skrob-
czyńskiego z 16 VI 1945 o zatrudnieniu na sta-
nowisku kierowniczki przedszkola miejskiego; 
Zaświadczenie Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet z 30 IX 1939.

Tomasz Andrzej Nowak

POKORA Filomena (1924-2014) – 
księgowa, działaczka społeczna. Ur. 11 
IV 1924 w Radomsku, c. Romana (pra-
cownika firmy Thonet) i Józefy z Roz-
pędków z Dziepółci. Miała siostry: Marię 
(1921-1980) – główną księgową w PZGS  
i WSTW oraz Danielę (1928-2012) – rad-
cę notarialną w Państwowym Biurze Nota-
rialnym w Radomsku. Mieszkała z rodziną 
początkowo w fabrycznym drewnianym 
domu przy ul. św. Rozalii. Po kilku latach 
przeprowadziła się z rodziną do własnego 
domu przy ul. Krakowskiej. Po skończe-
niu Szkoły Powszechnej im. S. Reymonta 
na Bugaju, dalszą edukację kontynuowała 

w Szkole Handlowej 
PMS w Radomsku. 
W czasie II wojny 
światowej (po ukoń-
czeniu 16 lat) mu-
siała podjąć pracę, 
ponieważ była na 
liście osób przezna-
czonych do wywie-
zienia na roboty do 

Niemiec. Po zakończeniu wojny zatrud-
niła się w dziale finansowym w PSS „Zo-
rza”. W l. 1967-1973 pracowała w Przed-

siębiorstwie Budownictwa Rolnego jako 
starsza księgowa. Od 1974 aż do przej-
ścia na emeryturę była główną księgową  
w Radomszczańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Za swoją długoletnią pracę zo-
stała odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi. W l. 90. XX w. aktywnie włączyła 
się w działalność powstającego w Polsce 
Stowarzyszenia Rodzina Katyńska (wstą-
piła 5 V 1995). Początkowo brała udział  
w zebraniach w Piotrkowie Trybunalskim, 
a od 28 V 1997 w kole w Radomsku jako 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 
Funkcję tę sprawowała aż do śmierci. Była 
bardzo dokładna i sumienna we wszystkim 
co wykonywała. Angażowała się w liczne 
wydarzenia i uroczystości związane z za-
chowaniem pamięci o polskich oficerach 
i policjantach zamordowanych na Wscho-
dzie. Współpracowała z młodzieżą szkolną 
i studentami przekazując im swoją wiedzę 
o zbrodni katyńskiej, udostępniając im na 
ten temat zgromadzoną własną literaturę 
oraz pamiątki rodzinne. Wraz z członka-
mi stowarzyszenia odbyła liczne wyjazdy 
na uroczystości centralne do Warszawy 
oraz do Częstochowy. W IV 1996 wzięła 
udział w pielgrzymce Rodziny Katyńskiej 
do Rzymu, która 13 IV została przyjęta na 
specjalnej audiencji przez papieża Jana 
Pawła II. W 2002 wraz z innymi członka-
mi Rodziny Katyńskiej odwiedziła Polski 
Cmentarz Wojenny w Miednoje. Wspiera-
ła inicjatywy patriotyczne i katolickie. 17 
IX 2010 w ogrodzie klasztoru oo. Fran-
ciszkanów w Radomsku posadziła Dąb 
Pamięci swojego wuja przodownika PP 
→ Tadeusza Rozpędka, zamordowanego  
w Twerze w 1940. Zachowała wyniesione 
z domu rodzinnego i ze szkoły umiłowanie 
i szacunek dla ojczyzny. Do końca życia 
interesowała się sprawami polityczny-
mi, historycznymi i obywatelskimi. Była 
autorką artykułu poświęconego pamięci 
Marii Rozpędek, żony Tadeusza Rozpęd-
ka, który został opublikowany w książce  
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Pisane miłością losy wdów katyńskich (red. 
A. Spanily, Gdynia 2003). Panna. Zm. 1 X 
2014 w Radomsku i została pochowana na 
Starym Cmentarzu.

„Gazeta Radomszczańska” 2010, nr 38,  
s. 6; A. Grochowalski, Wspomnienie o przo-
downiku Policji Państwowej Tadeuszu Rozpęd-
ku (1897-1940), ZRa, t. XI, red. T.A. Nowak, 
Radomsko 2016, s. 130 i 131; Stowarzyszenie 
Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej Koło  
w Radomsku, [w:] Rodziny Katyńskie w Pol-
sce – 25 lat działalności, oprac. J. Wideryńska,  
E. Mikołajczuk, A. Grochowalski, Mogilno 
2015, s. 64-73.

Irena Grochowalska

POPOWICZ Piotr Jan (1900-1987) – 
nauczyciel, działacz społeczny. Ur. w 1900 
w Knihinie pow. stanisławowski (obecnie: 
dzielnica miasta Stanisławów na Ukrainie) 
jako najstarszy s. Mikołaja i Marii z Niem-
czyków małżonków Popowiczów. Ojciec 
wychowany był w obrządku greckokato-
lickim, wykonywał zawód konduktora na 
kolei, matka zaś zajmowała się wycho-
waniem dzieci. Nauki początkowe pobie-
rał w Szkole Ludowej im. św. Alojzego  
w rodzinnej miejscowości. W kolejnych 
latach uczęszczał do 2-klasowej Szkoły 
Wydziałowej w Stanisławowie, a następ-
nie na kurs przygotowawczy do matury.  
W 1920 uzyskał świadectwo dojrzałości  
i został absolwentem Państwowego Semi-
narium Nauczycielskiego w Stanisławo-
wie. W czasie studiów pobierał stypen-
dium z funduszu państwowego w łącznej 
kwocie 644 mkp, które musiał odpracować 
w szkołach ludowych w przeciągu sześciu 
lat od zakończenia edukacji. Uczył m.in. 
w Chorożance i Podhajcach w woj. tarno-
polskim. W międzyczasie odbył obowiąz-
kowe szkolenie wojskowe (VII-IX 1922). 
Po trzech latach pracy zawodowej (1923) 
stanął przed Państwową Komisją Egzami-

nacyjną dla nauczycieli szkół powszech-
nych i uzyskał tytuł 
nauczyciela wykwa-
lifikowanego. Awans 
zawodowy upraw-
niał go do nauczania 
w szkołach arytme-
tyki, geografii, hi-
storii i gimnastyki. 
Biegle posługiwał 
się dwoma języka-

mi obcymi: niemieckim i, co zrozumiałe 
ze względu na miejsce zamieszkania – 
ukraińskim. Ok. 1924 trafił do Radomska, 
gdzie poznał swoją przyszłą żonę Natalię 
Ogrodnik (ur. 17 I 1901 w Sosnowcu), 
nauczycielkę szkół w pow. radomszczań-
skim, z którą 7 II 1926 zawarł związek 
małżeński. Miał trójkę dzieci: Ksenię (ur. 
1926), Włodzimierza (ur. 1929) i Sławo-
mira (ur. 1931). Po ślubie (w III 1926) 
przeniósł się do Maluszyna. Objął posadę 
kierownika miejscowej szkoły powszech-
nej. Związał się również z miejscowym 
oddziałem straży pożarnej, którego został 
naczelnikiem. Poczynił wielkie zasługi 
dla oddziału, zabiegając m.in. o wybu-
dowanie remizy i jej wyposażenie. Dbał  
o należyte wyszkolenie druhów straża-
ków, którzy z czasem zaczęli pojawiać się 
na zawodach strażackich organizowanych 
w powiecie. Wielkim sukcesem komen-
danta i zastępu straży z Maluszyna było 
wywalczenie na zawodach strażackich 
w Radomsku w 1930 grawerowanego 
srebrnego stopera. Nie zaniedbywał przy 
tym obowiązków kierowniczych w szko-
le. Prowadził w niej też agitację na rzecz 
straży – wielu druhów oddziału maluszyń-
skiej straży rekrutowało się spośród jego 
uczniów. Był świetnym organizatorem 
pracy szkoły i animatorem życia kultural-
nego, czego przykładem było działające 
w Maluszynie koło teatralne wśród mło-
dzieży szkolnej i strażaków. Miał piękny, 
kaligraficzny charakter pisma, co odzwier-
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ciedlają zachowane dokumenty i świadec-
twa absolwentów szkoły. W Maluszynie  
w działalność społeczną Popowicza zaan-
gażowana była także jego żona, która peł-
niła funkcję sekretarza straży. Od 1936 Po-
powicz przeszedł do pracy na stanowisko 
nauczyciela szkoły powszechnej w Wol-
borzu, co wiązało się z awansem do więk-
szego ośrodka miejskiego. Tam zastała go 
II wojna światowa. Jeszcze we IX 1939 
wraz z rodziną wyjechał do Stanisławowa, 
a kiedy miasto zostało zajęte przez Armię 
Czerwoną, powrócił do Maluszyna. Z po-
mocą przyszli wówczas strażacy, którzy 
zadbali o odpowiednie lokum dla swoje-
go naczelnika. Przez jakiś czas przebywał  
w Sielpi Dużej (pow. włoszczowski), 
gdzie prowadził tajne nauczanie. W koń-
cowej fazie wojny przeniósł się do Często-
chowy, pracował w jednej ze szkół, a także 
udzielał z lekcji w miejscowym więzieniu.  
W 1947 za namową jednego z absolwen-
tów wyjechał z żoną do Szczytna. Tam 
podjął się organizacji szkolnictwa zawo-
dowego i w l. 1947-1952 pełnił funkcję 
dyrektora w utworzonej przez siebie pla-
cówce (Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Szczytnie). Pojawiające się co-
raz częściej problemy zdrowotne (choro-
wał na serce) nie pozwalały mu na większą 
aktywność zawodową i społeczną. W 1952 
zrezygnował ze stanowiska dyrektora,  
a w 1955 przeszedł na emeryturę. Dalsze 
lata życia spędził wśród rodziny i przy-
jaciół w Szczytnie. Nigdy nie powró-
cił w rodzinne strony na Ukrainę, ani do 
ulubionego Maluszyna. Zm. 28 V 1987  
i pochowany został w Alei Zasłużonych 
na cmentarzu w Szczytnie. W 2018 w Ma-
luszynie z okazji 100. rocznicy powstania 
miejscowej OSP na budynku remizy od-
słonięto pamiątkową tablicę dedykowaną 
J. P. Popowiczowi. 

J. Dróżdż, OSP w Maluszynie – kolej-
na strażacka stulatka w powiecie radomsz-

czańskim, „Co Nowego” 2018, nr 31, s. 11; I.  
Jezierski, Gmina Maluszyn w 1935 roku, do 
druku przygotował Ł.S. Kopera, wstępem  
i przypisami opatrzył A.J. Zakrzewski, foto-
grafie współczesne T.M. Kolmasiak, Sto lat 
OSP w Maluszynie, Włoszczowa 2014, s. 136; 
T.M. Kolmasiak, http://www.radomsko24.
pl/100-lat-osp-w-maluszynie-16364, pobra-
no 22 VIII 2018; tenże, Strażacy z Maluszyna 
świętowali stulecie, „Gazeta Radomszczań-
ska” 2018, nr 31, s. 16; Ł. Kopera, Dzieje 
szkół elementarnych i powszechnych w do-
brach Ostrowskich z Maluszyna (do r. 1945), 
Włoszczowa 2012, s. 113; X. Popowicz, Piotr 
Jan Popowicz (1900-1987), http://www.malu-
szyn.eu/index.php?option=com_content&ta-
sk=view&id=108&Itemid=47, pobrano 21 
VIII 2018; Popowicz Jan Piotr (1947-1952), 
http://absolwencizsnr1szczytno.cba.pl/1/?-
cat=20, pobrano 19 VIII 2018; 100-lecie OSP 
Maluszyn w 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści, oprac. Ł.S. Kopera, K. Maciaszczyk-Bed-
narek, Radomsko 2018; AACz, Dokumenty 
do akt ślubnych za 1926 r. par. św. Lamberta 
w Radomsku, b. sygn.; Raptularz zaślubionych 
par. św. Lamberta w Radomsku 1926-1928,  
b. sygn.; APPT, ISzPPT, Akta personalne na-
uczyciela Jana Popowicza, sygn. II/1495; Ar-
chiwum rodzinne Kseni Popowicz; Kronika 
OSP Maluszyn, mps, OSP Maluszyn.

Łukasz S. Kopera

POSAK Tadeusz Marcin (1945-2002) 
– technik technologii drewna, mistrz sto-
larski. Ur. 1 XI 1945 w Szczepocicach, 
s. Jana i Stanislawy z d. Miechowskiej. 
Miał 3 braci i siostrę. Ukończył Techni-
kum Przemysłu Drzewnego w Radom-
sku (1966) z tytułem technika technologa 
drewna. Służbę wojskową odbył w War-
szawie w l. 1966-1968 w jednostce wojsk 
lotniczych. 9 V 1968 dowódca jednostki 
nadał mu odznakę „Wzorowy Żołnierz”. 
W 1968 podjął pracę w Fabryce Mebli 
Giętych w Jasienicy k. Bielska-Białej.  
W tym samym roku wrócił do Radomska 
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i został zatrudniony w Zakładach Mebli 
Giętych „Fameg” na stanowisku mistrza 
zmianowego na Wydziale Deseczkowni. 
Po 3 latach awansowany na stanowisko 
zastępcy kierownika. Był autorem kilku 
wniosków racjonalizatorskich, dobrze or-
ganizował produkcję, osiągał dużą wy-
dajność pracy. Pracę zawodową w ZMG 
„Fameg” zakończył w 1977 i rozpoczął 
własną działalność gospodarczą. Otworzył 
zakład stolarski specjalizujący się w pro-
dukcji wysokiej jakości mebli kuchennych 
i skrzyniowych (segmenty, regały, stoły). 
Angażował się w rozwój i modernizację 
własnego zakładu pracy. Był koleżeński 
i chętnie pomagał znajomym z branży 
stolarskiej. Przez kilka lat zatrudniał pra-
cowników niepełnosprawnych. Społecznie 
pracował przy elektryfikacji i kanalizacji 
ulicy, przy której mieszkał. Poświęcił wie-
le czasu przy budowie kościoła pw. Miło-
sierdzia Bożego w Radomsku, wspomagał 
ją również finansowo. Nieodpłatnie wyko-
nał wiele elementów wystroju i wyposaże-
nia kościoła. Jego nazwisko jest uwiecz-
nione na pamiątkowej tablicy w kościele.  
W 1971 zawarł związek małżeński z Ma-
rianną z d. Mielczarek (nauczycielką ma-
tematyki), z którą miał syna Artura. Zm. 
22 IV 2002, pochowany w grobie rodzin-
nym na Starym Cmentarzu w Radomsku 
(kw. D02 g.0027).

W. Załóg, Posak Tadeusz Marcin, [w:] 
Słownik Biograficzny Leśników i Drzewiarzy 
Polskich, z. 5, Warszawa 2018, s. 102.

Wacława Załóg

PRZYŁUBSKI Feliks (1906-1983) – 
nauczyciel, autor elementarza. Ur. 15 XII 
1906 w Radomsku, s. Edwarda (inżyniera 
zatrudnionego w radomszczańskiej fabry-
ce Anonimowego Towarzystwa Metalu-
rgicznego w Rosji, zm. 1926) i nauczy-

cielki Leontyny z d. Fabiani (1883-1910) 
małżonków Przyłubskich. Imię na chrzcie 
otrzymał na cześć swojego dziadka, peda-
goga i właściciela pensji męskiej → Fe-

liksa Fabianiego. Po 
śmierci matki duży 
wpływ na jego wy-
chowywanie mia-
ła ciotka Marianna 
Fabiani. Uczęszczał 
do szkoły w Radom-
sku, a następnie do 
gimnazjum w Piotr-
kowie (1917-1924), 

gdzie uzyskał świadectwo maturalne. Roz-
począł studia na Wydziale Budowy Dróg 
i Mostów Politechniki Warszawskiej.  
W Warszawie poznał swoją przyszłą żonę  
i prawdopodobnie pod jej wpływem zmie-
nił kierunek studiów. W 1925 został imma-
trykulowany na Wydział Filozoficzny UW, 
gdzie studiował polonistykę. Jeszcze przed 
otrzymaniem dyplomu (27 XI 1929) ożenił 
się z Ewą Marią Gierzyńską (1907-2001), 
mieli dwoje dzieci: Ewę (ur. 1930) i Mar-
cina (1937-1998). Po ukończeniu studiów 
F. Przyłubski odbył roczną służbę woj-
skową, później co dwa lata uczestniczył 
w czasie wakacji w szkoleniach. W 1931 
uzyskał zezwolenie na nauczanie j. pol-
skiego w szkołach średnich. Przeniósł się 
wraz z żoną do Radomska i rozpoczął pra-
cę w Społecznym Gimnazjum Męskim im. 
Feliksa Fabianiego. W 1934 małżeństwo 
Przyłubskich wybudowało własny dom na 
tzw. Niwce. Oboje małżonkowie angażo-
wali się w działalność społeczną. Feliks  
w 1938 został prezesem Koła Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich, 
był członkiem zarządu Oddziału Męskie-
go Związku Strzeleckiego (1935) i Ob-
wodu Powiatowego LOPP (1937-1939). 
Ewa od 1936 pełniła funkcję sekretarza,  
a od 1939 prezeski Związku Pań Domu.  
F. Przyłubski prowadził również działal-
ność polityczną, w wyborach samorzą-
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dowych w 1939 zdobył mandat radnego 
startując z Listy Mieszczańskiej. Pod 
koniec VIII 1939 został zmobilizowany  
(w stopniu podporucznika) do Kadry Za-
pasowej Piechoty 7. DP w Piotrkowie 
Trybunalskim. Jego jednostka znalazła się 
na kresach wschodnich, gdzie kilka razy 
ścierała się z Sowietami. F. Przyłubski do-
stał się do niewoli niemieckiej 6 X 1939 
w czasie bitwy pod Kockiem. Lata wojny 
spędził w Oflagu II B (Arnswalde), następ-
nie II D (Gross Born). Brał udział w życiu 
kulturalno-oświatowym obozu (prowadził 
wykłady z j. polskiego, redagował pismo 
„Bursztyny”, był kierownikiem literackim 
teatru). Zimą 1944/1945 przeżył 700-kilo-
metrowy marsz w czasie ewakuacji obo-
zu. Wyzwolony został 29 IV 1945 przez 
51. pułk górali szkockich w Sandbostel 
k. Bremy. Rok spędził w Niemczech, po-
czątkowo leczył się na nerki w szpitalu  
w Huntlosen, następnie zaangażował się 
w prace Koła Nauczycielskiego – wery-
fikował matury i przeprowadzał egzami-
ny z j. polskiego młodzieży z powstania 
warszawskiego, później pełnił funkcję 
oficera kulturalno-oświatowego w Bre-
men i pracował w teatrze UNRRA w Ha-
nowerze. Do Radomska wrócił jesienią 
1946. Ze względu na brak etatów w szko-
łach zatrudnił się jako kierownik świetlicy  
w Zakładach Przemysłowych „Metalurgia”. 
Był organizatorem i pierwszym dyrekto-
rem powstałej w 1947 3-klasowej Szkoły 
Przemysłowej ZP „Metalurgia”, następnie 
przekształconej w Technikum Mechanicz-
ne. Ze względu na szykany ze strony władz  
w V 1949 wyjechał do Warszawy. Praco-
wał w wydawnictwach Książka i Wiedza 
oraz Państwowych Zakładach Wydawnictw 
Szkolnych. Współpracował z Polskim Ra-
diem i Telewizją Polską przy organizacji 
teleturniejów. W l. 1973-1974 prowadził 
zajęcia językowe w Akademii Wojsko-
wej. Przez wiele lat redagował rubrykę  
w „Trybunie Ludu” A Polacy nie gęsi i swój 

język mają. Największym jego osiągnię-
ciem życiowym było opracowanie wraz  
z żoną elementarza Litery – nauka czyta-
nia (I wyd. 1969) obowiązującym długo  
w całej Polsce. Ponadto był autorem ponad 
140 artykułów i książek, m. in.: Opowieść 
o Lindem i jego słowniku (1955), Opowieść 
o generale Kleebergu (1989), wydane po-
śmiertnie: Wspomnienia o Januszu Róże-
wiczu (2000), Żołnierski los. Ewakuacja 
oflagu II D (2006), Jaki był dziadek Felu-
tek? (2012). W 1974 przeszedł na emery-
turę. Zm. 24 I 1983 w Warszawie.

S. Basiński, Wybory samorządowe w Ra-
domsku w latach 1919-1939, Częstochowa 
1998, niepublikowana praca magisterska na-
pisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszar-
da Szweda w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Częstochowie, s. 116; G. Mieczyński, Sto-
warzyszenia społeczne w Radomsku w latach 
1881-1939, Radomsko 2008, s. 31, 53, 65, 
116; E. Przyłubska-Siatkowska, Z Iwanowic na  
Sorbonę, Warszawa 2008, s. 57-76. 

Ewa Przyłubska-Siatkowska

R
RABINOWICZ ha-Kohen Abraham 

Izachar Dow, właśc. Abram Berek (1843-
1892) – kupiec, drugi cadyk chasydzkiej 
dynastii. Ur. 15 XI 1843 w Radomsku, 
najmłodszy s. → Salomona (rabina i ca-
dyka) i Gitli z d. Wajnreb małżonków 
Rabinowicz. Imiona otrzymał na cześć 
dwóch rabinów, którzy inspirowali ojca: 
Izachara Bera z Radoszyc i Abrahama 
Bera autora pracy Bas Ayin. Od dziec-
ka studiował z ojcem zagadnienia Tory, 
Talmudu oraz kabałę. Później uczył się  
u rabina Icchaka Izraela z Pławna.  
W chwili śmierci ojca (1866) był zbyt mło-
dy, aby objąć po nim urząd rabina. Utrzy-
mywał się z kupiectwa. Został liderem 
radomszczańskiego chasydyzmu, w 1884 
określano go już jako rabina. Utalentowa-
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ny muzycznie. Autor wydanej pośmiertnie 
książki Chesed le-Awraham (hebr. Łaska 
Abrahama; 1893-1895). Żonaty z Ryw-
ką, c. Icchaka Ajzyka z d. Landberg (zm. 
1917). Miał dziewięcioro dzieci w tym: 
Mojżesza Elimelecha (ok. 1860-1891), 
→ Ezechiela (ok. 1862-1910), Salomona 
(ok. 1866-1907), Esterę Leję (1876-1896), 
Cypę Miriam (ur. w 1884). Zm. na cukrzy-
cę 24 VIII/5 IX 1892 w Radomsku, pocho-
wany w ohelu na miejscowym cmentarzu 
żydowskim. 

Avraham Yissachar Dov Rabinowicz, [w:] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Avraham_Yis-
sachar_Dov_Rabinowicz, pobrano 8 I 2018;  
M. Musiał, Zarys dziejów ludności żydowskiej 
w Radomsku w świetle księgi pamięci tego 
miasta i innych źródeł, [w:] ZRa, t. VIII, red. 
T.A. Nowak, Radomsko 2014, s. 39-41, 45; 
APŁ, ASC Okręgu Bożniczego w Radomsku, 
zespół 1640, sygn. 49, akt ur. 46/1843; APPT, 
ASC Okręgu Bożniczego w Radomsku, zespół 
335, sygn. 8, akt ur. 232/1876, sygn. 16, akt ur. 
147/1884, sygn. 42, akt zg. 62/1891, 47/1892.

Grzegorz Mieczyński

RABINOWICZ ha-Kohen Ezechiel 
właśc. Chaskiel (ok. 1862-1910) – trzeci 
cadyk chasydzkiej dynastii w Radomsku. 
Ur. wg aktu zgonu ok. 1862 (aktu ur. w księ-
gach metrykalnych Okręgu Bożniczego  
w Radomsku nie odnaleziono), s. → Abra-
hama Izachara (Abrama Berka) i Rywki  
z d. Landberg małżonków Rabinowicz. Co 
najmniej do 1893 zajmował się kupiec-
twem. W nieustalonym czasie miał spra-
wować funkcję rabina Nowopola. W 1896 
był duchownym w Olkuszu. W 1900 jako 
miejsce stałego zamieszkania podawał Bę-
dzin. Po śmierci ojca (prawdopodobnie nie 
od razu) został cadykiem w Radomsku. 
Żonaty z Cywią Pesą z d. Erlich (ok. 1861-
1904), miał dzieci: → Salomona Henocha 
(1885-1942), Majlecha (1892-1942), Fraj-

dę (ur. 1895) i Gitlę (ur. 1900). Zm. na cu-
krzycę 6/19 XI 1910 w Radomsku, pocho-
wany w ohelu na cmentarzu żydowskim  
w Radomsku. Jego dzieło Kneset Jeche-
skel (hebr. Zwołanie Ezechiela) wydano 
pośmiertnie w 1913. 

M. Musiał, Zarys dziejów ludności żydow-
skiej w Radomsku w świetle księgi pamięci tego 
miasta i innych źródeł, [w:] ZRa, t. VIII, red. 
T.A. Nowak, Radomsko 2014, s. 39-40, 42; 
APPT, ASC Okręgu Bożniczego w Radomsku, 
zespół 335, sygn. 22, akt ur. 34/1890, sygn. 
25, akt ur. 73/1893, sygn. 28, akt ur. 46/1896, 
sygn. 33, akt ur. 292/1900, sygn. 42, akt zg. 
117/1904, sygn. 120, akt zg. 73/1910.

Grzegorz Mieczyński 

RABINOWICZ ha-Kohen Majer 
Hersz (1841-1902) – rabin. Ur. w Radom-
sku 14 VII 1841, s. → Salomona (rabina  
i cadyka) i Gitel z d. Wajnreb małżonków 
Rabinowicz. Wykształcenie nieznane, 
jednak inskrypcja na macewie określa go 
jako pana uczonego, sławnego, znanego 
przez chwałę swego imienia, nauczycie-
la. Po śmierci ojca (1866) zastąpił go na 
stanowisku rabina, był przełożonym sądu 
rabinackiego. Dwukrotnie żonaty: z Goldą 
Bliną, z którą miał córkę Esterę Frymetę 
(ur. 1860) i w 1862 w Radomsku z Esterą 
z d. Landau, z tego związku miał dziewię-
cioro dzieci: Abrahama Dawida (ur. 1863), 
Mojżesza Chaima (ur. 1866), Arona Szla-
mę (1873-1879), Józefa Isira (1876-1879), 
Luzera Mendla (zm. w wieku 3 miesięcy 
w 1878), Gerszona (ur. 1879), Jakuba Szu-
lema (ur. 1882), Henocha Bera (ur. 1885) 
i Szaję Nuchema (ur. 1889). Zm. 7 VIII 
1902 w Radomsku, pochowany w ohelu na 
miejscowym cmentarzu żydowskim.

M. Musiał, Zarys dziejów ludności żydow-
skiej w Radomsku w świetle księgi pamięci tego 
miasta i innych źródeł, [w:] ZRa, t. VIII, red. 
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T.A. Nowak, Radomsko 2014, s. 39-41; APŁ, 
ASC Okręgu Bożniczego w Radomsku, ze-
spół 1640, sygn. 40, akt ur. 81/1863, sygn. 43, 
akt ur. 15/1866, sygn. 52, akt małż. 23/1862; 
APPT, AmR, zespół 103/II, sygn. 150, k. 122; 
ASC Okręgu Bożniczego w Radomsku, zespół 
335, sygn. 5, akt ur. 34/1873, sygn. 8, akt ur. 
123/1876, sygn. 11, akt ur. 168/1879, sygn. 12, 
akt małż. 34/1880, sygn. 14, akt ur. 199/1882, 
sygn. 17, akt ur. 45/1885, sygn. 21, akt ur. 
112/1889, sygn. 42, akty zg. 47/1878, 15/1879, 
21/ 1879, 51/1902.

Grzegorz Mieczyński

RABINOWICZ ha-Kohen Salomon 
Henoch (1885-1942) – rabin, ostatni cadyk 
chasydzkiej dynastii w Radomsku. Ur. 15 

V 1885 w Radom-
sku, s. → Ezechiela 
i Cywii Pesy z d. Er-
lich małżonków Ra-
binowicz. Studiował 
u Efraima Cwi Ein-
horna i Icchaka Mor-
dechaja ha-Kohena 
– rabina z Pławna. 
Ożenił się z Esterą  

c. rabina Lelewersa, miał jedną córkę Re-
izel. Po śmierci swego ojca (1910) został 
cadykiem w Radomsku. Z powodzeniem 
prowadził liczne interesy, został właści-
cielem fabryk włókienniczych, odlewni, 
cegielni oraz nieruchomości w wielu mia-
stach, m. in.: Berlinie, Warszawie, Krako-
wie, Łodzi, Sosnowcu i Będzinie. Czas I 
wojny światowej spędził w Niemczech, 
później zamieszkał w Sosnowcu przy ul. 
Targowej 12. Swój majątek wykorzystał 
do założenia sieci 36 szkół religijnych 
Keter Tora (hebr. Korona Tory) – kiero-
wał nimi jego zięć, rabin Dawid Rabino-
wicz. Wspierał też jesziwy oraz żydow-
skie instytucje charytatywne. Wybuch 
II wojny światowej zastał go w Krynicy, 
później przebywał w Łodzi, a od XII 1940 

w Warszawie. Nie skorzystał z propozy-
cji ucieczki z Polski. W getcie warszaw-
skim był m.in. członkiem Rady Religij-
nej. Został zamordowany wraz z rodziną 
1 VIII 1942 podczas rewizji mieszkania. 
Pochowany w ohelu na cmentarzu ży-
dowskim przy ul. Okopowej (kwatera 57, 
rząd 7). Znajduje się tam też symboliczny 
grób jego żony i córki. W 1953 zebrano  
i opublikowano mowy S. H. Rabinowicza  
w książce Sziwche Kohen.

M. Galas, Rabinowicz Szlomo Chanoch 
ha-Kohen z Radomska, [w:] http://www.jhi.
pl/psj/Rabinowicz_Szlomo_Chanoch_ha-
-Kohen_z_Radomska; M. Wodziński, Groby 
cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze 
nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław 1998,  
s. 214-215, 235; APPT, ASC Okręgu Bożni-
czego w Radomsku, zespół 335, sygn. 22, akt  
ur. 34/1890.

Grzegorz Mieczyński

RABINOWICZ ha-Kohen Salomon 
(Szlomo), zw. Tiferet Szlomo (1796-1866) 
– pierwszy rabin gminy w Radomsku, 
założyciel i pierwszy cadyk chasydzkiej 
dynastii. Ur. 6 X 1796 we Włoszczowie 
(wg różnych źródeł też: 1793, 1797, 1800, 
1802, 1803), s. Dawida Herszlika ha-Kohe-
na i Frymety małżonków Rabinowicz. Wy-
chował się w rodzinie chasydzkiej. Uczył 
się 3 lata w jesziwie w Piotrkowie pod kie-
runkiem tamtejszego rabina Moszka Arona 
(od 1819). Władał j. hebrajskim, polskim  
i niemieckim. Wpływ na jego poglądy reli-
gijne miał również rabin Mejer z Opatowa. 
Po powrocie do Włoszczowy przez 12 lat 
był pomocnikiem rabina, a jego żona Gitel 
(Gitla) z d. Wajnreb (1797-1892) trudniła 
się handlem. Miał sześcioro dzieci: Rache-
lę (zm. 1922) – żonę rabina z Kocka Lip-
mana Litmanowicza, Sarę (Surę) – żonę 
Izraela Krona, Lewka (1821-1890) – kup-
ca, Rywkę (ur. 1837 w Radomsku) – żonę 
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Jehiela Landaua, → Hersza Majera (1841-
1902) – rabina, → Abrahama Izachara 
(1843-1892) – następcę dynastii radomsz-
czańskich cadyków. W III 1834 (na prośbę 
miejscowej społeczności) przybył do Ra-
domska, gdzie objął urząd rabina z rocz-
ną pensją w wysokości 750 złp. Mieszkał 
z rodziną przy ul. Przedborskiej 35 (żona 
nadal zajmowała się kupiectwem). Spra-
wiedliwość i bogobojność S. Rabinowi-
cza przysparzały mu autorytetu i zwolen-
ników. Słynął w całej Polsce z licznych 
uzdrowień i cudów. W 1843 został uznany 
za cadyka. Zajmował się również kom-
ponowaniem muzyki chasydzkiej. Autor 
wydanego pośmiertnie dzieła Tiferet Szlo-
mo (hebr. Piękno Salomona; 1867-1869).  
Z powodu przewodzenia w mieście rucho-
wi chasydzkiemu wpadł w konflikt z po-
zostałymi wyznawcami judaizmu, w 1850 
dozór bożniczy próbował (bezskutecznie) 
pozbawić go niektórych dochodów wyni-
kających z pełnienia funkcji rabina i w ten 
sposób skłonić do rezygnacji. Zm. 16 III 
1866 w Radomsku, pochowany w ohelu na 
miejscowym cmentarzu żydowskim. 

M. Musiał, Zarys dziejów ludności żydow-
skiej w Radomsku w świetle księgi pamięci tego 
miasta i innych źródeł, [w:] ZRa, t. VIII, red. 
T.A. Nowak, Radomsko 2014, s. 31-41; APPT, 
AmR, zespół 103/II, sygn. 150, k. 15, 122; 
ASC Okręgu Bożniczego w Radomsku, zespół 
335, sygn. 1, akt zg. 28/1866, sygn. 42, akty 
zg.: 46/1890, 47/ 1892, 50/1892, 51/1902.

Grzegorz Mieczyński

RADWAŃSKI Andrzej (1711-1762) 
– malarz. Ur. się 20 XI 1711 w Białej  
k. Sulejowa, s. Wojciecha i Marianny. Od 
1723 kształcił się w kolegium u krakow-
skich oo. Pijarów, a w zakresie sztuk pięk-
nych pobierał nauki jako malarz cechowy 
w Krakowie, a potem w Brnie na Mora-
wach pod okiem Franza Ecksteina (1727-

1731). W 1731 powrócił do Polski i two-
rzył: w l. 1734-1749 i 1754 w klasztorze 
oo. Cystersów w Jędrzejowie i w kościele 
oo. Reformatów w Pilicy, w l. 1745-1746 
w kościele parafialnym w Strzałkowie,  
w 1747 w kościele w Dmeninie i kościele 
w Sobkowie k. Chęcin oraz w pałacu bi-
skupim w Kielcach. W kościele w Strzał-
kowie, do którego został sprowadzony 
przez bp. łuckiego (prebendarza strzał-
kowskiego) → Franciszka Kobielskiego, 
wykonał w technice fresco secco sceny  
z życia Marii i Jezusa Chrystusa tzw. Ra-
dosne Tajemnice Różańca. Od 1749 działał  
w Krakowie, gdzie malował m.in.: ka-
plice w kościele Panny Marii (1750, 
1752-1754), kaplicę św. Jacka w koście-
le Dominikanów (1757-1759), sklepienie  
w kościele Franciszkanów (1757-1759) 
oraz obrazy w kościele Pijarów. Dekoro-
wał kościoły: w Mstowie (1755), Zielon-
kach (1758), Staniątkach (1759) i klasztor 
oo. Benedyktynów w Tyńcu (1754, 1762). 
Brał udział w pracach malarskich w koście-
le Mariackim w Krakowie oraz w klaszto-
rze oo. Norbertanów w Hebdowie Starym. 
W l. 1753-1754 na zlecenie króla Augusta 
III pracował nad wystrojem malarskim te-
atru w Dreźnie. W 1750 został pisarzem, 
zaś w 1757 seniorem krakowskiego cechu 
malarzy. W swej twórczości wzorował się 
m.in. na: Szymonie Czechowiczu, Fran-
ciszku Eksternie, Carlu Marancie, Guido 
Reni’m, Giambatiscie Pittonim. Ożenił się 
z Zofią z Golańskich, z którą miał syna Fe-
liksa (zw. Starszym) – prof. UJ, architekta 
i senatora Rzeczypospolitej Krakowskiej 
oraz dwie córki: Marcjannę i Zofię. Zm.  
11 IX 1762 w Krakowie.

A. Grabowski, Ojczyste spominki w pi-
smach do dziejów dawnej Polski, t. I, Kraków 
1845, s. 255-265; K. Jóźkiewiczówna, Andrzej 
Radwański, malarz krakowski (1711-1762), 
[w:] Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń 
Polskiej Akademii Nauk, 1952, t. LIII, nr 1,  
s. 9; tenże, Radwański Andrzej, [w:] PSB, 



155

1987, t. XXX, s. 16-18; Korpus Inscriptionum 
Poloniae, wyd. J. Szymczak, t. VI, Łódź-Piotr-
ków Trybunalski 1993, s. 271; M. Lulkiewicz, 
J. Nanowski, Dokumentacja konserwatorska  
i rekonstrukcyjna polichromii ściennej w ko-
ściele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Strzałkowie woj. Piotrków Trybunal-
ski, Warszawa 1984, s. 1-76; L. Rotter, Treść  
i symbolika polichromii w kościele cystersów 
w Jędrzejowie (zarys problematyki), [w:] Folia 
Historia Cracoviensia, 2004, t. X, s. 328-334; 
Mistrzowie pędzla, [w:] http://szymonkot.cal.pl/
test/?mistrzowie-pedzla,345#radwanski, pobra-
no 16 XI 2017; Wielka Ilustrowana Encyklope-
dia Powszechna, t. XIV, Kraków 1929, s. 249.

Michał Pawlikowski

REJMENT Aleksander Marian 
(1884-1941) – urzędnik. Ur. 23 III 1884 
w Gidlach, s. Wincentego (administratora 
majątkami ziemskimi, 1853-1916) i An-
toniny Anny z Bussowskich (1856-1911) 
małżonków Rejment. Miał siostrę Fausty-
nę (1882-1952) i brata Edwarda (ur.1886). 
Ukończył w 1897 Dwuklasową Prywatną 

Szkołę Męską → 
Feliksa Fabianiego 
w Radomsku (obie 
klasy z wyróżnie-
niem). Ożenił się 5 
VII 1905 w Koń-
skich z Marią Wan-
dą z Frąckiewiczów. 
Rejmentowie mieli 
czworo dzieci: Je-

rzego (1906-1976),Wiesława (1910-1995), 
Marynę Elżbietę (1915-1989) i Eugeniu-
sza (1918-1966). Mieszkali w Sosnowcu 
przy ul. Towarowej, a Aleksander praco-
wał jako urzędnik w kopalni „Kazimierz 
Juliusz”. 5 XII 1940 A.M. Rejment został 
aresztowany wraz z innymi pracownika-
mi tej kopalni w ramach akcji okupanta 
niemieckiego „Inteligencja” (Intelligen-
zaktion), mającej na celu wyniszczenie 

inteligencji polskiej. W dn. 3 II 1941 prze-
wieziony transportem z więzienia w Kato-
wicach do KL Auschwitz. W obozie prze-
bywał jako więzień polityczny (nr 10281) 
oznakowany czerwonym winklem z literą 
„P”. W dn. 6 VII 1941 odnotowano jego 
zgon w KL Auschwitz. Symboliczna mo-
giła A.M. Rejmenta znajduje się na cmen-
tarzu w Strzemieszycach.

G. Mieczyński, Fabianiacy: Uczniowie 
Dwuklasowej Pensji Męskiej Feliksa Fabia-
niego, Radomsko 2016, s. 75; Archiwum Pań-
stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Zdję-
cie A.M. Rejmenta, Pismo z dn. 13 VII 2013 
L.dz I-Arch-i/1869/13; Dokumenty rodzinne 
wnuczki A.M. Rejmenta Elżbiety Rejment 
Czerniewskiej; Zbiory genealogiczne dotyczą-
ce rodziny Rejment w posiadaniu autorki.

Ewa Aleksandra Rejment

REYMONT Władysław Stanisław, 
właśc. Rejment Stanisław Władysław 
(1867-1925) – powieściopisarz, nowelista, 
laureat Nagrody Nobla. Ur. 7 V 1867 w Ko- 
bielach Wielkich, s. Józefa i Antoniny  
z Kupczyńskich małżonków Rejmentów. 
Ojciec był wiejskim organistą, matka 
pochodziła ze zubożałej szlachty krakow-
skiej. Od 1868 mieszkał w Tuszynie  
k. Łodzi, gdzie wówczas pracował jego 
ojciec. Ojciec przyuczał go do zawodu 
organisty, ale młody Władysław nie był 
jednak tą profesją zainteresowany i dość 
mocno akcentował dezaprobatę. Od 1880 
mieszkał w Warszawie, gdzie uczył się 
zawodu krawca u swojego szwagra Kon-
stantego Jakimowicza, właściciela maga-
zynu krawieckiego. W tym samym roku 
jego rodzina zamieszkała w Wolbórce.  
W 1883 uzyskał świadectwo ukończenia 
III kl. Warszawskiej Szkoły Niedzielno-
-Rzemieślniczej. W 1884 został czelad-
nikiem. W l. 1883-1884 powstały jego 
utwory poetyckie o życiu codziennym  
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w warsztacie krawieckim (publikowane 
tylko we fragmentach). Z tamtego czasu 
pochodzą także pierwsze opowiadania. 
W 1884 został wydalony z Warszawy za 
udział w pracy konspiratorskiej, opuścił 
dom Jakimowicza i przez kilka lat pracował  
w wędrownych grupach aktorskich. Nosił 

wtedy ps. Urbański. 
Od 1886 do 1888 
mieszkał u rodziców 
w Wolbórce. Napi-
sał wówczas kolejne 
opowiadania, trak-
tujące m.in. o życiu 
chłopskim, środowi-
sku miejskim, aktor-
skim i szlacheckim. 

Ok. 1888 zaczął używać przekształconej 
formy swojego nazwiska – Reymont. Od 
1889 do 1893 był dozorcą plantowym na 
kolei – Drodze Żelaznej Warszawsko-Wie-
deńskiej. W 1890 nawiązał w Częstocho-
wie kontakty ze spirytystami, co miało 
później wywrzeć duży wpływ na jego ży-
cie i twórczość pisarską. W 1891 powstały 
jego nowele, m.in. Franek, Pracy!, Suka. 
W 1892 zachorował na głodowe zapalenie 
kiszek, leczył się w Skierniewicach. Pod 
koniec 1892 zadebiutował szkicem Wi-
gilia Bożego Narodzenia w czasopiśmie 
„Myśl” oraz korespondencją Spod rogowe 
w czasopiśmie „Głos”. Od 1893 zajmo-
wał się wyłącznie pisaniem, pod koniec 
roku zamieszkał w Warszawie. Związał 
się z czasopismem „Głos”, zamieszczał 
tam korespondencje z prowincji oraz dwa 
opowiadania. W 1894 był korespondentem 
„Tygodnika Ilustrowanego” i wybrał się 
w ramach obowiązków zawodowych na 
pielgrzymkę na Jasną Górę. Dzięki opubli-
kowanemu reportażowi z tego wydarzenia 
Reymont zyskał duże uznanie w branży. 
W 1894 odwiedził Berlin, Londyn oraz 
Paryż. Rozpoczął też pisanie Komediant-
ki do „Kuriera Codziennego”. Osobnym 
drukiem ta powieść ukazała się w 1896.  

W 1895 odwiedził razem z rodziną Jaki-
mowiczów Włochy, a następnie zaczął pi-
sać Fermenty. W 1896 przebywał w Łodzi. 
Zbierał tam materiały do powieści Ziemia 
Obiecana, opowiadającej o rodzącym się 
w tym mieście kapitalizmie. Od 1896 do 
1899 przebywał we Francji – w Paryżu  
i w Ouarville pod Chartres oraz w Assern 
na Łotwie (w tym ostatnim miejscu z na-
rzeczoną – Aurelią z Szacnajdrów Sza-
błowską). Pracował wówczas nad Ziemią 
Obiecaną, drukowaną we fragmentach  
w „Kurierze Codziennym” oraz w „Nowej 
Reformie”. Osobnym drukiem powieść 
ukazała się w 1899. Na kanwie sukce-
sów oraz rosnącej popularności otrzymał 
zlecenie na napisanie kolejnej powieści 
– rozpoczął pracę nad Chłopami, epopeją 
życia chłopskiego o kompozycji opartej 
na rytmie natury – następstwie pór roku. 
W 1900 leczył się ze skutków przepra-
cowania i przemęczenia w Zakopanem.  
W wyniku wypadku kolejowego w VII 
1900 uległ kontuzji, której skutki odczu-
wał przez długi czas. Na rok przerwał 
pracę twórczą. W 1901 otrzymał odszko-
dowanie za wypadek – 40 000 rub., co po-
lepszyło jego sytuację materialną. W 1902 
poślubił Aurelię z Szacsznajdrów Sza-
błowską (po wcześniejszym unieważnie-
niu jej poprzedniego małżeństwa) i wyje-
chał do Francji, gdzie pracował nad nową 
redakcją czterotomowej powieści Chłopi, 
drukowanej w „Tygodniku Ilustrowanym” 
(1902-1908). Za tę powieść otrzymał na-
grodę Lewentala, a w Paryżu zorganizo-
wano bankiet na cześć autora. W 1907 brał 
udział w uroczystościach jubileuszowych 
Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Od 1908 
pracował nad kolejną powieścią Rok 1794. 
W czasie I wojny światowej przebywał  
w Warszawie, gdzie angażował się w pracę 
komitetów społecznych i obywatelskich. 
W 1917 otrzymał nagrodę Polskiej Aka-
demii Umiejętności za powieść Chłopi. 
Został prezesem Komitetu Warszawskiej 
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Kasy Przezorności i Pomocy dla Literatów 
i Dziennikarzy. W 1918 zgłoszony do Na-
grody Nobla. W 1919 i 1920 wyjeżdżał do 
środowisk polonijnych w Ameryce, gdzie 
wygłaszał odczyty. Gromadził jednocze-
śnie materiały do powieści o życiu emi-
grantów chłopskich w Ameryce. W 1920 
kupił dworek w Kołaczkowie k. Wrześni. 
W 1921 otrzymał Order Odrodzenia Pol-
ski za zasługi w literaturze. W 1922 opu-
blikował w „Tygodniku Ilustrowanym” 
ostatnią powieść Bunt, znacznie różniącą 
się koncepcyjnie od wcześniejszej twór-
czości. Zimę 1923 spędził na leczeniu  
w Nicei (Francja). W 1924 otrzymał Na-
grodę Nobla za powieść Chłopi. Jego pol-
skim kontrkandydatem był Stefan Żerom-
ski. Ze względu na pogarszający się stan 
zdrowia nie mógł osobiście odebrać nagro-
dy w Sztokholmie. Interesował się filmem 
oraz możliwościami tego nowego medium. 
Był jednym ze współtwórców pierwszej 
polskiej spółdzielni kinematograficznej. 
Ostatnie jego publiczne wystąpienie miało 
miejsce 15 VIII 1925 podczas uroczysto-
ści ludowych w Wierzchosławicach, wy-
stąpił tam jako członek PSL – Piast. Zm. 
5 XII 1925 w Warszawie. Spoczywa na 
Cmentarzu Powązkowskim. Jego serce zaś 
wmurowano w filarze kościoła Św. Krzyża  
w Warszawie.

A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warsza-
wa 2001, s. 278-283; B. Koc, Kilka kart z ży-
cia Reymonta, [w:] „Przegląd Humanistyczny” 
1966, nr 1, s. 127; B. Koc, Reymont, Warszawa 
2000, s. 6-110; W. Kotowski, Pod wiatr. Mło-
dość Reymonta, Łódź 1979, s. 25-27, 51-56;  
L. Krzywicki, Do Jasnej Góry, [w:] B. Koców-
na, Reymont. Z dziejów recepcji twórczości, 
Warszawa 1975, s. 122-124; J. Krzyżanowski, 
Od reportażu do alegorii, [w:] B. Kocówna, 
Reymont. Z dziejów recepcji twórczości, War-
szawa 1975, s. 71-74; S. Lichański, Władysław 
Stanisław Reymont, Warszawa 1984, s. 7-11, 
118-122, 129, 155-160, 304-306; A. Polakow-
ska, Reymont Władysław Stanisław, [w:] Daw-

ni pisarze polscy od początków piśmiennictwa 
do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny  
i bibliograficzny, oprac. Roman Loth, t. III: 
Mia-R, Warszawa 2002, s. 359-365; J. Ruraw-
ski, Reymont, [w:]: Literatura polska. Prze-
wodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanow-
ski, C. Hernas, t. II: N-Ż, Warszawa 1985,  
s. 286-288; tenże, Władysław Reymont, War-
szawa 1988, s. 12-477.

Paweł Dudek

ROGALSKI Roman Wacław, ps. 
Majster, Dolina (1908-1986) – majster 
fabryczny, nauczyciel, działacz harcer-
ski. Ur. 3/16 XII 1908 w Bartodziejach  
k/Radomska, s. Jana i Aleksandry z d. Li-
sowskiej. Do harcerstwa wstąpił w 1922. 
Drużynowy IV Drużyny im. T. Kościuszki 
przy Szkole Powszechnej im. Jachowicza 
w Radomsku (od 1929). 2 IV 1934 poślubił 
w Radomsku Łucję z d. Kopela (Kapela). 
W l. 1935-1939 członek Komendy Hufca 
Harcerzy. Przed wojną pracował w zakła-
dzie „Metalurgia”. W pierwszych dniach 
IX 1939, zgodnie z planem ewakuacji za-
kładu, wyjechał z konwojem części ma-
szyn i urządzeń fabryki w kierunku Zamo-
ścia. Zostali zatrzymani przez Niemców  
w Rozprzy. Do Radomska wrócił w listo-
padzie. 26 XII 1939 uczestniczył w spotka-
niu założycielskim Tajnego Hufca o krypt. 
„Rój Metal”. Członek komendy Roju (26 
XII 1939-30 IV 1940). W l. 1940-1944 był 
komendantem Ośrodka „Żelazo” (miasto 
Radomsko i okolice), a następnie zastępcą 
komendanta Roju (1 VII 1944-17 I 1945). 
W czasie wojny nauczyciel zawodu w za-
kładzie „Metalurgia”, twórca i opiekun 
konspiracyjnej drużyny „Cisy” złożonej  
z uczniów tego zakładu oraz odpowiedzial-
ny za pracę Bojowych Szkół (1 I 1944-17 
I 1945). Stopień podharcmistrza otrzymał 
w 1944, a harcmistrza w I 1945. Po wojnie 
zastępca kierownika wydziału mechanicz-
nego Zakładów Przemysłowych „Metalur-
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gia” oraz nauczyciel zawodu w Technikum 
Mechanicznym w Radomsku. Powierzono 

mu zadanie pozyska-
nia budynku szkol-
nego i zorganizowa-
nie warsztatów dla 
Technikum Mecha-
nicznego. Jednocze-
śnie był opiekunem 
4 RDH „Błękitna” 
(1945-1948), współ-
twórcą Izby Tradycji 

w Technikum Mechanicznym oraz opieku-
nem drużyn harcerskich przy tej szkole. Za 
działalność harcerską odznaczony Krzy-
żem „Za Zasługi dla ZHP z mieczami” 
(1978), Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla 
ZHP (1981) i Złotą Honorową Odznaką 
„Zasłużony dla Chorągwi Piotrkowskiej” 
(1984). Zm. w 1986, pochowany na Cmen-
tarzu Starym w Radomsku. 

M. Stalka, Hm. Roman Rogalski ps. „Maj-
ster”, „Dolina” 1908-1986, „Zeszyt Komisji 
Historycznej Hufca ZHP Radomsko” 2015,  
nr 121; M. Stalka, M. Stalka, Szare Szeregi Rój 
„Metal”, Komisja Historyczna Hufca ZHP Ra-
domsko 2009; AACz, Księga ur. parafii rzym-
skokatolickiej w Radomsku 1908-1909, sygn. 
KM 121, akt ur. 1003/1908; Archiwum Komi-
sji Historycznej Hufca ZHP Radomsko.

Marian Stalka, Anna Zatoń

ROZENBLAT Józef Szmul (ok.1871-
1927) – dentysta, radny miejski. Syn Jaku-
ba i Lai z Zaksów małżonków Rozenbla-
tów. Pracował w Radomsku co najmniej 
od 1910. Od 1 IV 1917 do 31 V 1918 za-
siadał w powołanej przez austriackie wła-
dze okupacyjne Radzie Miejskiej. W 1922  
w wyborach do Rady Miejskiej uzyskał 
mandat z listy Zjednoczenia Żydowskich 
Grup Narodowych. Społecznik: członek 
Zarządu (skarbnik) Towarzystwa Muzycz-
no-Literackiego „Hazomir” (1910), od 

1911 członek Zarządu (żydowskiego) I To-
warzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowe-
go, a następnie członek Rady Nadzorczej 
Banku Współdzielczego Rzemieślniczo-
-Kupieckiego (powstałego z przekształce-
nia I Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczęd-
nościowego). Żonaty z Frandzią Anną  
z Rubinów, mieli córkę Milę. Popełnił sa-
mobójstwo z nieustalonych przyczyn 21 
XI 1927.

S. Basiński, Wybory samorządowe w Ra-
domsku w latach 1919-1939, Częstochowa 
1998, niepublikowana praca magisterska na-
pisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszar-
da Szweda w Wyższej Szkole Pedagogicznej  
w Częstochowie, s. 57; G. Mieczyński, Opieka 
medyczna w Radomsku w latach 1815-1914, 
ZRa, t. X, red. T.A. Nowak, Radomsko 2015,  
s. 44; tenże, Stowarzyszenia społeczne w Ra-
domsku w latach 1881-1939, Radomsko 2008, 
s. 97, 180; T.A. Nowak, Sprawozdanie samo-
rządu miejskiego za okres od 1 kwietnia 1917 
do dnia 31 maja 1918 r., ZRa, t. XII, red. T.A. 
Nowak, Radomsko 2016, s. 114; APPT, ASC 
Okręgu Bożniczego w Radomsku, zespół 335, 
akt zg. 69/1927; GCz 1910, nr 2, s. 3; GRa 
1927, nr 52, s. 5.

Grzegorz Mieczyński

RóŻEWICZ Janusz Grzegorz, ps.  
Gustaw, Zbyszek (1918-1944) – poeta, 
prozaik, żołnierz AK. Ur. 25 V 1918  
w Osjakowie jako syn Władysława oraz 
Stefanii Marii z Gelbardów. Ojciec był 
niższym urzędnikiem sądowym, a matka 
zajmowała się domem. W 1920 rodzina 
Różewiczów przeniosła się do Radomska, 
gdzie urodzili się młodsi bracia: → Tade-
usz i → Stanisław. Janusz uczęszczał do 
Społecznego Męskiego Gimnazjum im. 
Feliksa Fabianiego w Radomsku. Języka 
polskiego uczył go → Feliks Przyłubski. 
Niedopuszczony do matury w 1937, zdał ją  
w 1938. Będąc uczniem kl. VIII debiuto-
wał w grudniowym numerze lwowskiego 
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pisma „Filomata” w 1937 wierszem pt. Tę-
sknię. Opublikował w tym piśmie również 
wiersze: Dwie wiosny (XII 1938) i Hellada 

(VI 1939). Zdobył II 
nagrodę w konkursie 
poetyckim za wiersz 
pt. Żołnierz modlący 
się w dodatku do 
„Polski Zbrojnej” pt. 
„Wydział Literacki” 
i II wyróżnienie za 
wiersz pt. Manewry 
(VI 1938). Uczestni-

czył w Junackich Hufcach Pracy, ukończył 
dywizyjny kurs podchorążych rezerwy 
przy 27. pp w Częstochowie (30 IX 1938-
6 VII 1939) z wynikiem bardzo dobrym. 
Wojna zastała go w okopach nad Wartą 
w 7. DP gen. Gąsiorowskiego. Następ-
nie wraz z wycofującymi się oddziałami 
przez Kozienice, Maciejowice, Garwolin, 
Żelechów, Lubartów, Chełm, Brzeźno, 
Lubomlę, Kowel i Równe dotarł do Lwo-
wa, gdzie spotkał się z prof. Ryszardem 
Ganszyńcem. Przez Przemyśl i Kraków  
w XI 1939 wrócił do Radomska, gdzie pra-
cował w sklepie jako ekspedient, później  
w firmie „C. Hartwig” – Międzynarodowy 
Spedytor, która była kontaktowym punk-
tem konspiracyjnym. Pisał do podziemnej 
prasy – „Czynu Zbrojnego”. Bezskutecz-
nie próbował się przedostać przez Węgry 
na Zachód (1940). W 2. poł. 1941 rodzina 
Różewiczów przeprowadziła się do Czę-
stochowy. Zatrudniony oficjalnie w Swol-
szowicach. Mieszkał w leśniczówce Józefa 
Sołtysiaka, zastępcy dowódcy rejonu AK. 
W 1943 przeniesiony do Piotrkowa Trybu-
nalskiego, prowadził II Okręg Piotrkowski 
legitymując się fałszywymi dowodami 
osobistymi, m. in. na nazwiska Zbigniew 
Warnecki, Robert Leszczyński. Mieszkał 
u Kazimiery Justynowej (ps. Teściowa). 
Następnie na miejsce Bolesława Jabłoń-
skiego (ps. Bill) szef II Oddziału Okręgu 
w Łodzi. Mieszkał tam u Niemki Jadwi-

gi Kempy. Później prowadził działalność 
konspiracyjną w różnych miejscach, m. in. 
w Niemczech, gdzie posługiwał się doku-
mentami niemieckiego policjanta. Uczest-
niczył w działaniach w ramach akcji „N”. 
Aresztowany przez Gestapo 9 VI 1944  
w Łodzi, przebywał w więzieniu, gdzie 
był torturowany. Rozstrzelany 7 XI 1944 
wraz z grupą kolegów z AK w Łodzi, po-
chowany na cmentarzu żydowskim na Do-
łach w Łodzi. Pośmiertnie awansowany do 
stopnia kapitana i odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari. Wiersze, notatki, listy, pro-
zę i dzienniki Janusza oraz wiersze, listy  
i wspomnienia poświęcone jego osobie  
T. Różewicz opublikował w tomie Nasz 
Starszy Brat.

Z. Majchrowski, Różewicz, Wrocław 2002; 
T. Różewicz, Matka odchodzi, Wrocław 2000; 
tenże, Nasz Starszy Brat, Wrocław 2004; „Wy-
dział Literacki” dodatek do „Polski Zbrojnej”  
5 VI 1938, nr 22, 12 VI 1938, nr 23.

Jarosław Petrowicz

RóŻEWICZ Stanisław (1924-2008) 
– scenarzysta, wybitny reżyser filmów do-
kumentalnych oraz fabularnych, twórca 
spektakli teatralnych, wychowawca kilku 
pokoleń polskich filmowców. Ur. 16 VIII 
1924 w Radomsku, s Władysława i Stefa-
nii Marii z d. Gelbard. Miał dwu starszych 
braci → Janusza i → Tadeusza. Uczęszczał 
do miejscowego Społecznego Gimnazjum 
Męskiego im. Feliksa Fabianiego, tam 
też zdał maturę. Ożenił się z Ireną Król 
(Isią) w 1952. Mieli jednego syna Pawła.  
W 1947 zrealizował wspólnie z Wojcie-
chem Jerzym Hasem film dokumentalny 
Ulica Brzozowa. Początki kariery reżyser-
skiej Różewicza datują się na rok 1950, 
kiedy został asystentem reżysera przy 
Mieście nieujarzmionym. Następnie był 
II reżyserem przy produkcjach Warszaw-
ska premiera i Pierwsze dni. Swój pierw-



160

szy film fabularny Trudna miłość nakręcił 
w 1953 na podstawie powieści Romana 
Bratnego. Kolejne filmy, za które otrzy-

mywał liczne nagro-
dy, to: Trzy Kobiety 
(1956); Wolne mia-
sto (1958); Miejsce 
na ziemi (1959) – 
nagroda za reżyserię 
na Międzynarodo-
wym Festiwalu Fil-
mowym w San Se-
bastian; Świadectwo 

urodzenia (1961) – Grand Prix MFF dla 
dzieci i Młodzieży w Wenecji, Grand Prix 
i nagroda FIPRESCI na MFF dla Dzieci  
i Młodzieży w Cannes, Nagroda Ministra 
Kultury i Sztuki; Głos z tamtego świata 
(1962) – Syrenka Warszawska dla najlep-
szego filmu polskiego; Echo (1964); Piwo 
(1965); Piekło i niebo (1966); Westerplatte 
(1967) – Nagroda Ministra Obrony Na-
rodowej oraz Ministra Kultury i Sztuki, 
Srebrny Medal na MFF w Moskwie; Sa-
motność we dwoje (1969); Romantycz-
na (1970); Srebrna kula (1972); Drzwi  
w murze (1973) – Srebrna Muszla na MFF 
w San Sebastian; Opadły liście z drzew 
(1975) – Nagroda Główna na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdań-
sku; Pasja (1977) – Grand Prix FPFF  
w Gdańsku; Ryś (1981) wg opowiadania 
Jarosława Iwaszkiewicza Kościół w Ska-
ryszewie; Pensja pani Latter (1982); Ko-
bieta w kapeluszu (1984) – Grand Prix 
FPFF w Gdańsku; Diabeł (1985); Anioł  
w szafie (1987); Nocny gość (1989). Na 
przełomie nowego stulecia, w 1999 stwo-
rzył krótkometrażowy film dokumentalny 
Kinema opowiadający historię najstarsze-
go kina w naszym mieście, dzięki któremu 
zakochał się w kinematografii. Produkcja 
ta pełna jest wspomnień reżysera z cza-
sów dzieciństwa i młodości. Różewicz 
był też reżyserem spektakli Teatru Tele-
wizji, m. in.: Pułapka (1990), Wyszedł  

z domu (1994) – na podstawie sztuki brata 
Tadeusza, Mateczka (1995), Puszka Pan-
dory (1996), Śmieszny staruszek (1997), 
Dragon (2000). W l. 1953-1973 był wy-
kładowcą w Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. 
Leona Schillera w Łodzi. Współzałożyciel 
powstałego w 1967 Zespołu Filmowe-
go „Tor”. Zasiadał w nim na stanowisku 
kierownika artystycznego w l. 1967-1968 
i 1972-1980. Był lojalnym przełożonym  
i kolegą. Budził respekt. W szkole nazy-
wano go Rózio. Jako szef „Toru” uczył nie 
tylko warsztatu, ale też odpowiedzialno-
ści za to co się robi i pomagał zrozumieć 
kim jest reżyser oraz czym jest film. Ko-
chany przez ekipę i współpracowników, 
ale przez niektórych, zwłaszcza starszych, 
nielubiany i odsuwany. Zawsze uczci-
wy, bezkompromisowy, nie brał udziału  
w dwuznacznych grach. Bywał zwykle 
bardzo krytyczny wobec siebie. Pracował 
m. in. dla Teatru Powszechnego w Warsza-
wie oraz Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Był 
wielokrotnie nagradzany za całokształt 
twórczości. Otrzymał Polską Nagrodę 
Filmową „Orzeł” w kategorii Nagroda za 
Osiągnięcia Życia. Zwieńczeniem wielo-
letniej pracy była Nagroda Specjalna „Pla-
tynowe Lwy” na 33. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni (2008).  
W filmach Różewicza zmieniają się cza-
sy, okoliczności, ale bohaterowie ciągle 
usiłują żyć na własny rachunek. Dokonują 
wyborów, a świadomość dobra i zła jest 
u nich bardzo różna. W każdym z filmów 
Różewicza mamy do czynienia co najmniej  
z jednym aktorskim odkryciem. Ekrano-
we wizerunki, jakie pod jego kierunkiem 
stworzyli, zapadają w pamięć, bo każdy  
z nich w filmie Różewicza ma swój mo-
ment ważności. Na mistrzostwo filmowe 
S. Różewicza składa się znakomity warsz-
tat, postawa artystyczna i konsekwencja 
rozwoju twórczości. Reżyser dbał o szcze-
góły. Zawsze jednak w filmach wyczuwa 



161

się jego własne doświadczenie i pamięć 
osobistych przeżyć. Preferował świat sta-
łych wartości. Utwory nakręcone przez 
Różewicza, choć bardzo różne gatunkowo 
i tematycznie, odzwierciedlają jego indy-
widualny styl. W ciągu półwiecza reży-
serskiej działalności nigdy nie szukał roz-
głosu, nie gonił za sławą i popularnością. 
Uhonorowany został m. in. odznaczenia-
mi: Zasłużony dla Kultury Narodowej oraz 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orde-
ru Odrodzenia Polski. Był skromnym czło-
wiekiem obdarzonym dużym poczuciem 
humoru i autoironią, ale niechętnie przyj-
mował żarty pod swoim adresem ze strony 
młodszych kolegów. Ironiczny, dowcip-
ny, nierzadko złośliwy, ale zawsze celny  
w swych mimochodem rzucanych uwa-
gach. Pewien swych racji, przez wszystkie 
lata zawsze tak samo skupiony. Uważnie 
słuchał i w sposób ciekawy prowadził roz-
mowy. Częstym tematem dyskusji było 
przedwojenne Radomsko. Z sentymentem 
mówił o rodzicach, a szczególnie o mamie: 
Wszystko co najlepsze i najpiękniejsze  
w naszym domu – to mama... Wybuch 
wojny był dla Różewicza traumatycznym 
przeżyciem. Skończył wówczas 15 lat. 
Obrazy, wydarzenia wojny i okupacji wry-
ły się głęboko w jego pamięć. Wojna za-
brała mu najstarszego brata Janusza, który 
zginął zabity przez Niemców. Poświęcił 
bratu jeden ze swoich filmów – Nasz starszy 
brat. Stanisław i Tadeusz w swej twórczości 
wracali do czasów, gdy był z nimi Janusz. 
Nigdy o nim nie zapomnieli. Uważali, że 
był z nich najzdolniejszy i nie ukrywali, 
że prawdziwe artystyczne piętno odcisnął 
na nich właśnie Janusz. Braterska miłość 
przetrwała nawet śmierć. S. Różewicz czę-
sto bywał w Radomsku. Chętnie uczestni-
czył w spotkaniach z mieszkańcami, lubił 
z nimi rozmawiać i pozować do zdjęć. Za-
wsze uśmiechnięty, zarażał swoim opty-
mizmem. Honorowy Obywatel miasta Ra-
domska (tytuł przyznano w 2008). Zm. 9 

XI 2009 w Warszawie. Pochowany został 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 
Po jego śmierci odsłonięto gwiazdę w Alei 
Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy na ul. Piotr-
kowskiej. Przed MDK w Radomsku znaj-
duje się płyta pamiątkowa oraz symbolicz-
ne krzesło reżyserskie S. Różewicza. Co 
roku dla upamiętnienia braci Różewiczów 
odbywa się Różewicz Open Festiwal.

J. Dąbrowska, W poszukiwaniu domu ro-
dzinnego „Gazeta Radomszczańska” 30 IV 
2014; taż, Żegnamy Stanisława Różewicza, 
„Gazeta Radomszczańska” 20 XI 2008, s. 6;  
T. Lubecki, Historia kina polskiego, Twórcy 
filmy, konteksty, wyd. Videograf II Sp. z o.o., 
Warszawa 2008, s 339; S. Różewicz, Było mi-
nęło..., wyd. Iskry, Warszawa 2012; Różewicz 
Stanisław, [w:] Encyklopedia Britannica edycja 
polska, t. 37 Ro – Sa, wyd. Kurpisz SA, Poznań 
2003, s. 110; Stanisław Różewicz, http://www.
filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=112404, po-
brano 6 II 2019; S.W., Urodziny Mistrza Róże-
wicza, „Po Prostu Informacje” 23 VIII 2012;  
M. Wodo, Ceniony reżyser z Radomska, „Co No-
wego” 19 II 2016; Rozmowa telefoniczna z żoną 
Stanisława Różewicza w dn. 26 I 2019; Rozmo-
wa z K. Michalską pracownikiem MDK w Ra-
domsku w dniu 21 I 2019; Wspomnienia własne 
ze spotkań z S. Różewiczem w galerii Muzeum 
Regionalnego w Radomsku i kinie Kinema.

Edmunda Bodanka

RóŻEWICZ Tadeusz, ps. Satyr 
(1921-2014) – poeta, dramaturg, prozaik, 
scenarzysta, eseista, satyryk, tłumacz po-
ezji węgierskiej. Ur. 9 X 1921 w Radomsku 
jako syn Władysława oraz Stefanii Marii 
z Gelbardów. Ojciec był niższym urzęd-
nikiem sądowym, a matka zajmowała się 
domem. Brat → Janusza (1918-1944) i → 
Stanisława (1924-2008). Uczęszczał do 
Społecznego Gimnazjum Męskiego im. 
Feliksa Fabianiego w Radomsku, gdzie 
zdał tzw. małą maturę. Przed wojną (de-
biut 1938) publikował w „Czerwonych 
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Tarczach”, „Wymiarach”, „Pod znakiem 
Maryi”. W czasie wojny pracował jako 
magazynier i goniec w Starostwie Powia-
towym w Radomsku (Kreishauptmann-
schaft), następnie jako robotnik w stolarni 
Fabryki Mebli Giętych „Thonet”. Jesienią 
1942 wraz rodziną przeprowadził się na 
przedmieścia Częstochowy. Ukończył taj-
ny kurs podchorążych i pozostał w dyspo-

zycji władz obwodu 
AK. Pisał do pod-
ziemnych gazetek, 
działał w Biurze In-
formacji Prasowej, 
redagował „Przegląd 
Prasy Wrogiej” dla 
konsp i r acy jnego 
czasopisma „Czyn 
Zbrojny” (Radom-

sko). 14 lub 15 VIII 1943 skierowany do 
oddziału AK, gdzie jako kapral podcho-
rąży walczył w oddziale → Stanisława 
Sojczyńskiego Warszyca (26 VI 1943-3 I 
1944). Zdał egzamin dojrzałości w Czę-
stochowie w VII 1945. Jeszcze w 1945 
podjął studia z zakresu historii sztuki na 
UJ, które przerwał. Ukończył Studium 
Techniki Scenariusza Filmowego w Ło-
dzi (1948). Latem 1949 poślubił Wiesławę  
z d. Kozłowską. Miał dwóch synów Kami-
la (ur. 1950) oraz Jana (ur. 1953). Miesz-
kał w Krakowie (1945-1947), Gliwicach 
(1948-1968), Wrocławiu (1968-2014). Na 
stałe związany z miesięcznikiem „Odra”. 
Twórczość Różewicza jest bardzo bogata 
i wszechstronna: Echa leśne (pod ps. Sa-
tyr, 1944), W łyżce wody (1946), Niepokój 
(1947), Czerwona rękawiczka (1948), Pięć 
poematów (1950), Czas, który idzie (1951), 
Wiersze i obrazy (1952), Kartki z Węgier 
(1953), Wybór wierszy (1953), Równina 
(1954), Uśmiechy (1955), Opadły liście  
z drzew (1955), Srebrny kłos (1955), Po-
emat otwarty (1956), Poezje zebrane 
(1957), Formy (1958), Przerwany egzamin 
(1960), Rozmowa z księciem (1960), Głos 

Anonima (1961), Zielona róża. Kartoteka 
(1961), Nic w płaszczu Prospera (1962), 
Niepokój. Wybór wierszy 1945-1961 (1963), 
Twarz (1964), Wycieczka do muzeum (1966), 
Wiersze i poematy (1967), Opowiadania 
wybrane (1968), Twarz trzecia (1968), 
[Wybór poezji] (1969), Regio (1969), Teatr 
niekonsekwencji (1970), Śmierć w starych 
dekoracjach (1970), Przygotowanie do wie-
czoru autorskiego (1971), Poezje zebrane 
(1971), Sztuki teatralne (1972), Poezja, dra-
mat, proza (1973), Proza (1973), Kartoteka 
1973), Wiersze (1974), Białe małżeństwo  
i inne utwory sceniczne (1975), , Duszycz-
ka (1977), Opowiadanie traumatyczne. 
Duszyczka (1979), Próba rekonstrukcji 
(1979), Tarcza z pajęczyny (1980), Pułapka 
(1982), Na powierzchni poematu i w środ-
ku. Nowy wybór poezji (1983), Świadkowie 
albo nasza mała stabilizacja (1986), Poezje 
wybrane II (1984), Poezje (1987), Poezja 
(1988), Teatr (1988), Proza (1990), Po-
ezje wybrane (1991), Płaskorzeźba (1991), 
Nasz Starszy Brat (1992), Słowo po słowie 
(1994), Kartoteka rozrzucona (1994), Za-
wsze fragment (1996), Zawsze fragment. 
Recycling (1998), Ostatni rozdział (1998), 
Matka odchodzi (1999), Nożyk profesora 
(2001), Szara strefa (2002), Utwory ze-
brane, t. I-XII, Wyjście (2004), Nauka cho-
dzenia. Gehen lernen (2007), Dwie strony 
medalu (2008), Kup kota w worku (2008), 
To i owo (2012), Wiersze przeczytane 
(2014), Ostatnia wolność (2015), Znikanie 
(2015), Wiersze i poematy z „Twórczości” 
(1946-2005) (2017). Radomsko i motywy 
radomszczańskie mają w twórczości poety 
ogromne znaczenie jako punkt początko-
wy biografii, wzorzec miasteczka, obiekt  
i miejsce pamięci oraz rekonstrukcji rodzin-
nej całości. Motywy te pojawiają się u Ró-
żewicza w takich utworach jak np.: Tablica 
(Opadły liście z drzew), Z umarłych rąk 
Czechowicza, Drewniany karabin, Gawę-
da o spóźnionej miłości, Jest taki pomnik, 
Twarze, a także w Wiersz szuka domu (wy-
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wiad z poetą). T. Różewicz był wielokrotnie 
nagradzany za osiągnięcia twórcze: Stypen-
dium im. K. K. Baczyńskiego (1948), Me-
dal Wojska Polskiego (1949), Złoty Krzyż 
Zasługi (1955), Nagroda Państwowa II 
stopnia za tom Równina (1955), Nagroda 
miasta Krakowa (1959), Nagroda I stopnia 
Ministra Kultury i Sztuki (1962), Nagroda 
Państwowa I stopnia (1966), Nagroda mie-
sięcznika „Odra” (1970), Nagroda miasta 
Wrocławia (1973), Krzyż Armii Krajowej 
(1974), Order Sztandaru Pracy II kl. za ca-
łokształt twórczości, Odznaka Akcji Burza 
(1981), Nagroda miesięcznika „Literatura” 
(1991), niemiecka Główna Nagroda Kul-
turalna Śląska (1994), Krzyż Wielki Orde-
ru Odrodzenia Polski (1996), Złota Kula 
(1997), Nagroda Polskiego Pen Clubu im. 
Jana Parandowskiego (1997), Nagroda 
Literacka im. Władysława Reymonta „za 
twórczość całego życia” (1999), Śląski 
Wawrzyn Literacki „Oblicze Ojczyzny” za 
tom Matka odchodzi (1999), Nagroda Lite-
racka Nike za tom Matka odchodzi (2000), 
Order Ecce Homo (2000), Nagroda Złotego 
Berła (2006), Złoty Medal „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis” (2009), Nagroda specjal-
na tygodnika „Polityka” Kreator Kultury 
2010 (2011). Otrzymał tytuły doktora hono-
ris causa UWr (1991), UŚ (1999), Uniwer-
sytetu Opolskiego (2000), UJ (2000), UW 
(2001), Uniwersytetu Gdańskiego (2006), 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodni-
czego w Kielcach (2009), Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu (2007). Honorowy 
Obywatel miasta Radomska (tytuł przyzna-
no w 1991). T. Różewicz zm. 24 IV 2014 
we Wrocławiu, pogrzeb odbył się 29 IV  
i, zgodnie z wolą poety spisaną w testamen-
cie, jego prochy zostały złożone na cmen-
tarzu przy kościele ewangelickim Naszego 
Zbawiciela w Karpaczu. 

E. Bartos, M. Cuber, Różewicz: dodawa-
nie, Katowice 2012; W. Browarny, Tadeusz 
Różewicz i nowoczesna tożsamość, Kraków 

2013; S. Burkot, Tadeusz Różewicz, Warsza-
wa 1987; R. Cieślak, Oko poety. Poezja Tade-
usza Różewicza wobec sztuk widowiskowych, 
Gdańsk 1999; T. Drewnowski, Walka o oddech 
– bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Róże-
wicza, Kraków 2002; Z. Majchrowski, Róże-
wicz, Wrocław 2002; Przekraczanie granic.  
O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Bro-
warny, J. Orska, A. Poprawa, Kraków 2007; 
Światy Tadeusza Różewicza, red. M. Kisiel,  
W. Wójcik, Katowice 2000; Wiersz szuka domu, 
rozmowa R. Dutkiewicza z T. Różewiczem, 
„Tygodnik Powszechny” 2009, nr 39 (3142)  
z 27 IX 2009; H. Vogler, Tadeusz Różewicz, 
Warszawa 1972; tenże, Różewicz, Warszawa 
1969; K. Wyka, Różewicz parokrotnie, Warsza-
wa 1977.

Jarosław Petrowicz

RUBACH Zofia z d. Zaremba →  
KONARSKA Zofia

RUDNY Tadeusz Jan (1892-1920) 
– oficer WP, lekarz weterynarii. Ur. 12 X 
1892 w Stacji Kamieńsk, s. Karola (pra-
cownika kolejowego) i Aleksandry Klaj-
nert-Zapolskiej. T. Rudny miał pięcioro 
rodzeństwa z pierwszego małżeństwa 
swojego ojca z Antoniną Miedziejewską 
(do wieku dorosłego dożyli Stefan i Mie-
czysław). Uczęszczał do 7-klasowej Szko-
ły Handlowej w Będzinie, a następnie do 
7-klasowej Szkoły Handlowej we Wło-
cławku, którą ukończył w 1911. Przenosi-
ny związane były z przejściem jego ojca 
na stanowisko zawiadowcy stacji Czer-
niewice (Kolei Warszawsko-Bydgoskiej).  
W 1906 przyłączył się do bojkotu szkół 
rosyjskich. Rozpoczął studia medyczne 
we Lwowie, ale szybko przeniósł się na 
weterynarię, która bardziej mu odpowia-
dała. Po ukończeniu Lwowskiej Akademii 
Weterynaryjnej studiował w l. 1916-1918  
w Instytucie Weterynarii na Uniwersyte-
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cie w Dorpacie (obecnie: Tartu w Esto-
nii), gdzie rozpoczął pracę naukową jako 
asystent prof. Happicha (bakteriologia) 
oraz prof. Gutmana (chirurga). Był fili-
strem korporacji studenckiej Venedya.  
W 1917 pełnił funkcję Komisarza Komi-
sji Likwidacyjnej ds. Królestwa Polskie-
go, wydawał w Dorpacie zaświadczenia 
o polskim obywatelstwie. W 1918 zgłosił 
się na ochotnika do wojska i rozkazem Na-
czelnika Państwa → Józefa Piłsudskiego 
został przyjęty do WP w stopniu porucz-
nika. Pracował w Warszawie w Wojskowej 
Pracowni Weterynaryjnej, Laboratorium 
Bakteriologicznym Ministerstwa Zdrowia 
Publicznego oraz na Wydziale Lekarskim 

UW jako asystent 
prof. Serkowskiego 
w Zakładzie Bakte-
riologii i Epizootio-
logii. W l. 1918-1920 
był sekretarzem Za-
rządu Polskiego To-
warzystwa Lekarzy 
Weterynaryjnych. 
Opublikował szereg 

sprawozdań z prac towarzystwa w mie-
sięczniku „Wiadomości Weterynaryjne”, 
który to przez pewien czas redagował. Zm. 
1 X 1920 w Czerniewicach na Kujawach, 
gdzie jego ojciec był wówczas zawiadow-
cą stacji. Przyczyną zgonu była choroba 
żołądka. Na łożu śmierci otrzymał awans 
na kapitana. Został pochowany w grobie ro-
dzinnym Rudnych na cmentarzu w Kamień-
sku. W kościele parafialnym w Kamieńsku 
znajduje się tablica epitafijna T. Rudnego.

„Echo Kamieńska” 2010, nr 7-9; 2011,  
nr 4-6; K. Millak, Polskie stowarzyszenia 
studentów weterynarii w Dorpacie do 1918 
roku, [w:] „Zeszyty Naukowe SGGW – Seria 
Historyczna”, z. 2, Warszawa 1965, s. 93; ten-
że, Słownik polskich lekarzy weterynaryjnych 
biograficzno-bibliograficzny 1394-1918, War-
szawa 1963; Z. Popławski, Lista członków Pol-
skiej Korporacji Akademickiej Lutyko-Venedya 

(Lwów), [w:] „Polskie Korporacje Akademic-
kie” 1996, nr 11, s. 34; Rudny Tadeusz, http://
www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/
muzeum-korporacyjne/lwow/k-lutyko-vene-
dya/, pobrano 1 VII 2018; informacje uzyskane 
od Marka Rudnego; KWa 1920, nr 291, s. 5; 
„Wiadomości Weterynaryjne” 1920, nr 13-16, 
s. 177.

Grzegorz Turlejski

RUSIECKI alias Izbieński Marcin  
h. Poraj (1520-1594) – duchowny katolic-
ki. Ur. w 1520 (w epitafium podano 1515), 
był bratankiem bp. poznańskiego Bene-
dykta Izbieńskiego, a synem Jana z Ruś-
ca Izbieńskiego i Agnieszki Szypieńskiej 
(Sypniewskiej) h. Jelita. Prawdopodobnie 
kształcił się w Akademii Lubrańskiego  
w Poznaniu, natomiast nie wiadomo, gdzie 
kontynuował studia i uzyskał doktorat 
obojga praw, co miało nastąpić jeszcze 
przed 1553. W kościele katolickim peł-
nił kolejno następujące funkcje: kanoni-
ka gnieźnieńskiego (od 1546), kanonika 
pełczyńskiego w diecezji poznańskiej 
(od 1547), archidiakona poznańskiego 
(od 1551), zaś w l. 1551-1560 przebywał 
przy bp. krakowskim Andrzeju Zebrzy-
dowskim, gdzie od przełomu 1555/1556 
pełnił funkcję kanclerza kurii diecezjalnej. 
W 1559 został kanonikiem krakowskim,  
a w 1563 prałatem i kustoszem krakow-
skim (do 1571) oraz oficjałem i wikariu-
szem generalnym, zaś w 1571 scholasty-
kiem (sprawował nadzór nad szkołami  
w diecezji). Po śmierci bp. Padniewskie-
go w 1572 kapituła powierzyła mu pod-
czas sede vacante zarząd diecezją. Gdy 
w 1577 nowym biskupem krakowskim 
mianowano Piotra Myszkowskiego, Ru-
siecki utracił stanowiska oficjała i wika-
riusza generalnego. Kapitułę krakowską 
reprezentował dwukrotnie na synodach 
prowincjonalnych kościoła katolickiego  
w Piotrkowie (1577 i 1581), kilkakrotnie 
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był delegowany przez kapituły gnieźnień-
ską i krakowską do ich reprezentowania na 
sejmach walnych (1573, 1574, 1581, 1582) 
i w 1587 na sejmie koronacyjnym. Preben-
dę strzałkowską prawdopodobnie otrzy-
mał wraz z kanonią gnieźnieńską w 1547. 
Rusieckiego uważa się za budowniczego 
(istniejącego do dziś) renesansowego ko-
ścioła w Strzałkowie. Rusiecki jako pre-
bendarz dbał również aby nie uszczuplać 
dóbr prebendy, stąd też w l. 1546, 1550, 
1556 i 1570 przed sądem grodzkim piotr-
kowskim doprowadził do jej rozgranicze-
nia od dóbr sąsiednich. Od 1556 angażował 
się w zwalczanie nurtu reformacyjnego  
w Polsce, występując przeciwko toleran-
cyjnym zasadom konfederacji warszaw-
skiej z 1573, gwarantującej szlachcie swo-
bodę wyznania. W 1577 został delegowany 
do przeprowadzenia reformy Akademii 
Krakowskiej. Podczas walk o koronę pol-
ską pomiędzy Zygmuntem Wazą i Janem 
Zamoyskim a Habsburgami w l. 1587-1588 
udzielił pożyczki rotmistrzowi Stanisła-
wowi Przerębskiemu, celem wystawienia 
dwustukonnej roty tatarskiej. Pod koniec 
życia Rusiecki na stałe przebywał w Kra-
kowie, gdzie zm. w 1594. Pochowany  
w katedrze na Wawelu.

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry 
metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż 
do dni naszych, Gniezno 1883, t. I, s. 63, t. II, 
s. 216-217, 219; K. Lutyński, Poznańscy pra-
łaci i kanonicy w XVI wieku, [w:] „Saeculum 
Christianum, Pismo historyczno-społeczne”,  
t. I, nr 2, 1994, s. 139, 149; K. Niesiecki, Her-
barz polski, t. IV, Lipsk 1839, s. 413; tenże, Ko-
rona Polska przy Złotej Wolności Starożytnemi 
Rycerstwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Li-
tewskiego Kleynotami, Naywyższymi Honora-
mi, Heroicznym Męstwem y odwagą, Wytwor-
ną Nauką a naypierwey Cnotą, Pobożnością 
y Swiątobliwością Ozdobiona, Lwów 1740,  
t. III, s. 915; B. Paprocki, Herby rycerstwa 
polskiego, Kraków 1584, s. 467; J. Pawlikow-
ski, Prebenda w Strzałkowie, cz. I, „Gazeta 
Radomszczańska”, 14 II 2002, s. 10; M. Ra-

wita-Witanowski, hasło: Strzałków nr 2, [w:] 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego,  
t. XI, s. 447-448; tenże, W siedzibie Siemiradz-
kiego, „Tygodnik Krajoznawczy Ziemia” 1910,  
nr 52, s. 820; W. Urban, Izbieński Benedykt, 
[w:] PSB, t. X, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1962-1964, s. 195-196; W. Wodzisławski,  
Z przeszłości Strzałkowa, GRa 1935, nr 29, s. 2.

Michał Pawlikowski

RUTKOWSKI Feliks (1888-?) – żoł-
nierz, policjant. Ur. 9 XI 1890, s. Józefa 
i Wiktorii. Ukończył cztery klasy gimna-
zjum w Kaliszu. Od 1912 do 1917 służył  
w armii rosyjskiej, następnie (29 XI 
1917-31 V 1918) w pierwszym korpusie 
wschodnim (I Korpus Polski w Rosji pod 
dowództwem gen. Józefa Dowbor-Mu-
śnickiego). 10 XI 1918 wziął udział w roz-
brajaniu Niemców w Pabianicach. Wstą-
pił do WP w stopniu sierżanta. 1 II 1919 
przeszedł do policji, początkowo służył w 
stopniu starszego przodownika w KP PP 
w Słupcy (1 II 1919-18 I 1920). Ukończył 
kurs w Szkole Oficerów PP w Warszawie 
(1920). Od 18 I 1920 do 7 IV 1921 praco-
wał w KP PP w Radomsku, następnie na 
posterunku PP w Koniecpolu (7 IV 1921-
15 IV 1923) i ponownie w komisariacie 
PP w Radomsku (15 IV 1923-1 IV 1926). 
Przeniesiony do Kalisza, gdzie pracował  
w KP PP (1 IV 1926-1 III 1927) i praw-
dopodobnie wykładał w szkole dla poste-
runkowych. Od 1 III 1927 do 1 VI 1930 
w komisariacie PP w Radomsku. Współ-
założyciel stowarzyszenia utrzymujące-
go świetlicę szeregowych PP w Radom-
sku (V 1930). Komendant posterunku PP  
w Gomunicach (1 VI 1930-15 III 1931). 
Instruktor powiatowy KP PP w Pabiani-
cach (15 III 1931-16 III 1934). Wówczas 
członek Policyjnego Klubu Sportowego  
w tym mieście. Komendant posterunku PP 
w Wieluniu (16 III 1934-17 V 1935). W IV 
1935 przeniesiony do Komendy Miejskiej 
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PP w Łodzi, od III 1937 w KP PP w Łasku. 
Żonaty, miał co najmniej troje dzieci. Od-
znaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi za 
zasługi położne na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego. Dalsze jego losy nie są znane. 

G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne 
w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 
2008, s. 102; S. Saładaj, Listopad 1918, https://
um.pabianice.pl/artykul/110/93/listopad-1918, 
pobrano 11 II 2019; APŁ, Komenda Woje-
wódzka Policji Państwowej w Łodzi, sygn. 9, 
21; APŁ oddział w Sieradzu, zespół 191, Po-
wiatowa Komenda Policji Państwowej w Wie-
luniu, sygn. 578, 622, 668, 679, 1945; „Echo” 
1933, nr 116, s. 5.

Piotr Pawlak

S

SECOMSKI Kazimierz (1919-2002) 
– ekonomista, specjalista w dziedzinie po-
lityki regionalnej i planowania. Ur. 26 XI 
1910 w Kamieńsku, s. Piotra i Marianny  
z d. Dukowicz. Uczył się w gimnazjum → 
Stanisława Niemca w Radomsku. Miesz-
kał na stancji u krewnych aż do matury 
(1928). Ukończył studia w Szkole Głów-
nej Handlowej (1931). Ożenił się z ra-
domszczanką Henryką Kaziczak, miał  
z nią córkę Krystynę, która poświęciła się 
historii sztuki. W 1939 doktoryzował się  
w zakresie nauk ekonomicznych, a w 1946 
habilitował. W l. 1938-1939 wykładał 
w SGH w Warszawie. Podczas okupacji 
brał udział w tajnym nauczaniu jako za-
stępca profesora. Pracował naukowo na 
UW (1946-1950), Uniwersytecie Łódz-
kim (1947) oraz w Szkole Głównej Pla-
nowania i Statystyki w Warszawie (1948-
1981). Stopień profesora nadzwyczajnego 
otrzymał w 1955, a zwyczajnego w 1960.  
W 1961 został Członkiem Koresponden-
tem PAN, a w 1966 rzeczywistym Człon-

kiem Akademii. W l. 1968-1971 był za-
stępcą sekretarza naukowego PAN, a w l.  
1968-1981 przewodniczącym Komitetu 
Nauk Ekonomicznych PAN. Pełnił funk-
cję dyrektora departamentu Centralnego 
Urzędu Planowania (1945-1949), następ-
nie dyrektora departamentu (1949-1953), 
dyrektora generalnego (1953-1955) i wi-
ceprzewodniczącego (1955-1956) Pań-
stwowej Komisji Planowania Gospodar-
czego. Był wiceprzewodniczącym Rady 
Ekonomicznej przy Radzie Ministrów 
(1957-1962). W l. 1957-1968 oraz 1971-
1980 pracował w Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów jako zastępca przewod-
niczącego. Wicepremier w rządzie Piotra 
Jaroszewicza (1976-1980). Przewodniczą-
cy Komitetu Rady Ministrów ds. Zagospo-
darowania Wisły (1978-1980). W l. 1980-
1985 zastępca przewodniczącego Rady 
Państwa, następnie członek Rady Państwa 
(1985-1989) i członek Rady Konsultacyj-
nej przy Przewodniczącym Rady Państwa 
(1986-1989). Bezpartyjny. Poseł na Sejm 
PRL (1980-1989). W 1946 był członkiem 

założycielem, a na-
stępnie wieloletnim 
przewodniczącym 
Rady Głównej Pol-
skiego Towarzystwa 
Ekonomicznego . 
Posiadał doktoraty 
honoris causa: Aka-
demii Ekonomicznej 
w Poznaniu (1970), 

Uniwersytetu Poznańskiego (1975), Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie (1984). 
Nagrodzony m. in.: nagrodą państwową II 
stopnia (1970), I stopnia (1974), Nagrodą 
im. Oskara Langego I stopnia (1979). Od-
znaczony: Orderem Budowniczych Polski 
Ludowej i Orderem Sztandaru Pracy I i II 
kl. Był ekonomistą o bardzo poważnym 
dorobku naukowym, działaczem państwo-
wym i społecznym, człowiekiem wysoce 
kulturalnym i inteligentnym. Miał szerokie 
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zainteresowania i niebywałą umiejętność 
działania równolegle na wielu płaszczy-
znach. Rozległość zainteresowań sprawiła, 
że zajął się problematyką gospodarki świa-
towej. Był członkiem Klubu Rzymskiego, 
który zrzeszał ludzi nieprzypadkowych  
z najróżniejszych krajów. Swoje obowiąz-
ki i funkcje społeczne potrafił łączyć z za- 
interesowaniami związanymi z literaturą, 
teatrem i malarstwem. Profesor był nie 
tylko wybitnie sprawny intelektualnie, 
ale i fizycznie. Uprawiał taternictwo, ka-
jakarstwo i narciarstwo. Chociaż otaczał 
go nimb człowieka władzy, nie było w nim 
ani cienia celebry. Tworzył atmosferę spo-
koju i życzliwości. Cieszył się szacunkiem 
i uznaniem jako człowiek obdarzony mą-
drością połączoną z taktem i skromnością 
osobistą. Dorobek naukowy K. Secom- 
skiego jest bardzo rozległy. Obok prac 
dotyczących polityki inwestycyjnej i teo-
rii efektywności inwestycji obejmuje  
szerokie analizy z zakresu polityki rozwo-
ju społeczno-ekonomicznego, planowania 
perspektywicznego, demografii, a także 
gospodarki przestrzennej oraz rozwoju re-
gionalnego i polityki regionalnej. Opubli-
kował ponad 200 prac, m. in.: Tablice do 
mnożenia układu Kazimierza Secomskiego 
(1941), Problem międzynarodowego i mię-
dzyregionalnego podziału pracy na tle teo-
rii rozmieszczania sił wytwórczych (1964), 
Podstawy planowania perspektywicznego 
(1966), Elementy polityki ekonomicznej 
(1970), Polityka społeczno-ekonomiczna 
zarys teorii (1977), Planowanie perspekty-
wiczne, gospodarka przestrzenna, polityka 
i ekonomika regionalna (1977), Ekonomi-
ka regionalna (1982), Teoria regionalnego 
rozwoju i planowania (1987), Rozwój de-
mokratyczny Polski do 2002 roku (1988). 
Pamiętał o stronach rodzinnych. Przyczynił 
się do uruchomienia w Kamieńsku szkoły 
średniej, a zwłaszcza do zbudowania jej 
nowego gmachu. 11 I 1964 dokonał uro-
czystego otwarcia. Podczas XXXIII uro-

czystej sesji Rady Miejskiej otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Kamieńsk (uchwała z 15 III 2002) oraz pa-
miątkowy medal Honorowego Obywatela 
i medal z wizerunkiem Jana Pawła II. Na 
nowym osiedlu w mieście jedna z ulic nosi 
nazwę K. Secomskiego. Zm. 29 XI 2002 
w Warszawie. Pochowany w Warszawie na 
Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Encyclopedia Britannica, t. 38, s. 364;  
Z. Grządzielski, Leksykon miasta i Gminy Ka-
mieńsk, cz. I, Kamieńsk [2007]; Wielka Ency-
klopedia PWN, t. 24, Warszawa 2004, s. 473; 
W. A. Leśniewski, My z Radomska, „Gazeta 
Radomszczańska” 17 XI 2005, s. 6; Z. Sa-
dowski, Ekonomista, uczony i twórca polityki 
inwestycyjnej, [w:] Oni odbudowali i rozwijali 
Polskę : Wielcy Polacy w Polsce Ludowej, red. 
A. Karpiński, P. Kozłowski, Warszawa 2016,  
s. 201-207; GRa 1928, nr 35; Metryka chrztu  
z 4 XII 1910 w j. rosyjskim z podpisem ks. 
Ignacego Jankowskiego; Rozmowa z Zofią 
Dańko-Lewicką z Kamieńska 13 II 2019.

Edmunda Bodanka

SIEMIRADZKA Maria → OBRĄ-
PALSKA Maria

SOBOŃ Tomasz Szymon (1886-1972) 
– nauczyciel, działacz społeczny. Ur. 29 X 
1886 w Klizinie, parafia Kodrąb, s. Toma-
sza i Marianny z d. Adamus. Pochodził  
z rodziny rolniczej. Pracę w zawodzie na-
uczycielskim rozpoczął po zakończeniu 
działań wojennych w 1918 w jednoklaso-
wej szkole w Biskupicach k. Częstocho-
wy, skąd po roku trafił do jednoklasowej 
szkoły w rodzinnym Klizinie, zaś w 1924 
do pełnoklasowej szkoły w Krzemienie-
wicach. Tą ostatnią placówką kierował 
do 1946, zaś w l. 1946-1964 szkołą pod-
stawową w Kietlinie. W Krzemieniewi-
cach zorganizował wiejską spółdzielnię 
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produkcyjną, kółko rolnicze i gminną  
kasę pożyczkową. W pobliskich Lipow-
czycach i Przerębie rozbudował szkoły.  
W samych Krzemieniewicach jego sta-
raniem wykonano pierwszą utwardzoną 
drogę, a w zakresie produkcji rolnej za-
inicjował wśród mieszkańców eksportową 
uprawę chrzanu. W 1939 został wybrany 
radnym gm. Przerąb z ramienia Obozu 
Zjednoczenia Narodowego. Po wojnie 
związał się z ZSL, w którym pełnił funk-
cję sekretarza koła w gm. Dmenin. Po 
powstaniu OSP w Krzemieniewicach włą-
czył się w jej działalność, a przez okres 

wojny był prezesem 
(do 1946). W 1946 
Prezes Sądu Okrę-
gowego w Piotrko-
wie Trybunalskim 
powołał go na ławni-
ka sądu doraźnego.  
W 1954, 1958 i 1961 
był wybierany rad-
nym Gromadzkiej 

Rady Narodowej w Kietlinie. Tam też we-
spół ze swoim szwagrem → Zygmuntem 
Czubajem i kilkoma innymi mieszkańca-
mi zorganizował kółko rolnicze, w którym 
pełnił funkcję sekretarza zarządu. W 1957 
w charakterze skarbnika zaangażował się 
w budowę domu ludowego w Kietlinie. 
Jako kierownik szkoły w Kietlinie do-
kończył, rozpoczęte jeszcze przed wojną, 
prace związane z jej rozbudową. Czynnie 
działał w ZNP. W 1961 za swą działalność 
otrzymał dyplom uznania Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej. Poślubił Jadwigę 
Chrzanowską (1896-1973), młodszą siostrę 
→ Władysława Chrzanowskiego (posła na 
sejm RP, prof. Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu) i → Jana Chrzanowskie-
go (prof. dr hab. Akademii Medycznej  
w Łodzi i Wojskowej Akademii Medycz-
nej w Łodzi). Z małżeństwa z Jadwigą 
miał dzieci: Eugenię (1914-1946) – za-
mężną ze Stanisławem Strzembskim, Irenę 

(1918-2002), Marię (1920-2012) – zamęż-
ną z Ireneuszem Lisiakiem, Helenę (1922-
1988) – zamężną z prof. SGPiS Romanem 
Kulczyckim. W 1964 przeszedł na emery-
turę i po kilku latach przeniósł się do Ło-
dzi, gdzie zm. 19 I 1972. Został pochowa-
ny na cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

Historia Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Krzemieniewicach, http://szp-
krzemieniewice.superszkolna.pl/cms/45530/
historia-szkoly, pobrano 31 III 2019; K. Kaź-
mierczak, Władze samorządowe powiatu ra-
domszczańskiego w latach 1918-1939, [w:] 
ZRa, t. II, s. 280; Nauczyciel społecznik, [w:] 
„Zielony sztandar” 1961, nr 43; Ochotnicza 
Straż Pożarna w Krzemieniewicach, [w:] Księ-
ga strażaków i Ochotniczych Straży Pożarnych 
Ziemi Piotrkowskiej, Piotrków Trybunalski 
2018, s. 34; Pół wieku w zaszczytnym trudzie,  
„Gazeta Radomszczańska” 1966, nr 46; Szkoła 
w Kietlinie ma 85 lat, „Gazeta Radomszczań-
ska” 1996, nr 48, s. 7; Historia szkoły, https://
szkola-kietlin.edupage.org/about/?subpage=1 
dostęp 31 III 2019; ASC parafii rzymskokato-
lickiej w Kodrębie, Akta chrztów, nr 97/1886, 
s. 177, https://www.familysearch.org, pobra-
no 22 IV 2019; Kronika Szkoły Podstawowej 
w Kietlinie, Protokół nr 3 zebrania Komitetu 
budowy domu ludowego w Kietlinie, 20 VI 
1957; Obwieszczenie o wynikach wyborów 
do rad narodowych w województwie łódz-
kim, [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Łodzi 1958, nr 2, poz. 6,  
s. 58; Obwieszczenie o wynikach wyborów do 
rad narodowych województwa łódzkiego, [w:] 
Dz. Urz. Woj. R. N. w Łodzi 1961 nr 6, poz. 
34, s. 85; Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wy-
borczej w Radomsku dla wyborów do gromadz-
kich rad narodowych z dnia 7 grudnia 1954, 
[w:] Dz. Urz. Woj. R. N. w Łodzi 1954, nr 12, 
poz. 76, s. 168; Ogłoszenie Prezesa Sądu Okrę-
gowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 
kwietnia 1946 r. Nr Prez. 1271/46 o listach 
ławników Sądu Okręgowego w Piotrkowie do 
spraw o postępowaniu doraźnym i o przestęp-
stwa szczególnie niebezpieczne w okresie od-
budowy państwa, [w:] Łódzki Dziennik Woje-
wódzki 1946, nr 8, poz. 65, s. 5. 

Michał Pawlikowski
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SOBOROWSKI Kazimierz Stani-
sław, ps. Kazik (1915-2001) – leśnik, żoł-
nierz AK. Ur. 6 VI 1915 w Krzętowie nad 
Pilicą w pow. radomszczańskim w rodzinie 
o głębokich tradycjach narodowo-wyzwo-
leńczych. Jego dziadek Stanisław Soborek 
vel Soborowski (1844-1908) brał udział 
w powstaniu styczniowym w Silniczce 
(parafia Maluszyn). Rodzice Kazimierza 
Władysław i Elżbieta z Szołowskich po-
brali się w I 1914, a ok. 1920 kupili fol-
wark w Kopruszy (obecnie: Stanowiska 
1), wsi położonej w woj. świętokrzyskim, 
pow. włoszczowskim, gm. Kluczewsko. 
Tam Kazimierz spędził swoje dzieciństwo 
z młodszym rodzeństwem: Ireną (1916-
2000) i Stanisławem (1919-2005). W Ko-
pruszy przyszły na świat jeszcze siostry 
Maria (1922-1990) i Jadwiga (1926-1929). 
K. Soborowski ukończył w 1935 Państwo-
wą Szkołę dla Leśniczych w Cieszynie. 
Następnie podjął pracę podleśniczego  
w lasach majątku Czarnca (dawna posia-
dłość hetmana Stefana Czarneckiego). Na 
początku 1938 został powołany do służby 
wojskowej, gdzie odbył szkolenie radio-
telegrafistów i ukończył pułkową szkołę 
podoficerską. We IX 1939 otrzymał przy-
dział do Mazowieckiej Brygady Kawalerii 
dowodzonej przez płk. dyplomowanego 
Jana Karcza. Podczas obrony mostu na 
Bugu we Włodawie został ranny. Za bo-
haterską postawę żołnierską awansowany 
do stopnia plutonowego podchorążego. 
Jego oddział 20 IX rozbroiły w Tarnopo-
lu wkraczające wojska sowieckie. K. So-
borowskiemu, zatrzymanemu w obozie 
przejściowym k. Zbaraża, udało się zbiec 
z niewoli. Po dotarciu pieszo w okolice 
Leżajska został zatrzymany przez żoł-
nierzy niemieckich i osadzony w obozie  
w Przeworsku, a następnie przetransporto-
wany koleją do obozu w Łambinowicach 
k. Opola (nr obozowy 1033). Wiosną 1942 
wywieziony na roboty przymusowe w rol-
nictwie na teren Rzeszy do miejscowości 

Walgern (Warendorf), skąd udało mu się 
zbiec na tereny Generalnej Guberni. Ukry-
wał się wówczas w lasach spalskich w ga-
jówce Grabiny oraz w leśniczówce Biela-
wy u swojego szkolnego kolegi leśniczego 
Józefa Żulikowskiego oraz w klasztorze 
oo. Filipinów w Studziannie-Poświętnem. 
W tym czasie nawiązał kontakt z oddzia-
łem partyzanckim AK płk. Kazimierza 
Załęskiego Bończy, w którym zastępcą 
komendanta był jego stryjeczny brat por. 
Stefan Soborowski Garda. Po otrzymaniu 
fałszywych dokumentów z placówki AK 

w Dobromierzu pod-
jął pracę leśniczego 
w przysiółku wsi 
Lipa zwanym Patoki 
(Nadleśnictwo Ruda 
Maleniecka) i do koń-
ca wojny zastępował 
leśniczego Jana Ma-
tynię z Białego Ługu, 
zastrzelonego wraz  

z żoną i córką przez Niemców. Tam na-
wiązał kontakt z oddziałem mjr. Mieczy-
sława Tarchalskiego Marcina (który był 
jego ulubionym profesorem z lat nauki  
w szkole leśnej w Cieszynie) i oddziałem 
AK powstałym w leśniczówce Dąbrowa 
w lasach kurzelowskich, gdzie jako łącz-
nik pod ps. Kazik prowadził punkt kon-
taktowy. Ponadto powierzono mu ważną 
funkcję łącznika wywiadowcy w zakresie 
zbierania potrzebnych oddziałom infor-
macji, opiekę nad osobami ukrywającymi 
się, umieszczanie chorych partyzantów 
na tzw. melinach, przechowywanie broni  
i radiostacji. K. Soborowski brał też udział  
w akcji partyzantów na stacji Ludynia i Że-
lisławice oraz uczestniczył 18/19 III 1944  
w akcji kpt. Marcina na Włoszczowę. 
Podczas akcji „Burza” na terenie jego 
leśnictwa przebywały pododdziały kpt. 
Marcina, zaś sam Soborowski przydzie-
lony został do koneckich pododdziałów 
3. Pułku Piechoty Legionów AK w stop-
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niu podporucznika. W 1945 przeniósł się 
do leśnictwa na terenie Rudy Pilczyckiej, 
gdzie miał organizować z upaństwowio-
nych lasów Nadleśnictwo Ruda Maleniecka.  
W tym czasie poddawany był szykanom ze 
strony UB w Końskich (rewizje, konfiskata 
broni myśliwskiej i psa). Wkrótce aresz-
towany, w więzieniu torturowany w celu 
wydobycia informacji o innych członkach 
AK. W grudniu przewieziony (odkrytym 
samochodem przy dużym mrozie) do wię-
zienia w Piotrkowie Trybunalskim. Na 
rozprawie w Rejonowym Sądzie Wojsko-
wym w Łodzi skazany na 5 lat więzienia, 
dzięki staraniom żony wyrok zmniejszo-
no do 3 lat. Karę odbywał w więzieniu  
w Sieradzu pracując w szwalni. Po wyj-
ściu z więzienia długo nie mógł znaleźć 
pracy. Po staraniach uzyskał stanowisko in-
spektora do spraw lasów niepaństwowych 
Prezydium PRN w Końskich, skąd prze- 
niósł się do organizowanego Rejonu Lasów 
Państwowych z siedzibą w Radomiu. 
Później przeszedł do pracy w Okręgowym 
Zarządzie Lasów Państwowych (OZLP) 
w Radomiu do Wydziału Użytkowania  
i Transportu, a w 1958 został inspektorem 
obwodowym na rejon świętokrzyski, a na-
stępnie został przeniesiony do Naczelnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Warsza-
wie do Wydziału Inspekcji. Jednocześnie 
studiował na Wydziale Leśnym SGGW 
w Warszawie i uzyskał tytuł inżyniera 
leśnika. W 1960 objął stanowisko nadle-
śniczego w Nadleśnictwie Gidle w OZLP 
Łódź zamieszkując w Folwarkach k. Ra-
domska (dziś: dzielnica Radomska) i przez 
kolejne 12 lat był inspektorem obwodo-
wym na pow. radomszczański. Następnie 
na własną prośbę przeniósł się do OZLP 
Radom, gdzie został naczelnikiem wy-
działu. W 1975 objął stanowisko zastępcy 
dyrektora Ośrodka Transportu Leśnego 
w Zagnańsku, gdzie przepracował 5 lat, 
aż do przejścia na wcześniejszą emerytu-
rę. W 1975 ostatecznie wyprowadził się  

z Radomska. Po przejściu na emeryturę za-
mieszkał w Gąsawach Rządowych w pow. 
szydłowieckim. Żył w otoczeniu przyrody, 
ptaków i zwierząt, sam również amatorsko 
hodował zwierzęta. Był inicjatorem utwo-
rzenia w 1990 Koła Leśników – Komba-
tantów przy Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu, któremu nie-
przerwanie przewodził do 2001. Zadaniem 
tego koła było m.in. coroczne organizo-
wanie uroczystości patriotyczno-komba-
tanckich poświęconych utrwalaniu miejsc 
pamięci narodowej przy udziale młodzie-
ży. K. Soborowski uczestniczył w nich za-
wsze ubrany w mundur I Pułku Szwoleże-
rów im. Marszałka → Józefa Piłsudskiego. 
Niezmordowany w upamiętnianiu miejsc 
związanych z historią – inicjator budowy 
pomnika marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Szydłowcu i pomników na grobach 
uczestników powstania styczniowego (m. 
in. tablica pamiątkowa w Kierzu Niedźwie-
dzim). Zabiegał o upamiętnienie licznych 
miejsc związanych z AK, m. in. obozu kpt. 
Marcina na Pękowcu k. Kurzelowa (gdzie 
znajdowały się bunkry batalionu „Las”, któ-
re wizytował w czasie wojny Komendant 
AK gen. Okulicki ps. Niedźwiadek), tere-
nu potyczki w Rudzie Pilczyckiej (obelisk 
odsłonięty 25 IX 1994). Chętnie uczestni-
czył w spotkaniach zorganizowanych przez 
młodzież szkolną. Odznaczony: Złotym 
Krzyżem Zasługi (1964), Medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939” (1987), 
Krzyżem AK (1992), Krzyżem Więźnia Po-
litycznego (1995), Krzyżem Partyzanckim 
(1996), Złotym Medalem „Opiekun Miejsc 
Pamięci Narodowej” (1996), Odznaką „Za-
służony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzew-
nego”, Honorową Odznaką woj. Łódzkie-
go, Odznaką za XXV lat pracy w Lasach 
Państwowych”, Odznaką Weterana Walk 
o Niepodległość Polski, Odznaką „Akcja 
Burza”, Odznaką „Za zasługi dla Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Od-
znaką Honorową Sybiraka. K. Soborow-
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ski poślubił Zofię z d. Dulęba (zm. w 1984  
w Gąsawach Rządowych, gm. Jastrząb i zo-
stała pochowana zgodnie z jej życzeniem na 
cmentarzu w Bliżynie). Było to małżeństwo 
bezdzietne. K. Soborowski miał ze związ-
ku nieformalnego z Ireną z Pierzyńskich 
syna Piotra (1968-2014). Ostatnie lata życia 
spędził pod jego opieką, zm. 15 VIII 2002  
w Katowicach. Został pochowany w grobie 
obok swojej żony w Bliżynie. W uznaniu 
zasług w okresie wojny i niezmordowa-
nej służby niepodległej Polsce, w kościele 
św. Ludwika w Bliżynie została odsłonięta 
w dn. 11 XI 2007 tablica pamiątkowa ku 
jego czci. W obecności parlamentarzystów, 
przedstawicieli władz różnych szczebli, 
społeczności gminy i parafian tablicę 
poświęcił bp Edward Materski. 

„Chłopcy z Lasu” Wspomnienia leśników-
-kombatantów, wydanie jubileuszowe Oficyna 
Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa 
2001, s. 166-171, 315-316; I. Jezierski, Udział 
ludności gminy Maluszyn pow. Radomszczań-
skiego w powstaniu 1863 roku, [w:] „Poległym 
bohaterom 1863 r. poległym w walce o i za  
niepodległość ojczyzny 1.XI.1934”, jedno-
dniówka, Radomsko 1934, s. 15; Leśniczówka 
Molenda, „Gazeta Rzgowska” 2012, nr 12/35, 
s. 8; „Samorządowy Informator Rady Gminy 
Bliżyn” 2007, nr 4, s. 2-3; K.S. Soborowski, 
Leśniczówki i gajówki w zbrojnym ruchu opo-
ru, „Las Polski” 1-31 VIII 1992, nr 15/16, s. 32; 
ADK, ASC parafii Koniecpol-Chrząstów, akt 
ur. Stanisława Soboraka, akt 34/1844; AIPN  
w Łodzi, sygn. 6/875, http://inwentarz.ipn.
gov.pl/advancedSearch?q=kazimierz+sobo-
rowski&page=1, pobrano 8 XI 2017; Broszura 
Koła Leśników Kombatantów przy Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, 
brak tytułu, Szydłowiec 1996; Kazimierz So-
borowski, www.straty.pl, pobrano 13 IV 2019; 
Odpis aktu ur. Kazimierza Soborowskiego; 
Relacja ustna Władysława Trzebińskiego za-
mieszkałego w Stanowiskach, 22 X 2017; Wy-
cinek z gazety „Głos Szydłowiecki” zawierają-
cy wywiad z Kazimierzem Soborowskim, brak 
daty wydania, s. 13-14. 

Alicja Surmacka

STALKA Marianna Kazimiera z d. 
Zakrzewska (1944-2013) – nauczycielka, 
działaczka harcerska. Ur. 4 III 1944 w Pło-
szowie k. Radomska, c. Józefa i Genowefy 
z d. Wielgos (Wielgosz) małżonków Za-
krzewskich. Po wojnie wraz z rodzicami 
mieszkała w Gdańsku, gdzie uczęszczała 
do Szkoły Podstawowej nr 23. W 1957 
wróciła do Radomska i ukończyła Szkołę 
Podstawową nr 4. Naukę kontynuowała  
w II LO w Radomsku. Po otrzymaniu  
w 1962 świadectwa maturalnego rozpo-
częła pracę jako nauczycielka, począt-
kowo w szkołach podstawowych w Rze-
jowicach, Jankowicach i Bartodziejach 
(1963-1964), następnie w Radomsku  
w Szkole Podstawowej nr 9 (1964-1982)  
i Szkole Podstawowej nr 1 (1982-1989). 
Uzupełniała wykształcenie pedagogicz-
ne w Liceum Pedagogicznym w Radzy-
minie (pow. Wołomin), uzyskując tam  
w 1972 dyplom nauczyciela, a następnie  
w l. 1972-1974 studiowała koresponden-
cyjnie w Studium Nauczycielskim na kie-
runku Filologia Polska (Wydział Zaoczny) 
w Piotrkowie Trybunalskim. W 1990 prze-
szła na emeryturę. W szeregi ZHP wstąpiła 
w 1957. Zobowiązanie instruktorskie zło-
żyła w 1963. Uzyskała stopnie: przewod-
niczki wraz z patentem drużynowego zu-
chowego (1965), podharcmistrzyni (1966), 
harcmistrzyni (1972) oraz honorowy tytuł 
Harcmistrzyni Polski Ludowej (1982).  
W 1969 wyszła za mąż za dh. Mariana Stal-
kę i wspólnie podążali drogami harcerskiej 
służby. Synowie Paweł i Michał również 
zostali harcerzami. Pełniła służbę instruk-
torską w Hufcu ZHP Radomsko jako: kie-
rowniczka Referatu Drużyn Harcerzy Star-
szych (1965-1969), członek Rady Hufca 
(1965-1988), uczestniczka, organizatorka  
i komendantka harcerskich kursów, obo-
zów i zimowisk (1964-1972). Aktywnie 
działała w Kręgu Instruktorskim „Łoś” 
biorąc udział m.in. w pracach organiza-
cyjnych „Gry Kamykowej” Chorągwi 
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Łódzkiej oraz Akcji „Dobroczyńca”. W l. 
1975-1982 była komendantką IV Szczepu 

Drużyn Zuchowych 
i Harcerskich im. 
„Orła Białego” przy 
Szkole Podstawowej 
nr 9 w Radomsku. 
Kierowała działają-
cym przy Szczepie 
Harcerskim Teatrzy-
kiem Kukiełkowym 
„Skrzat”, który po 

zdobyciu I miejsca na przeglądzie ama-
torskich zespołów harcerskich zakwali-
fikował się na przegląd centralny Ogól-
nopolskiego Harcerskiego Przeglądu 
Teatrzyków, zorganizowany przez Głów-
ną Kwaterę ZHP w dn. 30 IV-1 V 1976 
w Bielsku Białej. Od 1983 przy Szko-
le Podstawowej nr 1 prowadziła jedną  
z pięciu drużyn zuchowych – „Orlęta”,  
a od 9 V 1986 do 1990 była drużynową 57. 
Radomszczańskiej Drużyny Harcerskiej 
„Płomienie”. W dalszym ciągu aktywnie 
uczestniczyła w Harcerskiej Akcji Letniej, 
pełniąc w l. 1972-1992 funkcje komen-
dantki lub zastępcy komendanta na kolej-
nych turnusach obozów w Stanicy Biały 
Brzeg oraz obozów międzynarodowych. 
Od 2002 była członkiem, a następnie za-
stępcą przewodniczącego Komisji Histo-
rycznej Hufca ZHP Radomsko. Autorka 
lub współautorka (z mężem) licznych 
artykułów i książek, m. in.: Harcerstwo 
Radomszczańskie 1915-2005 (2005), Po-
czątki i rozwój harcerstwa radomszczań-
skiego w latach 1915-1939, [w:] Z dziejów 
ruchu harcerskiego, studia – szkice – ma-
teriały 1911-2006 (Rzeszów 2006), Szare 
Szeregi Rój „Metal” (Radomsko 2009).  
W 2012 za opracowanie pt. Kłomnicki 
Harcerski Szlak 1918-1950 zajęła I miejsce  
w Chorągwianym Konkursie Historycz-
nym w kategorii „opis działalności jed-
nostki harcerskiej”. W 2010 otrzymała ty-
tuł Instruktora Seniora ZHP. Odznaczona: 

Odznaką Kadry Kształcącej (1978), Krzy-
żem „Za Zasługi dla ZHP” (1978), Złotą 
Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Cho-
rągwi Piotrkowskiej” (1984) oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi (1984). W 2004 przyzna-
no dh. Mariannie i dh. Marianowi Stalkom 
tytuł „Człeczysko 2004” za bezgraniczne 
oddanie się idei wychowania i opracowa-
nie historii radomszczańskiego harcerstwa.  
M. Stalka zm. 2 III 2013, została pochowa-
na na cmentarzu w Płoszowie.

S. Puchała, Poczet harcmistrzyń i harc-
mistrzów, Warszawa 2014; A. Zatoń, Hm. 
Marianna Stalka 1944-2013, „Zeszyt Komisji 
Historycznej Hufca Radomsko” 2015, nr 126; 
Archiwum Komisji Historycznej Hufca ZHP 
Radomsko; Wspomnienia, zdjęcia i archiwa 
rodziny Stalków.

Marian Stalka, Anna Zatoń

STALKA Stanisław Konstanty (1908-
1995) – urzędnik. Ur. 6 II 1908 w Widaw-
ce (obecnie: gm. Kodrąb), s. Stanisława  
i Franciszki z Kosińskich. W 1925 ukoń-
czył 3 kursy Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego im. Tadeusza Kościusz-
ki w Częstochowie. Od 1926 do V 1928 
odbywał ochotniczą służbę wojskową w 1. 
Pułku Łączności w Zegrzu; awansowany 
na stopień kaprala. Potem w ramach służby 
prowadził w wojsku kurs dla analfabetów. 
3 V 1937 ukończył pięciomiesięczny kurs 
społeczno-rolniczy w Szkole Społeczno-
-Rolniczej w Liskowie (k. Kalisza). Od VI 
do VII 1937 odbywał praktykę w dyrekcji 
wystawy „Praca i Kultura” w Liskowie. 
Od 1937 do 1943 pracował w Spółdzielni 
Spożywców „Przyszłość” w Przedborzu, 
mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 10. 
Od 1943 do 1948 był kierownikiem Re-
jonowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej  
w Przedborzu, a od 3 V 1948 do 31 VII 
1950 prezesem GS „Samopomoc Chłop-
ska”. Mieszkał w Przedborzu przy ul. 
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Spółdzielczej 2. 15 II 1945 powołany 
przez Komitet Miejski PPR w Przedborzu 
do pierwszego powojennego składu MRN 
(od 12 III 1945 członek Prezydium, a od 
25 IV 1945 do 9 VI 1950 przewodniczą-
cy). Do 1937, a potem od 1946 należał do 
PPS, zasiadał w składzie Miejskiego Ko-
mitetu w Przedborzu. Po zjednoczeniu PPS  
i PPR był członkiem Miejskiego Komite-
tu oraz egzekutywy PZPR. Do 1950 peł-
nił jednocześnie wiele innych funkcji spo-
łecznych: m.in. był członkiem Powiatowej 
Rady Narodowej w Końskich, przewodni-
czącym Miejskiego Komitetu Odbudowy 
Warszawy, pełnomocnikiem rządu do walki 
z analfabetyzmem, członkiem Komisji Spo-
łeczno-Pedagogicznej przy szkole 11-let-
niej w Przedborzu. W 1950 otrzymał nakaz 
pracy w Radomsku, gdzie zamieszkał przy 
ul. Kościuszki 13, a potem przy Przedbor-
skiej 43. Od 1 IX 1950 był zastępcą dy-
rektora w Budowlanym Przedsiębiorstwie 
Powiatowym w Radomsku, od 1 XI 1955 
dyrektorem Radomszczańskich Zakładów 
Terenowych Przemysłu Materiałów Bu-
dowlanych, a od 1 XI 1957 do 1975 praco-

wał w Przedsiębior-
stwie Budownictwa 
Rolniczego w Ra-
domsku, gdzie od 1 
X 1957 do 1 X 1957 
pełnił też funkcję 
społeczną sekretarza 
i przewodniczącego 
Rady Robotniczej. 
Ponadto był biegłym 

rzeczoznawcą ds. wyceny nieruchomości 
w Urzędzie Skarbowym. W III 1976 prze-
szedł na emeryturę. 26 XII 1938 ożenił 
się w Przedborzu z Leokadią Idzikowską 
(1914-2013), c. Andrzeja i Józefy z Anto-
siewiczów. Mieli troje dzieci urodzonych 
w Przedborzu: Ewę Stanisławę (ur. 1939), 
Stefanię Leokadię (ur. 1941), Mariana 
Konstantego (ur. 1946). Zm. w Radomsku 
9 X 1995. Spoczywa w grobie rodzin-

nym na Nowym Cmentarzu (kwatera 
C01, nr 38). 

P. Grabalski, Władze samorządowe miasta 
Przedborza w latach 1916-2015, Przedbórz 
2015, s. 81, 91-95, 99; J. Łukasik, Organi-
zacja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej  
w Przedborzu w latach 1950-1972, [w:] „Ba-
dania nad dziejami regionu piotrkowskie-
go”, z. 7, Piotrków Trybunalski 2008, s. 106; 
APPT, Miejska Rada Narodowa i Zarząd 
Miejski w Przedborzu, zespół nr 686, sygn. 
2-3; APW, Archiwum Dokumentacji Oso-
bowej i Płacowej w Milanówku, Informacja  
z dokumentacji pracowniczej GS „SCh”  
w Przedborzu; Archiwum Urzędu Miejskiego  
w Przedborzu, akta pracowników zwolnio-
nych; Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku, 
akt zgonu nr 618/1995; Materiały (w tym zdję-
cie) Mariana Stalki. 

Paweł Grabalski

STAROSTECKI Walenty, ps. Mały 
(1890-1970) – urzędnik, działacz poli-

tyczny, burmistrz 
Radomska. Ur. 15 I 
1890 w Radomsku, 
s. Józefa (mieszcza-
nina) i Marianny z d. 
Madejczyk małżon-
ków Starosteckich. 
Absolwent prywat-
nej pensji męskiej 
Feliksa Fabianiego,  

ukończył również kursy przyrodnicze przy 
Muzeum Rolnictwa i Przemysłu w War-
szawie. Przed I wojną światową działał  
w radomszczańskiej PPS – do partii wstą-
pił w 1906. Kilka lat przebywał na emi-
gracji w Szwajcarii, gdzie udzielał się  
w Towarzystwie Socjalistycznym Ro-
botników Polskich „Zgoda” w Zurychu.  
W 1917 wyjechał do Rosji, by wziąć 
udział w tworzeniu polskich oddziałów 
wojskowych. Służył w I Korpusie Polskim  
w Rosji gen. Dowbora-Muśnickiego. Po-
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wrócił do Radomska przed odzyskaniem 
niepodległości, gdzie organizował pogo-
towie PPS i współpracował z POW (brał 
udział w rozbrajaniu pociągów wojsko-
wych). Do 1919 pracował jako księgowy. 
5 X 1919 w wyniku przeprowadzonych 
wyborów samorządowych został wybrany 
radnym miejskim z ramienia PPS. 5 XII 
1919 objął urząd burmistrza Radomska. 
Za jego kadencji Honorowym Obywate-
lem Miasta Radomska został marszałek 
→ Józef Piłsudski (21 X 1921), a także 
przywrócono miastu po latach zaborów hi-
storyczną nazwę Radomsko (15 XII 1919). 
Starostecki obejmując urząd tuż po odzy-
skaniu niepodległości stanął przed wyjąt-
kowo trudnym zadaniem. Administracja 
dopiero się formowała, a to powodowało 
nieprawidłowości w działaniu urzędu. Za 
swą politykę burmistrz był nieustannie 
krytykowany przez opcję narodową. Miej-
scem ataków na socjalistyczny zarząd sta-
ły się łamy lokalnej „Gazety Radomskow-
skiej”. Działania opozycji doprowadziły  
w 1922 do kontroli pracy magistratu przez 
władze wojewódzkie i wytknięciu szere-
gu uchybień. Z tego powodu 22 II 1922  
W. Starostecki został odwołany z zaj-
mowanego stanowiska. Przed kolejnymi 
wyborami w PPS uwidoczniły się we-
wnętrzne różnice zdań, w związku z czym 
zrezygnowano z wystawienia poprzednich 
kandydatów, w tym Starosteckiego. Od 1 
VII 1923 prowadził przy ul. Krakowskiej 
3 sklep z drewnem, firma została wyreje-
strowana w 1937 z adnotacją „zlikwido-
wana”. W l. 1924-1925 działał w zarzą-
dzie OSP. Następnie wyjechał z Radomska  
i osiedlił się w Słonimie (woj. nowogródz-
kie), gdzie pracował jako komisarz i dy-
rektor Kasy Chorych, sprawował funk-
cję rajcy miejskiego i od 1929 radnego 
powiatowego, a także był wiceprezesem 
tamtejszej OSP i Związku Strzeleckiego.  
W czasie II wojny światowej dotknęły go 
represje ze strony hitlerowskiego okupan-

ta, 4 IX 1941 został osadzony na okres 
trzech tygodni w Niemieckim Zakładzie 
Karnym w Częstochowie jako więzień po-
lityczny. Po wojnie rozpoczął działalność 
w powołanej z inicjatywy komunistów 
tzw. „odrodzonej” PPS – po 1948 w PZPR. 
Sprawował m.in. funkcje: prezesa ra-
domszczańskiej PPS, członka Rady Woje-
wódzkiej PPS, przewodniczącego Powia-
towej Komisji ds. Walki z Bandytyzmem, 
przewodniczącego Powiatowej Komisji 
ds. Referendum Ludowego w 1946 i Wy-
borów Parlamentarnych w 1947 (oba gło-
sowania sfałszowane przez komunistów), 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Ra-
domsku, członka MRN, sekretarza Prezy-
dium MRN. Miał sprzeciwić się projekto-
wi budowy parterowego budynku poczty, 
dlatego zaprojektowano go od nowa jako 
trzykondygnacyjny gmach. W 1950 za-
warł związek małżeński z wdową Józefą 
Łopacińską z d. Adam-kiewicz. Zm. 9 VI 
1970 w Radomsku, pochowany na Starym 
Cmentarzu.

S. Basiński, Wybory samorządowe  
w Radomsku w latach 1919-1939, Często-
chowa 1998, niepublikowana praca magister-
ska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. 
R. Szweda w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Częstochowie, s. 41-50; D. Chmielewska, 
Funkcjonowanie Zarządu Miasta Radomska  
w latach 1918-1939, [w:] Radomsko. Na-
rodziny i rozwój miasta, red. R. Majzner, 
Radomsko 2017, s. 253; A. Grochowalski, 
Radomszczański Listopad 1918 roku w rela-
cjach i wspomnieniach, [w:] ZRa, t. XV, red. 
T. Nowak, Radomsko 2018; G. Mieczyński, 
Fabianiacy : Uczniowie Dwuklasowej Pensji 
Męskiej Feliksa Fabianiego, Radomsko 2016, 
s. 76; tenże, Firmy radomszczańskie w dwu-
dziestoleciu międzywojennym : Katalog, Ra-
domsko 2013, s. 103; tenże, Stowarzyszenia 
społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, 
Radomsko 2008, s. 22; R. Szwed, Radomsko 
w latach 1918-1939, [w:] „Zeszyty Historycz-
ne”, t. VII, red. M. Antoniewicz, Częstochowa 
2003; A. Żywuszko, Jak Walenty Starostec-
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ki…, „Gazeta Radomszczańska” 1999, nr 7,  
s. 10; AACz, Księga ur. parafii rzymskoka-
tolickiej w Radomsku z lat 1887-1890, sygn. 
KM 106, akt 27/1890; AAN, zespół 1582, 
Zbiór akt osobowych działaczy ruchu ro-
botniczego, sygn.12969; APCz, Niemiecki 
Zakład Karny w Częstochowie, zespół 47, 
sygn. 1282; APŁ, zespół 1042, Wojewódzki 
Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Ło-
dzi, Wykazy Członków Rady Wojewódzkiej 
PPS, sygn. 89; Składy osobowe Wojewódz-
kiej, powiatowych, miejskich i gminnych rad 
narodowych. Wykazy starostów, burmistrzów 
i prezydentów miast [opinie sekretariatu WK 
PPS], sygn. 142; CAW, Wniosek Walentego 
Starosteckiego do Komitetu Krzyża i Meda-
lu Niepodległości, sygn. Odrzuc. 26.06.1938; 
GRa 1922, nr 11, 12, 15; „Kurjer Nowogródz-
ki” 1936, nr 36; Odezwa koleżeńska byłych 
uczniów śp. Feliksa Fabianiego, GoCz 1907, 
nr 73; Zjazd Miast Województw Wschodnich 
(Wileńskie, Nowogródzkie, Wołyński i Pole-
skie), t. II, Wilno 1937; „Życie Nowogródz-
kie” 1927, nr 21, s. 10; 1929, nr 238, s. 3.

Kamil Rutkowski

STASIEWICZ Witold, ps. Żelko 
(1912-2002) – urzędnik, działacz harcer-
ski. Ur. 1 VIII 1912 w Endrychowcach 
(gub. grodzieńska, pow. wołkowyski), 
s. Wacława i Heleny z Roszczewskich. 
Ukończył Szkołę Powszechną im. Stanisła-
wa Jachowicza w Radomsku (1927), a na-
stępnie 3-klasową Szkołę Handlową PMS 
w Radomsku (1927-1930). W l. 1930-1931 
był zatrudniony w Zjednoczonym Banku 
Ziemiańskim w Radomsku, między 1931  
a 1936 wykonywał różne prace fizyczne,  
w tym odbył służbę wojskową w Powszech-
nej Kasie Chorych, a w l. 1936-1939 praco-
wał w Towarzystwie Akcyjnym Przemysłu 
Metalurgicznego „Metalurgia”. Służbę har-
cerską rozpoczął w 1922 w Hufcu Harce-
rzy w Radomsku, gdzie pełnił funkcje: za-
stępowego, przybocznego i drużynowego. 

W 1934 został sekretarzem Hufca Harce-
rzy, a w l. 1938-1939 był zastępcą komen-
danta Hufca. W tym czasie zdobył stopień 
podharcmistrza. 26 XII 1939 uczestniczył 
w spotkaniu założycielskim Tajnego Huf-

ca o krypt. „Rój Me-
tal”. Pełnił kolejno 
funkcje: komendanta 
Roju (1939-1940), 
zastępcy komendan-
ta Roju (1 IV 1940-
1 VII 1944) i po-
nownie komendanta 
Roju (1 VII 1944-17 
I 1945). Jednocze-

śnie był drużynowym Drużyny Harcerzy 
„Cisy” i odpowiadał za działalność Grup 
Szturmowych (1943-1945). W 1946 zdał 
egzamin dojrzałości w Prywatnym Koedu-
kacyjnym Liceum Administracyjnym ZNP 
Ognisko w Radomsku. W 1951 ukończył 
trzyletnie studia w Wyższej Szkole Eko-
nomicznej w Częstochowie, a tytuł magi-
stra uzyskał w Szkole Głównej Planowa-
nia i Statystyki (1961). W l. 1958-1962 
kierownik sekcji planowania organizacji 
zatrudnienia i płac w Radomszczańskich 
Zakładach Przemysłu Zabawkarskiego.  
W l. 1968-1971 pracował w Hucie Szkła 
Gospodarczego „Radomsko”, a 1971-1986 
w Spółdzielni Inwalidów „Wytrwałość” 
jako radca prawny. Wstąpił w związek mał-
żeński z Marią Bazylią Portych, miał syna 
Jerzego Wacława (instruktora ZHP). Zm. 
24 X 2002, pochowany na Starym Cmen-
tarzu w Radomsku.

Z. Lisowski, HUHARA Jednostka Szarych 
Szeregów w Radomsku w zarysie dokumen-
tacyjnym i wspomnieniowym, Poznań 1982;  
S. Puchała, Poczet harcmistrzyń i harcmi-
strzów, Warszawa 2014; M. Stalka, Hm. Wi-
told Stasiewicz ps. „Żelko” 1912-2002, „Ze-
szyt Komisji Historycznej Hufca Radomsko” 
2015, nr 124; M. Stalka, M. Stalka, Szare 
Szeregi Rój „Metal”, Komisja Historycz-
na Hufca ZHP Radomsko 2009; Dokumenty 
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udostępnione przez syna Jerzego Stasiewicza; 
Inskrypcja nagrobna.

Marian Stalka, Anna Zatoń

STASIŃSKI Aleksander, ps. Kruk 
(1891-1986) – organizator konspiracji nie-
podległościowej w Radomsku, członek 
SZP, ZWZ-AK, nauczyciel, inspektor 
szkolny, działacz ludowy, nestor pszczelar-
stwa polskiego, społecznik. Ur. 12 IV 1891 
we wsi Głuszynek w gm. Czamanin, pow. 
nieszawski, s. Bartłomieja (rolnika) i Le-
okadii z d. Drobniewska. Ukończył Szkołę 
Powszechną w Orle, prywatne seminarium 
nauczycielskie w Warszawie (30 VI 1911), 
egzamin dojrzałości złożył we IX 1911  
w gimnazjum w Łowiczu. W VII 1912 od-
był wojskowy kurs podoficerski w polskiej 
organizacji paramilitarnej pn. Drużyny Bar-
toszowe we Lwowie pod komendą Henryka 
Bagińskiego. Zatrudniony: nauczyciel 
Szkoły Powszechnej w Silnicy gm. Żytno 
(23 I 1912-31 VIII 1920), p.o. kierownik 
7-klasowej Szkoły Powszechnej w Rzejo-
wicach (do 20 VIII 1926), kierownik szkoły 
powszechnej w Radomsku (20 VIII 1926-
27 I 1930), nauczyciel Miejskiej Szkoły Za-
wodowej Dokształcającej w Radomsku 
(1929), zastępca inspektora szkolnego  
w Łodzi (28 I 1930-30 IX 1931 i 1 X 1933-
31 VIII 1937), powiatowy inspektor szkol-
ny w Łęczycy (1 X 1931-30 IX 1933), kie-
rownik szkoły powszechnej w Radomsku 
(1 IX 1937-3 III 1945). W 1916 współzało-
życiel Związku Nauczycielskiego w No-
wo-Radomsku. W roku szkolnym 
1924/1925 ukończył Państwowy Wyższy 
Kurs Nauczycielski w Poznaniu. W Ra-
domsku zamieszkiwał przed wojną przy 
ul. Krasickiego 58 (dawniej: Kolonia Mło-
dzowy), po wojnie nr 70. Posiadał gospo-
darstwo rolne 0,66 ha. W l. 1918-1939 ak-
tywny działacz PSL „Wyzwolenie”, po 
1945 w SL, od 1948 w ZSL. Od 1938 czło-

nek społecznej organizacji pszczelarskiej  
w Radomsku. We IX 1939 nie został zmo-
bilizowany. 15 X 1939 zwerbowany i za-
przysiężony do SZP (przemianowanej 
później na ZWZ) przez por. Antoniego 
Węgrzyna ps. Ostroga (komendanta Ob-
wodu SZP Piotrków Trybunalski). Otrzy-
mał polecenie i pierwsze instrukcje zorga-
nizowania siatki konspiracyjnej w Ra- 
domsku i okolicy. Po kilku miesiącach 
mianowany zastępcą komendanta miasta 

Radomska. Wszyst-
kie prace na rzecz 
SZP, ZWZ-AK wy-
konywał pod ps. 
Kruk. W jego miesz-
kaniu funkcjonowa-
ła główna skrzynka 
łączności, a córka 
Alicja ps. Stokrotka 
(16 V 1919-10 X 

1999) oraz żona Klementyna ps. Szarotka 
(4 VI 1890-4 IX 1990) były pierwszymi 
zaprzysiężonymi łączniczkami w Radom-
sku. Do poł. III 1940 Kruk zorganizował 
zręby organizacyjne komendy obwodu 
ZWZ. Pierwszymi przez niego zwerbowa-
nymi byli znajomi: → Lucjan Kwaśniew-
ski ps. Zawisza (burmistrz Radomska)  
z synem pchor. Jerzym ps. Robert, por. re-
zerwy ułan Marian Sala ps. Jastrząb (mia-
nowany komendantem miasta), por. rezer-
wy Ignacy Jezierski ps. Karaś (nauczyciel, 
działacz PSL „Wyzwolenie”). Utworzył 
pozamiejskie rejony konspiracji wojsko-
wej w Rzejowicach (dowódca → Stani-
sław Sojczyński ps. Wojnar) i Dobryszy-
cach (organizator dyrektor szkoły rolniczej 
Kazimierz Turkowski) oraz magazyny 
broni (u ojca Jastrzębia Andrzeja Sali przy 
ul. Reymonta 2 i u → Władysława Mazur-
kiewicza ps. Mazur). W Dobryszycach  
w mieszkaniu pracownika gminy Mariana 
Musiała powstał punkt nasłuchowy. Skom-
pletowano kadrę, która miała stanowić 
przyszły sztab obwodu (na pow. radomsz-
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czański) z podziałem na rejony/ podobwo-
dy. Do siatki wywiadu zwerbowano kolej-
nych członków w starostwie, na poczcie, 
kolei. Pozwoliło to kontrolować prawie 
całą korespondencję tych instytucji i spo-
rządzać meldunki do okręgu SZP w Łodzi. 
Z końcem XII 1939 organizacja SZP w Ra-
domsku prócz Rejonu Rzejowice liczyła 
około 50 zaprzysiężonych. Kruk postano-
wił poszerzyć udział kobiet w wywiadzie  
i łączności operacyjnej oraz zorganizować 
dział gospodarczy w związku z przewidy-
wanymi potrzebami kwatermistrzowskimi 
i sanitarnymi. Na jego rozkaz w szpitalu 
zwerbowano lekarzy (→ Stanisława 
Oczkowskiego, Zenona Bombkę ps. Szta-
ba, Aleksandra Krokowicza), przełożoną 
pielęgniarek (siostrę Helenę) i pielęgniar-
kę Władysławę Polakównę. Był również 
inicjatorem powstania konspiracyjnej re-
dakcji, która wydawała tygodnik „Prze-
gląd Polityczny” (od wiosny 1942 „Czyn 
Zbrojny”). Podjął współpracę z przedsta-
wicielami stronnictw politycznych, m.in. 
PPS-WRN (→ Franciszkiem Lenkiem, Jó-
zefem Cygankiewiczem, Aleksandrem 
Koziełłą), SL (→ Stanisławem Niemcem 
ps. Bartosz – komendantem obwodu BCh 
w Radomsku) oraz endecją (NOW). Jesie-
nią 1940 nawiązał kontakt m.in. z → Bole-
sławem Borutą ps. Rawski z Zakrzówka. 
Od poł. III 1940, tj. od mianowania przez 
okręg ZWZ Łódź komendantem obwodu 
w Radomsku hubalczyka por. rezerwy Fe-
liksa Karpińskiego ps. Feliks, był jego za-
stępcą w obwodzie Radomsko ZWZ.  
Na początku V 1940 wspólnie z Feliksem 
zorganizował w szkole powszechnej w Ra-
domsku przy ul. Reymonta 40 tajne spo-
tkanie kierownictwa ZWZ na czele  
z komendantem Okręgu Łódzkiego ZWZ 
płk. dyplomowanym Leopoldem Okulic-
kim ps. Johan Müller. Na prośbę wszyst-
kich, kolejnych komendantów obwodu 
ZWZ-AK Kruk pełnił funkcję zastępcy lub 
drugiego zastępcy, a od X 1943 dodatkowo 

wykonywał zadania referenta administra-
cyjno-gospodarczego, tj. szefa kancelarii 
Referatu VIII (administracyjnego) oraz 
kierownika kolegium redakcyjnego prasy 
podziemnej w Obwodzie AK Radomsko. 
W szkole powszechnej, w której był kie-
rownikiem, zorganizował tajne nauczanie. 
Prowadził również tajne lekcje przyrody  
w szkole żydowskiej w radomszczańskim 
getcie. Ponadto był przewodniczącym sek-
cji hodowców selekcyjnych matek pszcze-
lich w Dystrykcie Radom. W IV 1942 roz-
począł współpracę z b. komendantem 
hufca ZHP w Radomsku → Walerianem 
Wtorkiewiczem ps. Kajetan, Nostrada-
mus, który zgłosił pododdział szturmowy 
Szarych Szeregów Rój „Metal” do walki  
z Niemcami w ramach oddziałów party-
zanckich AK. Ze względu na pełnioną 
funkcję zastępcy komendanta Kruk prowa-
dził szereg różnych prac konspiracyjnych, 
a w okresie późniejszym brał udział w pla-
nowaniu akcji sabotażowych i zbrojnych, 
m. in. likwidacji komendanta placówki 
Gestapo w Radomsku Willy’ego Bergera  
i jego zastępcy Johana Wagnera (27 V 
1943), akcji rozbicia aresztu w Radomsku 
(7/8 VIII 1943). Z uwagi na wiek i poja-
wiające się problemy zdrowotne w akcjach 
zbrojnych nie brał udziału. W 1944 był od-
powiedzialny m.in. za administrację zaple-
cza tzw. Wojskowej Służby Ochrony Po-
wstania. W tym okresie został mianowany 
podporucznikiem. 17 I 1945 został zdemo-
bilizowany z AK, a następnie wrócił do 
pracy w szkole powszechnej w Radomsku. 
Od 3 III 1945 współpracował z nowo po-
wstałym Powiatowym Biurem Rolnym 
(PBR) na stanowisku referenta pszczelar-
skiego, a od 1 IX 1945 jako powiatowy 
instruktor pszczelarski (plantacyjny).  
W VIII 1945 nie ujawnił się przed Komi-
sją Likwidacyjną ds. AK. Komendant  
MO w Radomsku kpt. → Czesław Kubik 
zagwarantował mu nietykalność ze strony 
nowych władz komunistycznych. W zwią- 
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zku z objęciem funkcji zastępcy w PBR 
uzyskał w łódzkim Kuratorium Okręgu 
Szkolnego (KOS) bezpłatny roczny urlop 
(1 IX 1945-31 VIII 1946). W następnych 
latach KOS w Łodzi, idąc na rękę wła-
dzom rolnym, mianowało go powiatowym 
instruktorem spółdzielczości uczniow-
skiej. W ten sposób prowadził zajęcia 
praktyczne z rolnictwa w szkołach na tere-
nie województwa. W ciągu 2 lat (od 1 IX 
1946 do 31 VIII 1948) wykształcił z po-
mocą nauczycieli w szkołach powszech-
nych pow. radomszczańskiego ok. 200 
młodych spółdzielców (uczniów i uczen-
nic), którzy złożyli egzaminy praktyczne  
z wynikiem dobrym i bardzo dobrym. Po 
36 latach pracy nauczycielskiej przeszedł 
na emeryturę jako kierownik szkoły po-
wszechnej w Radomsku. Po likwidacji 
PBR 1 I 1949 otrzymał etat powiatowego 
instruktora pszczelarstwa w nowo powsta-
łym Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Pre-
zydium PRN w Radomsku. Prezydium 
PRN mianowało go dodatkowo zastępcą 
kierownika tegoż wydziału. Funkcje te 
pełnił do 31 VIII 1954. Ponadto współpra-
cował z Komitetem Powiatowym PZPR  
w Radomsku w organizowaniu rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych, m.in.: w Bogu-
miłowicach, Konstantynowie, Skąpej, 
Strzelcach Wielkich, Dobryszycach, Sul-
mierzycach, Grabowe. Osobiście zorgani-
zował spółdzielnię w Witkowcach k. Kłom-
nic. Od 1 IX 1954 do końca IV 1956 
prowadził państwową pasiekę w Niesulo-
wie k. Gidel, należącą do Łódzkiego Przed-
siębiorstwa Lasów Państwowych „Las”. 
Od 1 V 1956 do końca VI 1958 był na eta-
cie młodszego, a następnie starszego in-
spektora plantacyjnego w Łódzkiej Cen-
trali Nasiennej. Od III 1945 do VIII 1963 
pracował społecznie w Spółdzielczości 
Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Centrali Na-
siennej” w Radomsku. Współzałożyciel,  
a potem długoletni członek Rady Nadzor-
czej Spółdzielni „Ogrodnik” w Radomsku. 

W l. 1945-1968 prezes Zarządu Powiatowe-
go Związku Pszczelarzy (PZP) w Radom-
sku. Współzałożyciel Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Łodzi, współtwór-
ca pierwszego jego statutu. W kilku kaden-
cjach członek Zarządu PZP. Twórca nowej 
rasy środkowoeuropejskiej pszczoły Asta 
(łac. Apis mellifera Asta) – nazwa pochodzi 
od skrótu jego imienia i nazwiska. Nad jej 
wyhodowaniem pracował ponad 30 lat (od 
1937). W 1972 opracował pełną dokumen-
tację dotyczącą tej linii. Członek Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZBoWiD w Ra-
domsku (1 VII 1957-VIII 1963). Od 1961 
radny ZSL w PRN w Radomsku. Ze wzglę-
du na podeszły wiek i powikłania po zapa-
leniu płuc w 1963 przestał pracować spo-
łecznie i zrzekł się mandatu radnego.  
W 1976 napisał Moje wspomnienia party-
zanckie o działalności niepodległościowej 
w pow. radomszczańskim. Odznaczenia: 
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (1943), 
Odznaka Grunwaldu (15 X 1958), Medal 
Zwycięstwa i Wolności (17 VIII 1958), 
Krzyż Partyzancki (11 I 1964), Krzyż Ko-
mandorski Orderu Odrodzenia Polski 
(1978), Odznaka Zasłużonego Działacza 
Ruchu Spółdzielczego (1959), Odznaka za 
Ofiarną Pracę w Spółdzielczości Ogrodni-
czo-Pszczelarskiej (1966), Zasłużony Pra-
cownik Rolnictwa (1973), Złota Odznaka 
ZNP (1971), Medal ks. dr Jana Dzierżona, 
Medal Edukacji Narodowej, Nagroda Barć, 
Złota Odznaka PZP. Zm. 24 II 1986, pocho-
wany na Nowym Cmenatrzu w Radomsku. 
23 XI 2006 w Kocierzowach odsłonięto ta-
blicę ku pamięci nestora pszczelarstwa pol-
skiego A. Stasińskiego, a Pasieka Zarodowa 
w tejże miejscowości przyjęła go za swoje-
go patrona.

W. Borzobohaty, „Jodła”, Warszawa 1988, 
s. 274, 275, 277; J. Garczarczyk, Kronika ża-
łobna, Wspomnienie o Aleksandrze Stasińskim, 
„Pszczelarstwo” 1987, 38 (2), s. 23; tenże, Ne-
stor pszczelarzy Ziemi Łódzkiej, „Pszczelar-
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stwo” 1974, 25 (2), s. 18; E. Kłopot, Szkolnictwo 
powszechne i średnie w powiecie radomszczań-
skim w latach 1918-1939, ZRa , t. II, Radomsko 
2008, s. 217; M. Stalka, M. Stalka, Szare Szeregi 
Rój „Metal”, Radomsko 2009, s. 23, 82; A. Sta-
siński „Kruk”, Moje wspomnienia partyzanckie, 
Na prawach rękopisu, Radomsko 1976 (orygi-
nał rękopisu w zbiorach autora); tenże, Pocho-
dzenie pszczół linii „Asta”, Radomsko 1972, 
ss. 21 (rękopis); AIPN Łd 0031/168, WUSW 
w Piotrkowie Trybunalskim, t. 1, Teczka pracy 
tajnego współpracownika ps. „Skarbiec”, Infor-
macje dotyczące byłych członków AK i KWP, 
osób narodowości żydowskiej oraz sytuacji  
w środowisku nauczycielskim z terenu Radom-
ska; pf 10/529, WUSW w Łodzi, Materiały 
WUBP w Łodzi z lat 1951-1954 dotyczące or-
ganizacji przedwojennych działających w Łodzi 
i na terenie województwa łódzkiego, Wykazy 
członków, informacje, wyciągi m.in. z akt Urzę-
du Wojewódzkiego w Łodzi sporządzone przez 
MBP (BBWR, Polska Partia Narodowo-Socja-
listyczna, PCK, OWP, SP, Związek Młodej Pol-
ski, Obóz Zjednoczenia Narodowego, Związek 
Strzelecki, Polski Związek Obrońców Ojczyzny, 
Związek Legionistów Polskich); Ankieta członka 
ZBoWiD Koło w Radomsku: Aleksander Sta-
siński ps. Kruk, Zaświadczenie o uprawnieniach 
kombatanckich nr 322792 z dn. 31 XII 1976 
r., Kwestionariusz weryfikacyjny z dn. 14 XII 
1976 r., Deklaracja członkowska z dn. 14 XII 
1976; APPT, Zespół: Powiatowa Rada Narodo-
wa w Radomsku, sygn. 46, Działalność Koła 
Związku Pszczelarzy i Powiatowego Referenta 
Pszczelarstwa, korespondencja (1945-1947), 
A. Stasiński, Życiorys, Relacja: pt. Ruch oporu 
AK od 16 X 1939 do 16 I 1945, Oświadczenia 
świadków: Wacława Kanigowskiego, Stanisła-
wa Niemca, Czesława Kałkusińskiego z 10 XII 
1976 r. (kopie dokumentów w zbiorach autora).

Ksawery Jasiak

STASZKIEWICZ Grzegorz (1789-
1849) – oficer, urzędnik. Ur. 12 III 1789 
w Owruczu na Wołyniu, s. Michała i Anny 
z Kalińskich, pochodzenia szlacheckiego. 
Uczył się u prywatnych nauczycieli. 19 
IV 1809 wstąpił jako ochotnik do 6. pułku 
piechoty Księstwa Warszawskiego w stop-

niu sierżanta. Stopniowo awansował: 20 II 
1810 na starszego sierżanta, 10 VIII 1810 
– adiutanta podoficera, 1 VI 1811 – podpo-
rucznika, 10 VIII 1812 – porucznika, 6 III 
1813 – adiutanta majora. Odbył kampanie: 
przeciw Austrii w 1809 (Góra Kalwaria, 
Sandomierz, okolice Krakowa), przeciw 
Rosji w 1812 (oblężenie Bobrujska, Bory-
sów, bitwa pod Berezyną) i w 1813 (mar-
sze do Saksonii, bitwy: pod Gabel, Lobau, 
Frochburgiem, Poenig i Lipskiem – w tej 
ostatniej dostał się do niewoli). Kawaler 
Złotego Krzyża Wojskowego Polskiego za 
zasługi w bitwie pod Berezyną. Po utwo-
rzeniu Królestwa Polskiego przeniesiony 
do 8. Pułku Piechoty Liniowej (3 II 1815). 
W 1816 zarządzał magazynami w Brześciu 
Kujawskim. Zdymisjonowany na własną 
prośbę 1/13 XII 1816 z powodów zdrowot-
nych. 10 IX 1816 złożył przed Komisją Eg-
zaminacyjną Departamentu Płockiego eg-
zamin na burmistrza. Burmistrz Radomska 
(8 VIII 1818-1 III 1831). Prowadził spór  
z proboszczem parafii św. Lamberta → 
Baltazarem Dąbrowskim o prawo propina-
cji. W Radomsku miał dom przy ul. Kie-
tlińskiej. W czasie powstania listopadowe-
go został w III 1831 przydzielony do służby 
w 22. pp. Stacjonował w Częstochowie  
w kompanii rezerwowej, nie wziął udziału 
w walkach. W 1832 Komisja przeznacze-
nia i wsparcia oficerów i urzędników byłe-
go wojska polskiego przyznała mu roczny 
zasiłek. Przez kilka lat nie pełnił żadnej 
funkcji państwowej, ale nie otrzymał też 
zwolnienia ze służby. 20 II/4 III 1837 mia-
nowany inspektorem policji wydziału I  
w Częstochowie. W wyniku protekcji p.o. 
gubernatora kaliskiego pułk. Trębickiego 
uzyskał 1 VI 1839 stanowisko burmistrza 
Pajęczna, które piastował do śmierci. Żo-
naty z Antoniną Kobyłecką, mieli co naj-
mniej siedmioro dzieci: Joachima Kor-
neliusza Mansweda (ur. 1818), Eugenię 
Wiktorynę Mariannę (ur. 1820), Józefata 
(ur. 1821), Teodozję (ur. 1824), Justynę  
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(ur. 1825), Witalię Stanisławę Mariannę 
(ur. 1828), Elżbietę Felicjannę (ur. 1833). 
Zm. 19 IV 1849 w Pajęcznie.

AACz, Księgi ur. parafii rzymskokatolic-
kiej w Radomsku, sygn. KM 87-KM 89, KM 
4958, akty ur.: 103/1818, 233/1820, 257/1821, 
109/1824, 289/1825, 108/1828, 409/1833; 
Księga zg. parafii rzymskokatolickiej w Pajęcz-
nie 1839-1852, sygn. KM 787, akt 50/1849; 
APŁ, Rząd gubernialny piotrkowski, zespół 1, 
Akta w przedmiocie służby Grzegorza Stasz-
kiewicza burmistrza miasta Radomska, sygn. 
1866; APPT, AmR, zespół 103/I, sygn. 252; 
„Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej” 1840, 
nr 36, dodatek pierwszy, s. 788; „Gazeta Kara-
kowska” 1816, nr 5, s. 51, 1833, nr 2, s. 6; Nowy 
Kalendarzyk Polityczny na Rok 1829, Warsza-
wa 1829, s. 322 (tu: jako Gracjan); „Warszaw-
ska Gazeta Policyjna” 1849, nr 189, s. 1.

Grzegorz Mieczyński

STĘPIEŃ Grzegorz (1958-1993) – 
nauczyciel, samorządowiec. Ur. 1 X 1958 
w Radomsku, s. Franciszka (1933-2003) 
i Danuty z Karlińskich. W l. 1965-1973 
uczęszczał do szkoły podstawowej, a w l. 
1973-1977 do LO w Przedborzu. Studio-
wał na kierunku historia nauczycielska na 
UWr im. Bolesława Bieruta (1977-1983). 
1 IX 1983 rozpoczął pracę jako nauczyciel 
historii i wychowywania obywatelskiego 
w Zbiorczej Szkole Gminnej w Przedbo-
rzu. W okresie od 3 I 1984 do 22 XII 1984 
odbył przeszkolenie wojskowe w Siera-
dzu, które ukończył w stopniu dowódcy 
plutonu. 1 IX 1985 otrzymał akt mianowa-
nia na nauczyciela w Szkole Podstawowej  
w Przedborzu. 21 VII 1988 został człon-
kiem oraz przewodniczącym Komisji 
Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Śro-
dowiska Rady Narodowej Miasta i Gmi-
ny w Przedborzu. W pierwszych wolnych 
wyborach samorządowych 27 V 1990 do 
Rady Miejskiej Przedborza startował z li-

sty Komitetu Obywatelskiego PSL „Soli-
darność” – wybrany radnym, a następnie 
jej przewodniczącym (funkcję pełnił aż 
do śmierci). Wchodził w skład zespołu 
redakcyjnego „Głosu Przedborza” (pisma 
wydawanego od 1 III 1991 przez Urząd 

Miejski w Przedbo-
rzu), zamieszczał na 
łamach gazety wiele 
artykułów, głównie 
dotyczących historii 
miasta. Był aktyw-
nym instruktorem 
ZHP oraz człon-
kiem Towarzystwa 
Przyjaciół Przedbo-

rza. Udzielał prywatnych lekcji j. angiel-
skiego, pomagał jako tłumacz. 21 IX 1985  
w Przedborzu ożenił się z Marianną Sapo-
tą, c. Ignacego i Zenony. Miał syna Adama 
(ur. 1986) oraz córkę Ewę (ur. 1989). Zm. 
nagle 10 II 1993 w swoim domu w Prze-
dborzu przy ul. Pocztowej. Spoczywa na 
miejscowym cmentarzu parafialnym. 

P. Grabalski, Władze samorządowe miasta 
Przedborza w latach 1916-2015, Przedbórz 
2015, s. 124, 129, 131-132; Informacja Zespołu 
Szkolno Gimnazjalnego w Przedborzu z 27 VI 
2014; Informacje Adama Stępnia oraz własne. 

Paweł Grabalski

STRZAŁKOWSKI Leonard z No-
waków h. Poraj (II poł. XIV w.-po 1411) 
– rycerz. Pochodził prawdopodobnie ze 
Strzałkowa w woj. kaliskim. W 1404 ku-
pił wieś Strzałków k. Radomska od kasz-
telana krakowskiego Jana z Tenczyna.  
W 1405 Strzałkowski uczestniczył jako 
marszałek abp. gnieźnieńskiego w Łowi-
czu w regulacji spraw ziemskich pomię-
dzy metropolitą Mikołajem Kurowskim 
a Janem s. Jakusza z Iłowa. W 1407 do-
kupił połowę Szczepocic od ziemian  
z Sekurska. W 1411 wzniósł w Strzałkowie 
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pierwszy kościół i uposażył go fundując 
prebendę dla kanoni-
ków katedry gnieź-
nieńskiej pieczętu-
jących się herbem 
Poraj. On to również 
miał określić zasa-
dy obsadzania nowo 
powstałego benefi-
cjum, co dwa wieki 
później potwierdził 

król Zygmunt III Waza (1597). Z L. Strzał-
kowskim wiąże się legenda jakoby w 1410, 
będąc zobowiązany do posługi rycerskiej, 
wyruszył na wojnę z Zakonem Krzyżackim 
na pola Grunwaldu. Wojna się przedłużała  
i w tym czasie jego narzeczona, zwątpiw-
szy w szczęśliwy powrót wybranka, wstą-
piła do klasztoru. Rycerz po powrocie usza-
nował jej wybór, sam wstąpił do klasztoru  
i ufundował prebendę ze swych dóbr.

Acta capitulorum nec non iudiciorum ecc-
lesiasticorum selecta, t. II, [w:] Monumenta 
Medii Aevi Historia Res Gestas Poloniae Il-
lustrantia, red. B. Ulanowski, Kraków 1902,  
s. 365-366, nr 777; H. Hohensee-Ciszewska, 
J. Łoziński, Katalog zabytków sztuki w Polsce, 
t. II, Województwo Łódzkie, z. 8, Powiat Ra-
domszczański, Warszawa 1953, s. 21; R. Hube, 
Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku, 
Warszawa 1876, s. 49; Kodeks Dyplomatyczny 
Wielkopolski, pod red. F. Piekosńskiego, t. V, 
Poznań 1908, nr 79; Korpus Inscriptionum Po-
loniae, wyd. J. Szymczak, t. VI, Łódź-Piotrków 
Trybunalski 1993, s. 271; S. Kozierowski, Bada-
nie nazw topograficznych na obszarze dawnej 
wschodniej Wielkopolski, t. II, Poznań 1928,  
s. 147-148; tenże, Ród Porajów Różyców,  
Kraków 1930, s. 54; B. Nowak, Ród Porajów 
w Małopolsce w średniowieczu, Kraków 2009, 
s. 124, J. Pawlikowski, Prebenda w Strzał-
kowie, cz. I, „Gazeta Radomszczańska” 14 II 
2002, s. 10; M. Rawita-Witanowski, hasło: 
Strzałków nr 2, [w:] Słownik geograficzny Kró-
lestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 
red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. XI, ha-
sło: Strzałków, Warszawa 1890, s. 447; tenże,  

W siedzibie Siemiradzkiego, „Tygodnik Kra-
joznawczy Ziemia” 1910, nr 52, s. 820;  
T. Wierzbowski, Matriculorum Regni Poloniae 
Summaria, Warszawa 1915, t. IV, cz. III, s. 1548 
(306), nr 23049; W. Wodzisławski, Z przeszłości 
Strzałkowa, GRa 1935, nr 29, s. 2; AACz, Visita-
tio Ecclesia Parochialis Radomscensis inchoata 
die 2da augusti Anno dni 1765to, sygn. KD 181,  
s. 16; Wizytacja z 1837 r., Duplikaty spisów  
i inne mniej potrzebne papiery wyjęte z akt Ko-
ściołów parafialnych dekanatu Radomskowskie-
go i tu razem połączone, sygn. KD 185, s. 188.

Michał Pawlikowski

STUDZIŃSKI Tadeusz, ps. Kurza-
wa, Jędrzejewski (1911-2008) – inży-
nier budowlany. Ur. 15 XII 1911 w Woli 
Wydrzynej, gm. Sulmierzyce, s. Witalisa 
(kierownika szkoły początkowej w Sul-
mierzycach) i Heleny z d. Jędrzejewskiej.  
T. Studziński ukończył szkołę w Sulmie-
rzycach, następnie uczęszczał do gimna-
zjum im. Tomasza Niklewskiego w War-
szawie. Po zdaniu matury rozpoczął studia 
w Warszawie, początkowo jako student 
matematyki na UW (dwa lata) słucha-
jąc również wykładów z historii i innych 
przedmiotów, ukończył jednak Wydział 
Inżynierii Katedry Budownictwa Wodne-
go na Politechnice Warszawskiej. Dyplom 
inżyniera otrzymał w 1937. Do II wojny 
światowej pracował w Centralnym Okrę-
gu Przemysłowym – Nisko, Stalowa Wola.  
T. Studziński był człowiekiem wyspor-
towanym, doskonale jeździł na nartach, 
uprawiał również inne dyscypliny sporto-
we. W 1934 przemierzył na rowerze Pol-
skę od Tatr do Zbrucza i od Wejherowa 
po Dźwinę. W 1933 przepłynął kajakiem 
szlak wodny z Warszawy przez kanały: 
Królewski, Ogińskiego i Augustowski. 
Służył w Szkole Podchorążych Wojsk Sa-
perskich w Krakowie. Kampanię 1939 r. 
odbył w Grupie Wojsk Kolejowych przy 
sztabie Armii Modlin. Dostał się do niewo-
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li niemieckiej, podejmował próby ucieczki 
– trzecia zakończyła się powodzeniem. 
Jesienią 1939 osiadł w Warszawie. Przez 
okres okupacji niemieckiej utrzymywał się 
z dorywczych prac nie związanych z jego 
zawodem. Był w konspiracji ZWZ, a w VII  
1944 wstąpił do partyzantki AK w Beski-
dach i objął dowództwo plutonu „Kurnia-
wa” w oddziale „Chełm”. Wyróżnił się przy 
wysadzaniu 5 mostów kolejowych, m.in. 
w Skawcach. W 1945, przed wejściem 
Sowietów do Zakopanego, rozbił ze swo-
im oddziałem niemieckie więzienie w tym 
mieście, uwalniając 42 więźniów bez strat 
własnych. Kpt. T. Studziński wykonał rów-
nież wyrok śmierci (przez powieszenie) na 
kolaborancie niemieckim góralu Wacławie 
Krzeptowskim. Po tzw. wyzwoleniu został 
aresztowany przez Sowietów (NKWD)  
i osadzony w tym samym więzieniu, któ-
re wcześniej rozbijał. Wkrótce został wy-
puszczony, prawdopodobnie na skutek 
jego współpracy z partyzantką sowiecką. 
Po wojnie wrócił do Warszawy i otworzył 
firmę remontowo-budowlaną, po upań-
stwowieniu której zatrudnił się w Biurze 
Projektów Budowlanych. Po przejściu 
na emeryturę pisał artykuły z różnych 
dziedzin, w tym wspomnienia z party-
zantki. Wydał książkę pt. Pięć mostów  
i inne akcje. 27 IV 1947 ożenił się z Elż-

bietą Grąbczewską 
(walczyła w powsta-
niu warszawskim) – 
ślub kościelny wzięli  
w kościele pw. 
Zbawiciela w War-
szawie, a cywilny 
w dn. 11 IX 1947. 
Miał dwóch synów: 
Krzysztofa (ukoń-

czył Politechnikę Warszawską na Wydzia-
le Inżynierii Budownictwa Lądowego)  
i Zbigniewa (architekta). W l. 1960-1962 
żeglował po Bałtyku i Skagerraku, od Hel-
sinek po Oslo (3266 mil). Otrzymał liczne 

odznaczenia, m.in. Krzyż Virtuti Militari, 
Krzyż Walecznych. Awansowany do stop-
nia podpułkownika (1998). Zm. 2 I 2008 
w Warszawie, pochowany na Starych Po-
wązkach.

P. Brzozowski, Zmarł ppłk Tadeusz Stu-
dziński, http://e-gory.pl/aktualnosci/newsy/
zmar-ppk-tadeusz-studziski/, pobrano 4 XI 
2017; J. Słomczyński, Wspomnienie o Tade-
uszu Studzińskim, http://zakopanedlaciebie.
pl/pl/kulturalnie/z-kart-historii/wspomnienie-
-o-tadeuszu-studzinskim-034-kurzawie-034-.
html, pobrano 4 XI 2017; AACz, księga  
ur. parafii rzymskokatolickiej w Sulmierzy-
cach 1910-1912, sygn. KM1725, akt 368/1911;  
Informacje uzyskane od żony Studzińskiego – 
Elżbiety i od Danuty Studzińskiej; książeczka 
wojskowa T. Studzińskiego; życiorys T. Stu-
dzińskiego, [w:] T. Studziński, Pięć mostów  
i inne akcje, Warszawa 1992.

Michał Ciesielski

SUCHENI Józef (Józefat) (1836-
1923) – konstruktor narzędzi rolniczych, 
przemysłowiec. Ur. 10 IX 1836 w Ćmiń-
sku k. Kielc, s. Jacka i Marianny ze 
Śleżańskich małżonków Suchenich. Od 
1850 uczył się rzemiosła ślusarsko-ko-
walskiego w warsztatach w Bobrzy, Sta-
szowie, Kielcach i Koniecpolu. W 1859 
założył warsztat kowalski w Kłomnicach 
k. Częstochowy. Remontował zepsute na-
rzędzia i maszyny rolnicze oraz projek-
tował własne pługi z odkładnicą żelazną. 
Pierwszy pług skonstruował ok. 1860.  
W 1865 wziął ślub z Katarzyną Wyrzy-
kowską, z którą miał troje dzieci: Anto-
niego (ur. 1872), Marię (ur. 1876) oraz 
Wincentego Bolesława (ur. 1880). W 1869 
małżeństwo przeprowadziło się do Gidel. 
Tam również prowadził warsztat, skupia-
jąc się w większym stopniu nad własny-
mi konstrukcjami. W 1874 na wystawie 
w Warszawie otrzymał list pochwalny  
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i 50 rub. nagrody za skonstruowany pług. 
Sędziowie podkreślali zalety wyróżnionej 

konstrukcji: możli-
wość regulacji głę-
bokości orki w za-
kresie od 3 do 8 cali 
oraz wymiany kółek. 
Od tamtej pory sku-
pił się wyłącznie na 
produkcji pługów 
własnego pomysłu. 
Zdobywał wiele na-

gród na pokazach i wystawach w całej Eu-
ropie, m.in. w Paryżu za pług całożelazny 
ze stałą koleśnicą o nazwie „Piorun” uzy-
skał medal III kl. (1878), list pochwalny na 
wystawie rolniczej w Szawlach k. Kowna 
(1879), na wystawie w Warszawie sześć 
pługów jego konstrukcji dostało srebrny 
medal (1882), brązowy medal na wysta-
wie w Moskwie (1882), brązowy medal na 
Piotrowskiej Akademii Rolniczej (1882). 
W 1888 w Watykanie na jubileuszu 10-le-
cia pontyfikatu papieża Leona XIII pre-
zentowany był na wystawie stalowy pług 
konstrukcji Sucheniego. Po 1900 zapro-
jektował pług dwuskibowy i rozpoczął 
jego produkcję. Konstrukcja ta zdobyła 
uznanie na wystawach w Płocku (1902), 
Kielcach (1903) oraz w Miechowie (1903). 
W 1909 otrzymał złoty medal na Wystawie 
Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie. In-
nowacyjność pługów Sucheniego polegała 
na tym, że ulepszono w nich konstrukcję 
odkładnicy i właściwie ustawiono korpus 
płużny. Dzięki temu pług w jednym czasie 
odkładał i kruszył skibę. Sucheni uprasz-
czał budowę pługów i minimalizował ich 
cenę, dzięki czemu narzędzia te zyskały 
dużą popularność na ziemiach polskich oraz  
w Rosji. Odbiorcami jego produktów były 
domy handlowe branży rolniczej: Golde-
ring, Ławicki, Muszyński, Rodkiewicz, 
firma Trylski i Kowalski oraz placówki to-
warzystw rolniczych. Popularność pługów 
konstrukcji Sucheniego sprawiła, że potocz-

nie zaczęto je nazywać „gidlakami”. Fabry-
ka nie miała dużej potrzeby reklamowania 
się w prasie, tak jak czyniła to konkurencja. 
Liczne firmy kopiowały rozwiązania Su-
cheniego, aby zabezpieczyć się przed tym, 
co roku zmieniano kolor napisu firmowego 
„Fabryka Pługówi Narzędzi Rolniczych 
Józef Sucheni w Gidlach” oraz jego roz-
mieszczenie na pługu, a następnie informo-
wano o tym fakcie w czasopismach branżo-
wych. W 1900 produkcja pługów osiągnęła 
3000 szt. rocznie (o wartości 95 000 rub.),  
w 1913 – 24 000 szt. Fabryka Sucheniego 
produkowała także inne maszyny rolnicze 
– obsypniki z ruchomymi odkładnicami, 
brony sprężynowe, kultywatory, kieraty  
i radła. W 1908 Sucheni przekazał fabrykę 
dzieciom, a kierownictwo objął najmłodszy 
syn – Wincenty Bolesław. J. Sucheni na-
dal interesował się konstrukcjami pługów 
i codziennie odwiedzał zakład. Pełnił funk-
cję ławnika sądowego, był także rozjemcą  
w miejscowej gm. żydowskiej. Zm. 30 XI 
1923 w Gidlach, gdzie został pochowany.

Rodzina Sucheni, „A w Gidlach... rody, 
rodziny i obywatele”, nr 2, red. E. A. Rejment, 
Warszawa-Końskie-Gidle 2017, s. 44; A. Suche-
ni-Grabowska, Z dziejów pługa Sucheniego, [w:] 
„Prace i materiały Muzeum Archeologicznego  
i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnogra-
ficzna, nr 7, Łódź 1963, s. 29-52; K. Walasz-
czyk, Gidle, Radomsko 1991, mps, s. 23-25; 
A. Dowojna-Sylwestrowicz, Wystawa Rolnicza  
w Szawlach, „Gazeta Rolnicza” 1910, nr 50,  
s. 840; P. Dryksza, Wystawa przemysłowa w Mo-
skwie, „Gazeta Rolnicza” 1882, nr 22, s. 517; 
J. Łapicki, O pługu wiadomości niezbędne dla 
gospodarzy rolnych, czego od pługa wymagać 
powinniśmy, „Gazeta Rolnicza” 1882, nr 22,  
s. 452.

Paweł Dudek

SZCZEPANIAK Romuald (1933-
2005) – pszczelarz, działacz społeczny. 
Ur. 6 II 1933 w Kruplinie (pow. radomsz-
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czański), s. Józefa (leśnika) i Heleny z Mę-
drzeckich. Uczęszczał do szkół powszech-

nych w Kruplinie, 
Brzeźnicy i Pławnie. 
Dalsze korespon-
dencyjne kształcenie 
przerwał z powodu 
trudnej sytuacji ma-
terialnej i rodzin-
nej (śmierci matki 
w 1945 r. i choroby 
ojca). Z domu ro-

dzinnego wyniósł wielkie przywiązanie do 
lasu i przyrody. Zainteresowanie pszcze-
larstwem wynikało z tradycji rodzinnych 
przekazywanych od trzech pokoleń. Po 
przejściu ojca na emeryturę przeprowadził 
się wraz z rodziną do Wygody (gm. Gidle) 
do rodzinnego gospodarstwa matki. Tam 
wspólnie z ojcem prowadził pasiekę, a po 
jego śmierci (1954) – samodzielnie. Poko-
chał pszczoły, otaczającą przyrodę i lokal-
ną historię. W l. 1980-1995 zorganizował 
przy swojej pasiece w Wygodzie skansen-
-muzeum pszczelarstwa, nawiązujący do 
dawnych tradycji bartniczych i pszcze-
larskich na ziemiach polskich. Gromadził 
literaturę pszczelarską, prowadził kronikę 
skansenu (która zawierała ważniejsze wy-
darzenia i wpisy zwiedzających). Był au-
torem artykułów i kilku książek: Trwanie 
na ojczystym zagonie (2000) – nagrodzona 
w tym samym roku na XV Ogólnopolskim 
Konkursie Pamiętnikarskim, W słońcu  
i w kwiatach (2000) – opis działalności 
pszczelarskiej w pow. radomszczańskim,  
Z brzękiem pszczół przez życie (2002) – 
historia rodzinnej pasieki, Pożegnanie  
z lasem i minionymi latami (2006) – gdzie 
dał się poznać jako człowiek wrażliwy 
na piękno, poezję i miłujący ojczyznę.  
Do końca życia prowadził pasiekę, w któ-
rej najchętniej przebywał. Posiadaną wie-
dzą chętnie się dzielił. Mawiał: coś trze-
ba w życiu pokochać, coś w sercu mieć. 
Za pracę i zasługi na niwie pszczelarskiej 

otrzymał Srebrną i Złotą Odznaką PZP, 
Medal im. ks. dr. Jana Dierżonia oraz zo-
stał Honorowym Członkiem Wojewódz-
kiego Związku Pszczelarskiego w Piotr-
kowie Trybunalskim. Pragnąc uchronić 
od zapomnienia zabytki kultury ludowej 
przekazał do Państwowego Muzeum Et-
nograficznego w Warszawie wiele ekspo-
natów. Był zasłużonym działaczem ruchu 
ludowego (do ZSL wstąpił 24 X 1952).  
W 1952 został wybrany radnym z Wygody. 
Przez dwie kadencje był przewodniczącym 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Pław-
nie (1965-1973). Z jego inicjatywy i jego 
staraniem wzniesiony został w Wygodzie 
żelazny krzyż oraz pamiątkowy obelisk 
upamiętniający rozstrzelanych 16 XII 1943 
zakładników z Częstochowy, zamordowa-
nych 30 VII 1944 mieszkańców Wygody 
oraz poległych 30 VII 1944 partyzantów 
AL. Aktywnie działał w Klubie Seniora 
Ruchu Ludowego w Radomsku, którego 
był współzałożycielem. Za pracę społecz-
ną, obywatelską postawę i zasługi został 
odznaczony: Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem 
„Zasłużony dla woj. piotrkowskiego” oraz 
Brązowym Krzyżem „Zasłużony dla woj. 
częstochowskiego”. W 1999 wybrany 
Człowiekiem Roku Miasta Radomska. 
Był żonaty, miał córkę i syna. Zm. 26 II 
2005, spoczywa na Starym Cmentarzu  
w Radomsku.

Regionalny Związek Pszczelarski Ziemi 
Piotrkowskiej, W cieniu pasieki, 1 X 2006;  
Archiwum rodzinne.

Elżbieta Szczepaniak

SZWEDOWSKA Florentyna Wanda  
(1879-1967) – właścicielka sklepu, 
działaczka społeczna. Ur. 16 VI 1879  
w Pławnie, c. Michała i Pauliny z d. Tepert 
małżonków Sadowskich. Wyszła za mąż 
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w Pławnie 23 XI 1898 za → Jana Szwe-
dowskiego (1872-1955), mieli co najmniej 
czterech synów: Stanisława (1902-1969), 
Jana (ur. 1905), Zbigniewa (ur. 1907) i → 
Bolesława (1909-1940) oraz córkę Marian-
nę Anielę (1899-1986, zamężna Stacho-
wicz-Jaczewska). Do Radomska przenio-
sła się wraz z mężem na przełomie 1898  
i 1899, mieszkali przy Brzeźnickich Gli-
niankach 10. Od co najmniej 1917 prowa-
dziła sklep galanteryjno-bławatny kolejno  
w różnych lokalach przy rynku, m. in. Rynek 
5, ul. Narutowicza 1 (ratusz), od ok. 1937 
przy ul. Reymonta 4. Podobnie jak mąż 
związana z endecją. Wiceprezeska i cza-
sowo prezeska Patronatu Skauta Męskiego 
(1916). Od 1926 aż do wybuchu wojny pre-
zeska żeńskiego XI (przemianowanego póź-
niej na II) gniazda „Sokoła” w Radomsku. 
Członkini zarządu Ligi Samowystarczalno-
ści Gospodarczej (1928). Matka chrzestna 
sztandarów: gimnazjum → Stanisława 
Niemca (1924), Stowarzyszenia Gospodar-
czego Właścicieli Nieruchomości Chrześci-
jan (1929), radomszczańskiego koła Związ-
ku Inwalidów Wojennych (1936). Zm. 18 
V 1967, pochowana na Starym Cmentarzu  
w Radomsku.

S. Basiński, Działalność Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” w Radomsku w latach 
1921-1939, Radomsko 2000, s. 30; G. Mie-
-czyński, Członkowie Patronatu ZHP (1917-
1918) oraz III Drużyny im. Józefa Piłsudskiego 
w Radomsku (1917 r.), [w:] Z dziejów harcer-
stwa na ziemi radomszczańskiej (1915-2015), 
Radomsko 2015, s. 64-65, 67-68; tenże, Firmy 
radomszczańskie w dwudziestoleciu między-
wojennym : Katalog, Radomsko 2013, s. 112; 
tenże, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku  
w latach 1881-1939, Radomsko 2008, s. 70, 124, 
135, 143, 160, 173; tenże, Szwedowski Jan, [w:] 
RSB, t. I, Radomsko 2017, s. 197; AACz, Księ-
ga małż. parafii rzymskokatolickiej w Pławnie 
1888-1905, sygn. KM 2894, akt 10/1898; Księ-
ga ur. parafii rzymskokatolickiej w Pławnie 
1872-1886, sygn. KM 2885, akt 38/1879.

Grzegorz Mieczyński

SZYMAŃSKI Maciej Walenty 
(1762-1834) – urzędnik. Ur. w Radom-
sku (ochrzczony 17 II 1762), s. Józefa 
(rajcy miejskiego, burmistrza) i jego dru-
giej żony Heleny z Miroskich. Ukończył 
kl. V w Akademii Krakowskiej, następnie 
kl. VI w Szkole Wydziałowej w Kamień-
cu Podolskim. W l. 1792-1793 był pisa-
rzem przy Sądzie Miejskim w Radomsku.  
W czasie panowania pruskiego reprezen-
tował mieszczan w magistracie. Od 6 XI 
1806 do 1809 pełnił obowiązki ławnika  
i prezesa Rady Miejskiej w Radomsku, 
później (aż do śmierci) ławnika i pisa-
rza. 10 II 1794 ożenił się w Radomsku  
z Ludwiną (Ludwiką) Agnieszką z Króli-
kiewiczów (1779-1859), c. Wincentego 
i Agnieszki, mieli dzieci: Jana, Kazi-
mierza, Błażeja, Wincentego, Marcjannę 
Honoratę (1811-1816), Piotra Pawła (ur. 
1814), Salomeę Honoratę (ur. 1815), Sta-
nisława Jana (ur. 1819), Hieronima Wacła-
wa (ur. 1821). Mieszkali w drewnianym 
domu znajdującym się na posesji nr 30 
przy Rynku. Zm. 16 VI 1834 w Radomsku.

T.A. Nowak, Księgi metrykalne parafii 
św. Lamberta w Radomsku, cz. I, Radom-
sko 2012, s. 153, poz. 1931; tenże, Księ-
gi..., cz. II, Radomsko 2013, s. 71, poz. 731; 
tenże, Księgi..., cz. III, Radomsko 2014,  
s. 16, poz. 18; Z. Włodarczyk, Na przełomie 
epok : Radomsko pod panowaniem pruskim 
(1793-1806), Radomsko 2015, s. 75-83; 
AACz, Księga meldunkowa miasta Radom-
ska [1810-1820], sygn. KW 60, bp.; Księgi 
ur. parafii rzymskokatolickiej w Radomsku, 
sygn. KM 4943, KM 4945, KM 4950, KM 
4952, KM 5013, akty: 190/1811, 56/1814, 
107/1815, 133/1819, 259/1821; Księgi zg. 
parafii rzymskokatolickiej w Radomsku, 
sygn. KM 4997, KM 5008, KM 5014, akty: 
79/1816, 128/1834, 63/1859; APPT, AmR, 
zespół 103/I, sygn. 273. 

Grzegorz Mieczyński
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SZYMAŃSKI Marian, ps. Wędzidło 
(1923-2013) – członek Szarych Szeregów, 
nauczyciel, działacz harcerski i sportowy. 

Ur. 18 X 1923 we 
wsi Leonów w pow. 
łowickim (obecnie: 
gm. Nowa Sucha), 
s. Józefa (woźnego 
w Urzędzie Skarbo-
wym) i Heleny z d. 
Dąbrowskiej. Miał 
czworo rodzeństwa: 
Anielę, Stanisławę, 

Stanisława i Kazimierza. Ukończył szko-
łę powszechną i rozpoczął naukę w szkole 
średniej w Łowiczu. Od 1936 w harcer-
stwie, członek Mazowieckiej Drużyny 
Żeglarskiej im. Księcia Józefa Poniatow-
skiego przy gimnazjum i liceum tego sa-
mego imienia. W l. 1939-1945 pełnił służ-
bę w Szarych Szeregach, współzałożyciel 
konspiracyjnego Roju „Łoza” w Łowiczu, 
drużynowy II Drużyny Grup Szturmowych. 
Brał udział w licznych akcjach bojowych  
i małego sabotażu przeciwko okupantowi 
niemieckiemu. 19 IV 1943 na skutek de-
nuncjacji aresztowany i osadzony do dys-
pozycji szefa Gestapo Ericha Herberholza 
w łowickim więzieniu. Przesłuchiwany 
przez Gestapo nie przyznał się do niczego. 
Został wykupiony z Gęsiówki w Warsza-
wie. Po wojnie wziął udział w uwolnieniu 
z łowickiego więzienia NKWD ok. 70 
żołnierzy AK, w tym Zbigniewa Fereta 
ps. Cyfra (8 III 1945). Ukończył w Go-
rzowie Wielkopolskim kursy maturalne 
zakończone tzw. małą maturą (1946). Na-
stępnie ukrywał się w Gdańsku pod na-
zwiskiem Edward Grabowski, pracował 
tam jako funkcjonariusz Straży Ochrony 
Kolei. Ujawnił się w 1947. Maturę uzyskał 
na Uniwersytecie Powszechnym Związ-
ków Zawodowych w Warszawie (1950) 
i rozpoczął studia w warszawskiej AWF. 
Aresztowany w 1952 za działalność anty-
państwową, skazany na 12 lat pozbawienia 

wolności, wyszedł z więzienia w IV 1955. 
W 1957 ukończył studia I stopnia, magi-
sterium uzyskał w 1977 po obronie pracy 
pt. „Początki i rozwój sportu w Radomsku 
do 1939 r. (ze szczególnym uwzględnie-
niem lekkoatletyki)”. W l. 1957-1991 na-
uczyciel wychowania fizycznego w 24. 
LO (później I LO) w Radomsku, założy-
ciel i opiekun drużyn harcerskich, trener 
lekkoatletów, inicjator budowy obiektów 
sportowych przy I LO (1969). Członek  
Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów w Łowiczu i Sądu Koleżeńskie-
go. Autor opracowań Sport w Łowiczu  
w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945 
oraz Akcja M Łowickich Szarych Szere-
gów 1942-1945. Awansowany na stopień 
porucznika w stanie spoczynku. Odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim  
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem AK, 
Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Ro-
zetą oraz szeregiem medali i odznaczeń. 
Zm. w Radomsku 25 II 2013, pochowany 
na Cmentarzu „Emaus” w Łowiczu. Od 
2014 organizowany jest w Radomsku bieg 
uliczny „Memoriał Mariana Szymańskiego”.

Historia, http://fabiani.edu.pl, pobrano 8 
III 2018; Marian Szymański, http://lowiczanin.
info/odeszli-od-nas-przez-minione-12-mie-
siecy/, pobrano 8 III 2018; M. Wolska-Ko-
bierecka, Marian Szymański ps. Wędzidło 
(1923-2013), http://lowiczanin.info/marian-
szymanski-ps-wedzidlo-1923-2013/, pobrano 
8 III 2018; M. Szymański, Akcja M Łowickich 
Szarych Szeregów 1942-1945, wydanie autor-
skie; Uwolnić „Cyfrę”. Uwolnienie więźniów 
więzienia w Łowiczu, Wydawnictwo Szarych 
Szeregów ŁOZA, Łódź [2005]; Dokumenty 
Komisji Historycznej Hufca ZHP Radomsko. 

Marian Stalka, Anna Zatoń

Ś

ŚLEDŹ Waldemar Eugeniusz  
(1934-1989) – urzędnik, działacz harcerski.  
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Ur. 25 X 1934 we Lwowie, s. Eugeniusza 
i Weroniki z d. Kaurzel. Do Radomska 
przyjechał wraz z rodziną w 1940. W 1948 

ukończył Publiczną 
Szkołę Powszechną 
nr 3 im. M. Konop-
nickiej, a w 1951 
zdał maturę w Szko-
le Ogólnokształcącej 
Stopnia Licealnego 
nr 1 w Radomsku. 
W l. 1951-1953 stu-
diował na Wydziale 

Prawa UŁ. Studia przerwał po zaliczeniu 
II roku. W l. 1954-1956 odbył zasadniczą 
służbę wojskową. W 1956 rozpoczął pra-
cę jako referent prowadzący księgowość 
Młyna nr 121 w Radomsku, w l. 1957-
1960 pracował w Powiatowym Zarządzie 
Prywatnego Handlu i Usług, a następnie 
w Miejskim Handlu Detalicznym. W 1960 
zawarł związek małżeński z Krystyną 
Świercz (1940-2014) – instruktorką i dru-
żynową harcerek. Mieli syna Marka. W l. 
1973-1982 był pracownikiem WKS „Mo-
stostal”. W. Śledź związany był z harcer-
stwem od 1947, zobowiązanie instruktor-
skie złożył w 1960. Od 1959 komendant 
Młodzieżowej Służby Ruchu i zastępca 
komendanta Hufca Powiatowego w Ra-
domsku. W l. 1962-1972 współorganizator 
i komendant obozów harcerskich Hufca 
Radomsko, m.in. w Krzętowie, Wilkowi-
cach, Patrzykowie, Sielpi i Białej. Po pod-
jęciu przez władze decyzji o budowie Sta-
nicy w Białym Brzegu włączył się w prace 
nad jej tworzeniem jako koordynator-kon-
sultant. W l. 1980-1985 był komendantem 
obozów w tejże stanicy. W czasie służby 
instruktorskiej uzyskał stopnie: przewodnik 
(L 3/1959), podharcmistrz (L 4/III/1960), 
harcmistrz (L 2/ II/1960), harcmistrz PL 
(L8/1980) – stopień honorowy nadany 
przez Naczelnika ZHP. Za działalność spo-
łeczną i zawodową odznaczony: Srebrną 
Odznaką im. J. Krasickiego (1970), Odzna-

ką „Przyjaciel Dziecka” (1978), Krzyżem 
„Za Zasługi dla ZHP” (1980), Odznaką 
Komendanta Obozu (1981), Odznaką „Za-
służony dla Województwa Piotrkowskie-
go” (1984), Srebrną Odznaką Komendanta 
Obozu (1984), Złotą Honorową Odznaką 
„Zasłużony dla Chorągwi Piotrkowskiej 
ZHP” (1984), Złotym Krzyżem „Za Zasługi 
dla ZHP” (1988), Złotym Krzyżem Zasługi 
(1988), Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1989, pośmiertnie). 
Zm. 27 V 1989, pochowany na Cmentarzu 
Starym w Radomsku.

S. Puchała, Poczet harcmistrzyń i harc-
mistrzów, Warszawa 2014; A. Zatoń, Hm. 
Waldemar Śledź 1934-1989, „Zeszyt Komisji 
Historycznej Hufca Radomsko” 2015, nr 125; 
Archiwum Komisji Historycznej Hufca ZHP 
Radomsko; Wspomnienia i dokumenty syna 
Marka Śledzia i żony Krystyny.

Marian Stalka, Anna Zatoń

ŚLIWIŃSKI Antoni (1873-1956) 
– piekarz, społecznik. Ur. 23 IV 1873  
w Kamieńsku, s. Jana (ziemianina) i Bar-
bary z Dukowiczów. Ukończył trzy od-
działy szkoły elementarnej. Pracował jako 

piekarz. Od 1904 
zajmował się spra-
wami społecznymi, 
politycznymi i nie-
podległościowymi. 
Brał udział w zjeź-
dzie wolnościowym 
w Warszawie, na 
którym m. in. wysu-
wano postulaty uży-

wania j. polskiego w urzędach, szkołach  
i instytucjach publicznych. W myśl wska-
zań zjazdu zwołał 22 I 1905 gminne taj-
ne zebranie w celu omówienia lokalnych 
działań. Jego uczestnicy zostali ukarani 
przez władze carskie grzywną w wysoko-
ści 800 rub. W 1906 A. Śliwiński zorgani-
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zował w Kamieńsku polski sklep spółko-
wy, który w następnych latach dobrze się 
rozwijał i stał się wzorem do naśladowa-
nia w okolicznych wioskach. Był jednym 
z założycieli i członkiem Zarządu Straży 
Ogniowej w Kamieńsku (1907), organiza-
torem wycieczki dzieci pierwszokomunij-
nych do Częstochowy (1911), inicjatorem 
brukowania ulic Kamieńska (1912). Za-
angażował się w rozwój oświaty. Począt-
kowo próbował namówić żonę sekretarza 
sądowego do utworzenia nielegalnej pry-
watnej szkoły, w 1908 został za to aresz-
towany. Dzięki staraniom jego i Konstan-
tego Zagryby 1 II 1910 utworzono szkołę  
z czterema salami, finansowaną przez rząd  
i przez gminę. Nauczycieli zakwaterował 
w swoim domu. Od wybuchu I wojny 
światowej do 1915 szkoła była nieczyn-
na. W 1915 A. Śliwiński został powołany 
przez okupacyjne władze austriackie na 
urząd wójta (pełnił go do 1918). Wówczas 
doprowadził do ponownego uruchomie-
nia szkoły i przekształcenia jej w szkołę 
gminną. Zorganizował również kilkana-
ście szkół w okolicznych wsiach, two-
rząc powszechne nauczanie. Podczas jego 
kadencji została wybudowana szosa na 
linii Kamieńsk-Gorzkowice-Radomsko.  
Z ramienia Komitetu Opiekuńczego, który 
współtworzył, zajmował się wydawaniem 
żywności dla biednych. Udzielał pomo-
cy legionistom. Po odzyskaniu niepod-
ległości A. Śliwiński nadal brał czynny 
udział w życiu społecznym i politycznym,  
m. in. zbierał składki na rzecz powstańców 
z Górnego Śląska i ich rodzin, uczestniczył 
w budowie Domu Ludowego (1919), po 
czym został jego prezesem, należał do tzw. 
milicji (1920), brał udział w utworzeniu 
Urzędu Pocztowego w Kamieńsku (1927). 
Wraz z → Kazimierzem Tazbirem zaini-
cjował budowę nowego budynku szkolne-
go przy ul. M. Konopnickiej (1932-1938), 
był skarbnikiem Komitetu Budowy Szko-
ły. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży 

swego gruntu pożyczył na budowę szkoły 
4000 zł. Starał się pomagać również oso-
bom biednym i doświadczonym przez los. 
O sobie napisał: (...) od młodości miałem 
zamiłowanie do spraw społecznych. I cho-
ciaż miałem sposobność dorobienia się 
majątku, to jednak chętnie zajmowałem 
się sprawami społecznymi, które nie przy-
nosiły zysków materialnych. Ale nie żałuję 
tego, bo wszystko przemija – zła i dobra 
dola – tylko to, co człowiek w życiu zdo-
łał zrobić dobrego dla społeczeństwa, dla 
ludzkości będzie trwało wiecznie. Został 
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. 
Zm. w Kamieńsku w 1956 i został pocho-
wany na miejscowym cmentarzu. Jednej  
z ulic w Kamieńsku nadano imię A. Śli-
wińskiego. 

A. Śliwiński, Autobiografia, „Echo Ka-
mieńska”, nr 11, marzec 1992, s. 3; nr 12, 
kwiecień 1992, s. 3; AACz, Księga ur. parafii 
rzymskokatolickiej w Kamińsku 1871-1873, 
sygn. KM 4537, akt ur. 79/1873.

Grzegorz Turlejski

ŚWIąTKOWSKI Andrzej (1830-
1883) – właściciel ziemski, powstaniec 
styczniowy. Ur. się 11 X 1830 w Stracho-
minie (parafia Latowicz na Mazowszu),  
s. Pawła i Marianny (z d. Olkowicz) 
Świątkowskich h. Suszyński. Rodzice 
jego mieli jeszcze co najmniej czworo 
dzieci: Franciszkę, Andrzeja (zm. 1822), 
Jakuba i Szymona. Kształcił się naj-
pierw w Kielcach, a następnie w Insty-
tucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnic-
twa w Marymoncie pod Warszawą, gdzie 
uczestniczył w zajęciach prof. Wojciecha 
Jastrzębowskiego (twórcy zegara sło-
necznego w Łazienkach Królewskich).  
Po ukończeniu studiów w 1852 osiadł  
w majątku Broszęcin i Leśniaki (pow. 
sieradzki). Wprowadził tam nowatorskie 
rozwiązania rolnicze i od 1860 oczynszo-
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wał włościan z Broszęcina i Kodrania. 
Przynależał w tym czasie do Towarzystwa 
Rolniczego w Królestwie Polskim. Oże-
nił się 18 V 1861 w Jędrzejowie z Józefą 
Kobierzycką h. Nałęcz, z którą miał córkę 
Marię Gertrudę (ur. 1862 w Broszęcinie). 
Za aktywność w powstaniu styczniowym 
(był okrążkowym w gm. Widawa, Przy-
borowski podaje, że też naczelnikiem 
pow. sieradzkiego, ponadto w dworze 
Leśniaki zginął dowódca powstańczy 
płk Teodor Cieszkowski) został skaza-
ny na 12 lat ciężkich robót na Syberii. 
W 1864 zdążył jeszcze wydzierżawić 
Maksymilianowi i Karolinie (z d. Bogu- 
sławskiej) Pstrokońskim majątek bro-
szęciński na okres 6 lat, jednak kilka lat 
później ze względu na zadłużenie dobra 
te wystawiono na licytację. W tym cza-
sie odziedziczył po swym krewnym ks. 
Pawle Świątkowskim (zm. 1861 jako 
prepozyt piotrkowski) majątek w Krępie.  
Po powrocie z zesłania krótko mieszkał 
w Broszęcinie, po czym osiadł wraz z ro-
dziną w Krępie. Z pobudek moralnych za-
mknął miejscową karczmę, narażając się 
tym samym na znaczne uszczuplenie do-
chodów. Nie pozwalał też, aby w jego do-
brach prowadzili działalność pachciarze 
(dzierżawcy karczmy). Zm. 17 V 1883  
w Krępie. Msza pogrzebowa odbyła się 
w kościele krępskim, skąd ciało zmarłego 
zostało przeniesione na przemian przez 
służbę, włościan i sąsiadów na miejsco-
wy cmentarz. Pochowany w grobowcu 
murowanym, będącym obecnie jednym  
z najstarszych zachowanych grobowców 
na tym cmentarzu. Po nim majątek kręp-
ski odziedziczyły żona Józefa oraz córka 
Maria Gertruda, która w 1883 poślubiła 
Stefana Wajchta z Warszawy. Z małżeń-
stwa tego urodziło się troje dzieci: An-
drzej Ferdynand (ur. 1889 r. w Krępie), 
Stefania Józefa (ur. 1891 w Krępie) i Wi-
told Franciszek (ur. 1896 w Długich). 

J. Kapuściński, Przedstawiciele rodów 
szlacheckich i ich miejsca pochówku na terenie 
parafii w Lgocie Wielkiej, [w:] ZRa, Radomsko 
2009, s. 207-214; tenże, Przedstawiciele ro-
dów szlacheckich na terenie parafii Krępa koło 
Radomska, [w:] ZRa, Radomsko 2010, s. 188;  
W. Przyborowski, Dzieje roku 1863, t. V, Kraków 
1919, s. 83; A. Ruszkowski, Wydarzenia Powsta-
nia Styczniowego w okolicach Sieradza, „Na Sie-
radzkich Szlakach” 2013, nr 1, s. 11; J. Sokulski, 
Cieszkowski Teodor Leon (1833-1863), [w:] PSB, 
red. E. Rostworowski-Przygodzki, Kraków 1937, 
t. 3, s. 68; Szlachta wylegitymowana w Królestwie 
Polskim w latach 1836-1861, oprac. E. Sęczys, 
Warszawa 2007, s. 705-706; R. Szwed, Powsta-
nie styczniowe w Radomszczańskiem, [Radomsko 
1994], s. 70; W. Wlaźlak, Organizacja i działal-
ność Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego  
w latach 1819-1918, Częstochowa 2004, s. 81-
83; AACz, sygn. KM 2832, s. 188; KM 2833,  
k. 6; KM 2863, k. 45, 100, 200; APKi, ASC Para-
fii Rzymskokatolickiej św. Trójcy w Jędrzejowie, 
zespół 1704, sygn. 113; „Dziennik Warszawski” 
1866, nr 120, dodatek, s. 1159; 1870, nr 184, 
dodatek, s. 1923; KWa 1852, nr 340, s 1779; Li-
sta członków czynnych Towarzystwa Rolniczego 
w Królestwie Polskim na rok 1861, „Roczniki 
Gospodarstwa Krajowego” 43 (1861), s. 39; Śp. 
Andrzej Świątkowski, „Tydzień” 1883, nr 21, s. 3.

Ks. Jacek Kapuściński

ŚWIĘCICKI Ksawery (1895-1966) – 
żołnierz LP, oficer WP. Ur. się 9 X 1895 
w Strzałkowie k. Radomska, s. Ksawe-
rego Lucjana Święcickiego i oraz Marii 
Antoniny z Wiesiołowskich. Ojciec po 
ukończeniu studiach rolniczych w Niem-
czech dzierżawił majątek od malarza → 
Henryka Siemiradzkiego w Strzałko-
wie, był również właścicielem folwarku 
i wapiennika w pobliskim Smotryszowie.  
K. Święcicki miał liczne rodzeństwo: Ka-
zimierza Gracjana (ur. 1891), Bogdana  
(ur. 1893) – żołnierz LP i PSZ, Janinę 
(ur. 1894) – wyszła za mąż za Modesta 
Słoniowskiego (prawnika i legionistę), 
Mieczysława (ur. 1901) – żołnierz I Bry-
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gady LP, ziemianin, poślubił Florę Filher  
(c. Kiwy, radomszczańskiego kupca i dy-
rektora Towarzystwa Wzajemnego Kre-
dytu, narodowości żydowskiej), Tadeusza 

(ur. 1905) – działał 
w ZWZ, Zofię (ur. 
1905). Po wybu-
chu I wojny świa-
towej wstąpił do LP 
i służył w 1. pułku 
ułanów w stopniu 
kaprala. Od II do 
IV 1917 był słucha-
czem na kawaleryj-

skim kursie podoficerów zorganizowa-
nym przy 1. pułku ułanów w Ostrołęce. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści wstąpił do WP. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej w szeregach 11. 
pułku ułanów. Po jej zakończeniu został 
awansowany na stopień porucznika ka-
walerii ze starszeństwem z 1 VI 1919.  
8 V 1920 ożenił się w Dmeninie z Jadwi-
gą Zofią Biedrzycką (ur. w Częstochowie,  
c. Edwarda i Franciszki Wandy z Rampal-
skich). W l. 1923-1924 był instruktorem 
w batalionie szkolnym Oficerskiej Szko-
ły Inżynierii w Warszawie. Awansowany 
do stopnia rotmistrza ze starszeństwem 
z 1 I 1928. Od 1929 dowódca szwadro-
nu 7. Pułku Strzelców Konnych Wielko-
polskich. W 1931 odznaczony Krzyżem 
Niepodległości. 1 I 1935 awansowany do 
stopnia majora. Od 1935 referent w Biurze 
Personalnym Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych. 1 VII 1938 mianowany dowódcą 
dywizjonu rozpoznawczego 10. Brygady 
Kawalerii w Garnizonie Rzeszów. Dywi-
zjonem dowodził w kampanii wrześnio-
wej 1939, m.in. w bitwie pod Jordanowem 
jako podkomendny gen. S. Maczka. Za tę 
kampanię odznaczony Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari. Po klęsce interno-
wany na Węgrzech, skąd przedostał się do 
Francji, gdzie wstąpił do PSZ. W 1940 brał 
udział w kampanii francuskiej, a po klęsce 

ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Od 
XII 1940 do XI 1943 w stopniu podpuł-
kownika dowodził 10. Oddziałem Roz-
poznawczym i 10. Batalionem Dragonów 
przemianowanym na 10. Pułk Dragonów. 
Nie wziął udziału w lądowaniu w Norman-
dii, gdyż w okresie 1944-1945 pełnił funk-
cję komendanta obozu rozdzielczego, zor-
ganizowanego dla byłych polskich jeńców 
z niemieckiej niewoli. Pod koniec wojny 
awansował na pułkownika. Po wojnie po-
został na emigracji w Wielkiej Brytanii. 
Zm. 4 XI 1966 w Londynie. 

R. Dalecki, Armia Karpaty w wojnie 1939 
roku, Rzeszów 2009, s. 142, 144, 191, 425;  
D. Dyląg, P. Sadowski, Przewodnik. Beskid 
Myślenicki, s. 73, Pruszków 2005; A. Gru-
dziński, Lista żołnierzy odznaczonych, s. 251,  
ht tp : / /www.kresy-syber ia .org /won/ f i -
les/2012/12/05_Grudzinski-Lista-Zolnierzy-
-Odznaczonych-4530.pdf, pobrano 6 I 2019; 
D. Koreś, Święcicki Ksawery, [w:] PSB,  
t. LI/3, z. 210, Warszawa-Kraków 2017,  
s. 451-453; J. Majka, Internowanie 10. Bry-
gady Kawalerii (zmotoryzowanej) na Wę-
grzech w 1939 roku, [w:] „Annales Univer-
sitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F”,  
nr 60, 2005, s. 185, 189; J. Leszczyńska, Proszę 
mnie odwiedzić w getcie, http://lodz.wyborcza.
pl/lodz/1,35136,19945750, prosze-mnie-od-
wiedzic-w-getcie-reportaz.html, pobrano 6 I 
2019; J. Przedpełski, Flora Święcicka. Żona 
bohatera, http://archive.li/on6My, pobrano 6 I 
2019; R. Surdacki, Plany motoryzacji wojska 
polskiego 1936-1939. 10 Brygada Kawalerii, 
http://www.nowastrategia.org.pl/plany-moto-
ryzacji-wojska-polskiego-1936-1939/2/, pobra-
no 6 I 2019; K. Śledziński, Czarna kawaleria. 
Bojowy szlak pancernych Maczka, Kraków 
2011, s. 23, 32, 91, 93; T. Zawistowski, Orły 
kawalerii I Brygady Legionów Polskich, cz. 1, 
s. 64, http://www.polska1918-89.pl/pdf/orly-
-kawalerii-i-brygady-legionow-polskich,2124.
pdf, pobrano 6 I 2019; AACz, Księga małż. 
parafii rzymskokatolickiej w Dmeninie 1920-
1923, akt 15/1920, Księgi ur. parafii rzym-
skokatolickiej w Radomsku 1891-1897, 
sygn. KM 107-108, akty ur.: 404/1892, 155-
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157/1896; APPT, ASC parafii rzymskokatolic-
kiej w Dmeninie, sygn. 28, akt ur. 53/1901, 
sygn. 33, akty ur. 78, 79/1906; CAW, sygn. 
I.120.1.125, Komenda 1 Pułku Ułanów Legio-
nowych, Wynik egzaminu na Kawaleryjskiej 
Szkole Podoficerskiej, s. 9, poz. 91; „Dziennik 
Personalny” 23 XII 1929, nr 20; 1 VI 1935,  
nr 8; „Rocznik Oficerski 1923”, Warszawa 
1923, s. 621, 685, 1526; „Rocznik... 1924”, 
Warszawa 1924, s. 561, 608, 1386; „Rocz-
nik... 1928”, Warszawa 1928, s. 300, 352, 
„Rocznik... 1932”, Warszawa 1932, s. 152, 
661; K. Święcicki, Parę uwag na temat jeź-
dziectwa wyścigowego w wojsku, „Przegląd 
Kawaleryjski” 1936, nr 9 (131).

Michał Pawlikowski

ŚWIĘCICKI Ksawery Lucjan Mel-
chior (1864-1944) – ziemianin i przedsię-
biorca. Ur. w 1864 w Lotaryngii, s. Alek-
sandra i Otoli z Różyckich. Po powrocie 
do Królestwa Polskiego rodzina Święcic-
kich zamieszkała w Młyńsku na Ziemi 
Dobrzyńskiej, tuż przy granicy z Prusami.  
K. Święcicki studia rolnicze odbył w Niem-
czech. W l. 80-90. XIX w. dzierżawił mają-
tek w Strzałkowie od malarza → Henryka 
Siemiradzkiego. Był również właścicielem 
folwarku w Smotryszowie, w którym roz-
począł eksploatację kamienia wapienne-
go do wypalania wapna rolniczego (fir-
ma Wapienniki Jakubowski i Święcicki).  
W 1901 wszedł do zarządu radomsz-
czańskiej filii Stowarzyszenia Rolnicze-
go w Piotrkowie. Po usamodzielnieniu 
się radomszczańskiego oddziału (1919) 
został prezesem zarządu powstałego 
Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego  
w Radomsku. W 1921 przekształciło się ono  
w Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe S.A. 
w Radomsku, a Święcicki pełnił do 1923 
funkcję prezesa zarządu. W Smotryszo-
wie założył w 1908 dworską OSP. Współ-
założyciel Stowarzyszenia Spożywczego 
„Łączność” w Radomsku (1908). W 1918 

został wybrany deputowanym do sejmiku 
powiatowego w Radomsku. Wszedł w skład 
rady nadzorczej Okręgowego Towarzystwa 
Rolniczego w Radomsku (1921). W 1938 
wybrany do rady nadzorczej Okręgowej 
Mleczarni Spółdzielczej w Radomsku.  
W 1891 w Dmeninie poślubił Marię Antoni-
nę z Wiesiołowskich, c. Tadeusza i Walerii. 
Z tego związku miał liczne potomstwo: Ka-
zimierza Gracjana (ur. 1891), Bogdana (ur. 
1893) – żołnierz LP i PSZ, Janinę (ur. 1894) 
– wyszła za mąż za Modesta Słoniowskie-
go (prawnika i legionistę), → Ksawere-
go (1895-1966) – płk PSZ, Mieczysława  
(ur. 1901) – żołnierz I Brygady LP, ziemia-
nin, poślubił Florę Filher (c. Kiwy, radomsz-
czańskiego kupca i dyrektora Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu, narodowości ży-
dowskiej), Tadeusza (ur. 1905) – dzia-
łał w ZWZ, Zofię (ur. 1905). Drugą żoną 
była Wanda Franciszka z Biedrzyckich.  
K. Święcicki zm. 25 III 1944 w Smotry-
szowie.

J. Przedpełski, Flora Święcicka. Żona bo-
hatera, http://archive.li/on6My, pobrano 6 I 
2019; G. Mieczyński, Firmy radomszczańskie  
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Radomsko 2013, s. 104, 228; tenże, I wojna świa-
towa w Radomsku – wypisy prasowe, [w:] ZRa, 
t. VII (2014), s. 287; tenże, Radomsko w „Ku-
rierze Warszawskim” z lat 1894-1914, [w:] ZRa,  
t. XII (2016), s. 36; tenże, Stowarzyszenia spo-
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ur. 78, 79/1906; akt zg. nr 15/1944, s. 76, sygn. 
56, s. 11-12; „Tydzień” 1902 (30), nr 13, s. 5.

Michał Pawlikowski
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T

TAZBIR Kazimierz Franciszek 
(1892-1982) – nauczyciel, kronikarz, spo-
łecznik. Ur. 2 XII 1892 w Kamieńsku,  
s. Franciszka i Antoniny z Sobocińskich. 
Po ukończeniu szkoły początkowej 
uczęszczał do prywatnego progimnazjum 
→ Antoniego Żylińskiego w Radomsku,  
a następnie do seminarium nauczyciel-
skiego w Łęczycy, które ukończył w 1911. 
Pierwszą posadę nauczycielską otrzymał 
w Rząśni i pracował tam do czasu powoła-
nia do wojska rosyjskiego. W wojsku spę-
dził lata I wojny światowej. Z tego okresu 
pochodzą jego wspomnienia przepojone 
duchem antywojennego humanitaryzmu 
i tęsknotą za niepodległością Polski. Do 
Kamieńska wrócił w VII 1918 i otrzymał 
tu posadę nauczycielską. W 1922 ukoń-
czył w Warszawie roczny Wyższy Kurs 
Nauczycielski – dział humanistyczny:  
j. polski, historia. 1 IX tego samego roku 
otrzymał nominację na kierownika szkoły 
w Kamieńsku. W 1930 ukończył w War-
szawie miesięczny kurs instruktorski dla 
pracowników świetlic. Angażował się  
w działalność społeczną. Z jego inicjatywy 
został wybudowany w Kamieńsku Dom 
Ludowy (1919-1920), od 1919 przez wie-
le lat prowadził koło teatralne, a od 1923 
również bibliotekę w Domu Ludowym. 
Doprowadził w l. 1922-1923 do wybudo-
wania przystanku kolejowego w Kamień-
sku. Od 1922 przez 25 lat był prezesem 
Ogniska Nauczycielskiego. Zorganizował 
wtedy kupno aparatu kinematograficzne-
go wykorzystywanego przez nauczycieli 
w pracy kulturalno-oświatowej na terenie 
całej gminy. Przyczynił się do wybudo-
wania Szkoły Powszechnej w Kamieńsku 
(1932-1938). W czasie okupacji był prze-
wodniczącym Komitetu Opiekuńczego or-
ganizując przez 4 lata pomoc dla biednych 
i wysiedlanych rodzin z różnych stron  

Polski. W 1949 ukończył w Rudzie Pabia-
nickiej trzytygodniowy kurs dla kierow-
ników szkół podstawowych. 1 IX 1951 
został przeniesiony w stan spoczynku ze 
względu na incydent, który zdarzył się 22 
VII 1950 na akademii w Domu Ludowym 
w Kamieńsku (wygłaszając przemówienie 
przejęzyczył się i zamiast „hordy hitlerow-

ców zniszczyły Pol-
skę”, powiedział naj-
pierw „hordy bol…” 
i nie dokończywszy 
wyrazu po chwili 
poprawił się). Podjął 
pracę jako księgowy 
w aptece w Kamień-
sku. 29 IX 1956 zo-
stał zrehabilitowany 

i przywrócony do pracy w zawodzie na-
uczycielskim w Kamieńsku na stanowisko 
zastępcy kierownika szkoły (etat kierow-
nika był zajęty). K. Tazbir przepracował 
łącznie 61 lat (w Kamieńsku 54 lata), 
najdłużej na stanowisku kierowniczym  
w Szkole Podstawowej w Kamieńsku, ale 
również 5 lat w Szkole Średniej Ogólnoza-
wodowej w Kamieńsku (jako p.o. dyrek-
tora) oraz jako nauczyciel j. rosyjskiego 
w LO w Kamieńsku i w Szkole Przyspo-
sobienia Rolniczego w Kamieńsku. W l. 
1946 i 1947 zorganizował dla młodzieży 
w Kamieńsku klasę filialną Gimnazjum 
im. B. Chrobrego w Piotrkowie, w której 
uczyli nauczyciele szkoły podstawowej,  
a w egzaminach brali udział dyrektor gim-
nazjum Teofil Budzanowski i inspektor 
szkolny Z. Dzięgielewski. W 1948 jako 
członek Zarządu Miasteczka Kamień-
ska zajął się odbudową Domu Ludowego 
zniszczonego 2 IX 1939. W spółdzielczo-
ści w Kamieńsku przepracował 54 lata,  
w Zarządzie Miasteczka Kamieńska 33 
lata, w Gminnej Radzie 15 lat, w sejmi-
ku powiatowym 9 lat oraz po kilka lat:  
w Powiatowej Radzie Szkolnej, w oddzia-
le powiatowym ZNP, w Urzędzie Rozjem-
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czym, w Powiatowym Związku Gminnych 
Spółdzielni. Był przewodniczącym Rady 
Banku Spółdzielczego w Kamieńsku. Ka-
waler licznych odznaczeń państwowych  
i odznak organizacyjnych: Srebrnego Krzy-
ża Zasługi (1934), Złotej Odznaki Spół-
dzielczej (1946), Złotego Medalu Za Za-
sługi dla Pożarnictwa (1966), Honorowej  
Odznaki Województwa Łódzkiego (1968). 
W 1973 Prezes Rady Ministrów przyznał 
mu rentę specjalną z tytułu zasług dla 
oświaty, ponadto otrzymał dyplomy uzna-
nia od Kuratora Oświaty i różnych orga-
nizacji spółdzielczych. Był członkiem SD. 
Ożenił się z Ireną Dębską i miał z nią dwie 
córki – Zofię i Wiesławę. Autor Kroniki 
Kamieńska oraz Wspomnień z lat 1914-
1918. Zm. 9 VIII 1982 w Kamieńsku, po-
chowany na miejscowym cmentarzu. Był 
człowiekiem niespożytej energii, który 
nie potrafił żyć tylko dla siebie. Cieszył 
się zawsze dużym szacunkiem i uznaniem 
całego społeczeństwa w Kamieńsku. Uho-
norowany w 1996 poprzez wmurowanie  
w ścianę Domu Strażaka w Kamieńsku 
tablicy pamięci ufundowanej przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska 
oraz w 2004 poprzez nadanie jego imienia 
Domowi Ludowemu w Kamieńsku.

Aż sześćdziesiąt jeden lat, „Głos Nauczy-
cielski”, 23 III 1975, nr 12, s. 9; Ludzie naszych 
spółdzielni: wychowawca dwu pokoleń, „Rol-
nik – Spółdzielca”, 24 V 1964; Może szkoła 
jego imienia, „Tygodnik Piotrkowski”, 9 IV 
1986; K. Tazbir, Kronika Kamieńska, „Echo 
Kamieńska” 1996, nr 2-9; AACZ, Księga ur. 
parafii rzymskokatolickiej w Kamieńsku 1885-
1893, sygn. KM 4539, akt 232/1892.

Grzegorz Turlejski

TICHI (Tyche) Józef (1760-1816) – 
aptekarz, urzędnik. Ur. w Austerlitz (dziś: 
Slavkov u Brna) na Morawach. Ukończył 6 
klas w szkole w Austerlitz, studiował przez 

rok filozofię na Akademii Ołomunieckiej  
i przez pół roku na Akademii Krakowskiej. 
Później uczył się zawodu aptekarskiego  
w Krakowie. Założył aptekę w Szczekoci-
nach, a w 1790 lub 1791 przeniósł ją do 
Koniecpola. W 1794 został wybrany bur-
mistrzem Koniecpola, co władze pruskie 
zatwierdziły w 1796. Pozostawał na urzę-
dzie do 1807, w międzyczasie sprzedał 
aptekę (1799). W 1807 mianowany kon-
syliarzem miast przy Podprefekturze Po-
wiatu Radomskiego (radomszczańskiego). 
W VI 1808 został burmistrzem Radomska. 
Funkcję tę sprawował do śmierci. Żonaty, 
żona (nieznana z imienia) z niewiadomych 
przyczyn mieszkała w Krakowie. Zm. 16 
VI 1816 w Radomsku.

AACz, Księga zmarłych parafii i gminy 
Radomsko 1815-1816, sygn. KM 4996, akt zg. 
47/1816; APPT, AmR, zespół 103/I, sygn. 252.

Grzegorz Mieczyński

TOMASZEWSKI Jerzy (1930-
2014) – profesor nauk humanistycznych, 
badacz dziejów gospodarczych, historii 
Europy Środkowej i stosunków polsko-
-żydowskich. Ur. 8 X 1930 w Radom-
sku. Był jedynym dzieckiem Dyonizego 
(urzędnika PZU) i Ireny z d. Podgórskiej 
(urzędniczki). Żonaty z Zofią z d. Anto-

sik (graficzką), miał 
jedną córkę Agatę. 
Z wykształcenia był 
ekonomistą, ukoń-
czył studia w Szkole 
Głównej Planowania 
i Statystyki (obec-
nie: Szkoła Główna 
Handlowa). Został 
zatrudniony w 1950 

(cztery lata przed magisterium) na stano-
wisku zastępcy asystenta w Katedrze Hi-
storii Gospodarczej SGPiS u prof. Andrze-
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ja Grodka. Magisterium napisał z historii 
gospodarczej, która na wiele lat stała się 
głównym przedmiotem jego zaintereso-
wań. W 1960 obronił pracę doktorską, 
także na SGPiS, a cztery lata później zo-
stał doktorem habilitowanym. Po ukoń-
czeniu studiów przez dwa lata był aspi-
rantem w Instytucie Nauk Społecznych 
przy KC PZPR. Członkiem PZPR był od 
1949 (rzucił legitymację partyjną w 1981).  
W 1957 udało mu się powrócić do pra-
cy w Katedrze Historii Gospodarczej. Po 
habilitacji został poinformowany, że jeśli 
będzie chciał pozostać w dotychczasowym 
miejscu pracy, może zapomnieć o awan-
sie, przeniósł się więc w 1964 do Instytutu 
Nauk Politycznych SGGW, gdzie pełnił 
funkcję kierownika Instytutu. Następnie 
pracował w Instytucie Nauk Politycznych 
UW. W 1972 został profesorem nadzwy-
czajnym, a w 1980 – profesorem zwyczaj-
nym. W 1990 rozpoczął pracę w Instytucie 
Historycznym UW, gdzie był zatrudniony 
aż do emerytury. W roku akademickim 
1986/87 wykładał w Institute of Advan-
ced Studies na Uniwersytecie Hebrajskim 
w Jerozolimie, a w 1989/90 w Japonii,  
w Slavic Research Center na uniwersyte-
cie Hokkaido w Sapporo. Był też profeso-
rem w Wyższej Szkole Gospodarki Krajo-
wej w Kutnie. Pierwszy okres działalności 
naukowej J. Tomaszewskiego poświęcony 
był historii gospodarczej Polski, przede 
wszystkim zaś okresowi międzywojen-
nemu. Wraz ze Zbigniewem Landauem 
opublikował szereg prac, w tym liczące 
się do dziś monografie. Jedną z bardziej 
znanych jest Zarys historii gospodarczej 
Polski 1918-1939, która ukazała się po 
raz pierwszy w 1960 i miała sześć wydań 
(ostatnie 1999). Kolejnym tematem zain-
teresowań i ważnym etapem w pracy na-
ukowej J. Tomaszewskiego była historia 
Europy Środkowej. Do najważniejszych 
prac należy opublikowana w 1983 książ-
ka The Socialist Regimes of East Central 

Europe. Their Establishment and Consoli-
dation 1944-1967, która nie mogła ukazać 
się w Polsce, wydana została w Londynie 
i Nowym Jorku. Jednak zdecydowanie 
najbardziej istotna jest ostatnia dziedzina, 
której się poświęcił, historia polskich Ży-
dów i stosunków polsko-żydowskich w II 
Rzeczypospolitej. Swoje zainteresowania 
tym tematem rozpoczął od problematyki 
mniejszości narodowych w Polsce mię-
dzywojennej. Jego prace, wydane jeszcze 
w okresie PRL-u: Rzeczpospolita wielu 
narodów oraz Ojczyzna nie tylko Polaków. 
Mniejszości narodowe w Polsce w latach 
1918-1939, otworzyły dyskusję na temat 
mniejszości narodowych w Polsce. J. To-
maszewski był właściwie prekursorem 
badań nad społecznością żydowską w Pol-
sce, tematu, który w PRL był praktycznie 
przemilczany. Jego uczniami jest wielu 
wybitnych naukowców. Był promotorem 
około 30 prac doktorskich – m.in. Augusta 
Grabskiego, Artura Markowskiego, Natalii 
Aleksiun – wszystkie te osoby kontynuują 
badania nad historią polskich Żydów. Peł-
nił też funkcje organizacyjne i społeczne. 
Był współtwórcą, a potem wieloletnim 
kierownikiem (do 2001) Centrum Bada-
nia i Nauczania Dziejów i Kultury Ży-
dów w Polsce im. Mordechaja Anielewi-
cza. Zasiadał w wielu komitetach – m.in. 
w Komitecie Nagrody Jana Karskiego  
i Poli Nireńskiej. Był członkiem komite-
tów redakcyjnych czasopism – „Biuletynu 
Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 
„Kwartalnika Historii Żydów” oraz rocz-
nika „Polin. Studies in Polish Jewry”. 
Należał do Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego, Komisji Historii i Kultury 
Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, 
Czech and Slovak Society of Arts and 
Sciences, był wiceprzewodniczącym Sto-
warzyszenia Żydowski Instytut Historycz-
ny i przewodniczącym Rady Naukowej 
Żydowskiego Instytutu Historycznego,  
a także sygnatariuszem porozumienia po-
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wołującego do życia Muzeum Historii Ży-
dów Polskich POLIN. Wchodził w skład 
jury Nagród Historycznych tygodnika 
„Polityka”. Był też członkiem Rady Pro-
gramowej stowarzyszenia „Otwarta Rze-
czypospolita”. Zm. 4 XI 2014 w Warszawie.

A. Landau-Czajka, Jerzy Tomaszewski  
(8 X 1930–4 XI 2014), [w:] „Kwartalnik Histo-
ryczny”, 2015, nr 1, s. 216-219; Nie żyje Jerzy 
Tomaszewski, https://zaiks.org.pl/862,0,nie_
zyje_jerzy_tomaszewski, pobrano 27.02.2019.

Anna Landau-Czajka

TRZEBSKA Janina z Orłowskich 
(1878-1936) – działaczka społeczna. Ur. 
26 XII 1878 w Radomsku, c. Józefa (sto-
larza) i Michaliny z Badowskich małżon-
ków Orłowskich. Wyszła za mąż 10 VII 
1899 w Radomsku za Bolesława Romu-
alda Trzebskiego (1872-1951) – technika 
zatrudnionego w Częstochowie na stacji 
kolejowej. Przeniosła się wraz z mężem 
do Częstochowy, następnie do Włocławka.  
W l. 20. prezeska Stowarzyszenia Kobiet 
Katolickich i członkini zarządu Caritas. 
Zm. 23 VII 1936 we Włocławku, tam rów-
nież pochowana.

AACz, Księga ur. parafii rzymskokatolic-
kiej w Radomsku 1874-1880, sygn. KM 104, 
akt 5/1879; Księga małż. parafii rzymskokato-
lickiej w Radomsku 1898-1901, sygn. KM 123, 
akt. 101/1899; GRa 1936, nr 32, s. 7.

Grzegorz Mieczyński

TURLEJSKI Bronisław (1901-2000) 
– maszynista, żołnierz 1920 roku. Ur. 22 
II 1901 w Kamieńsku, s. Józefa i Anto-
niny z Turlejskich. Ojciec był kowalem, 
matka prowadziła gospodarstwo domowe.  
W 1916 ukończył pięciooddziałową 
Szkołę Powszechną w Kamieńsku. Został 

powołany do wojska 3 II 1920 do Kom-
pani Zaopatrzenia Saperów (specjalność 
wojskowa – rusznikarz), walczył do 16 
XI 1920 w wojnie polsko-bolszewickiej.  
W 1926 uzyskał dyplom podmistrza ślu-
sarskiego. W l. 1926-1955 pracował  
w Parowozowni Głównej w Piotrkowie 
Trybunalskim na stanowiskach: ślusarz, 
pomocnik maszynisty, maszynista, star-
szy maszynista. W 1923 ożenił się z Anną 
z Manieckich, miał z nią czworo dzieci: 
Henrykę, → Józefa, → Tadeusza, Ryszar-
da. Po śmierci żony Anny w 1941 oże-
nił się ponownie w 1948 z wdową Zofią 

Krysztofik z Ziębów. 
Odznaczony Brązo-
wym Medalem Za 
Długoletnią Służbę 
(1938) i Brązowym 
Krzyżem Zasługi 
(1938). 31 X 1990 
awansowany przez 
Prezydenta RP na 
stopień podporucz-

nika i odznaczony Krzyżem Obrońcy 
Ojczyzny 1918-1921. Zm. 25 IV 2000  
w szpitalu w Radomsku, spoczywa na 
cmentarzu w Kamieńsku.

Z. Grządzielski, Leksykon miasta i gminy 
Kamieńsk, Kamieńsk 2007, s. 132; Archiwum 
Grzegorza Turlejskiego.

Grzegorz Turlejski

TURLEJSKI Józef Walenty, ps. Zator 
(1928-2015) – technik mechanik, harcerz 
Szarych Szeregów, społecznik. Ur. 14 II 
1928 w Piotrkowie Trybunalskim w rodzi-
nie → Bronisława i Anny z Manieckich. 
Ukończył Publiczną Polską Szkołę Podsta-
wową w Kamieńsku (1942), Gimnazjum 
Mechaniczne w Piotrkowie Trybunalskim 
z tytułem czeladnika ślusarskiego (1948), 
a następnie Państwową Szkołę Technicz-
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no-Przemysłową (Liceum Mechaniczne) 
w Piotrkowie Trybu-
nalskim (1951), uzy-
skując świadectwo 
dojrzałości i tytuł 
technika mechanika. 
W czasie II wojny 
światowej harcerz 
Szarych Szeregów 
ps. Zator, uczęszczał 
na tajne nauczanie. 

Zawodnik drużyny piłkarskiej KS Świt  
w Kamieńsku w l. 1943-1953 (w czasie 
wojny okupant wprawdzie zakazał upra-
wiania sportu, jednak odbywały się mecze 
Świtu z reprezentacją pracowników nie-
mieckich zatrudnionych w fabryce w Go-
municach oraz z drużynami z sąsiednich 
miejscowości). Pracował w Gimnazjum 
Przemysłowym Zakładów Przemysło-
wych „Metalurgia” w Radomsku jako wy-
kładowca rysunku zawodowego (1951), 
Radomszczańskich Zakładach Przemysłu 
Drzewnego w Radomsku na stanowi-
sku kierownika warsztatów naprawczych 
(1951-1956), Fabryce Ceraty „Wojcie-
chów” w Gomunicach na stanowiskach: 
główny mechanik, główny energetyk, 
starszy technik, kierownik działu inwe-
stycji (1956-1963), następnie w Fabryce 
Mebli Giętych FAMEG w Radomsku na 
stanowiskach: starszy inżynier, kierownik 
warsztatów remontowych, starszy refe-
rent techniczny, starszy mistrz instalator 
elektryk (1963-1974). Działacz społeczny 
i polityczny: przewodniczący Społeczne-
go Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza 
Kościuszki w Kamieńsku (1981-1991), 
przewodniczący Międzyzakładowej Ko-
misji NSZZ „Solidarność” w Kamieńsku 
(1989-1999), inicjator powstania Komite-
tu Obywatelskiego „Solidarność” w Ka-
mieńsku i jego członek (1989-1991), czło-
nek Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 
w Kamieńsku delegowany przez Komitet 
Obywatelski „Solidarność” w Radomsku 

w wyborach do Sejmu i Senatu w dn. 4 VI 
1989, członek Ruchu Społecznego AWS 
w Kamieńsku (1998-2002), współzałoży-
ciel Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Ka-
mieńska (1991) i jego członek honorowy. 
Odznaczony: Odznaką 30-lecia Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie 
Trybunalskim, Medalem 70-lecia LZS 
Świt Kamieńsk, Medalem → mjr. Anto-
niego Maszewskiego, Medalem III Krajo-
wej Konferencji Samorządy R.P. Janowi 
Pawłowi II, Medalem 15-lecia Odzyska-
nia Prawa Miejskiego przez Kamieńsk, 
Odznaką 20-lecia Stowarzyszenia Przyja-
ciół Miasta Kamieńska. W 1953 ożenił się  
z Anną z Kempów, miał z nią troje dzieci 
(Grzegorza, Elżbietę, Tomasza). Zm. 15 X 
2015 w szpitalu w Radomsku, pochowany 
na cmentarzu w Kamieńsku.

Z. Szczepański, G. Turlejski, KS Świt Ka-
mieńsk 1937-1993, Kamieńsk 1994, s. 1-5; Ar-
chiwum Grzegorza Turlejskiego.

Grzegorz Turlejski

TURLEJSKI Tadeusz (1932-2014) 
– technik energetyk, zawodnik i trener 
piłki nożnej, działacz społeczny. Ur. 25 I 
1932 w Piotrkowie Trybunalskim w rodzi-
nie → Bronisława i Anny z Manieckich. 
Ukończył Szkołę Podstawową w Kamień-
sku (1945), Gimnazjum Mechaniczne  

w Piotrkowie Try-
bunalskim z tytułem 
czeladnika ślusar-
skiego (1948), a na-
stępnie Państwową 
Szkołę Techniczno-
-Przemysłową (Li-
ceum Mechaniczne) 
w Piotrkowie Trybu-
nalskim (1951) otrzy-

mując świadectwo dojrzałości i tytuł tech-
nika energetyka. W l. 1956-1982 pracował  
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w Koneckich Zakładach Odlewniczych  
w Końskich na stanowisku głównego ener-
getyka. W 1970 ukończył Wyższą Szkołę 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu uzy-
skując dyplom trenera II kl. piłki nożnej. 
Zawodnik drużyny piłkarskiej (bramkarz) 
KS Świt w Kamieńsku w l. 1944-1948  
(w czasie wojny okupant wprawdzie za-
kazał uprawiania sportu, jednak odbywały 
się mecze Świtu z reprezentacją pracowni-
ków niemieckich zatrudnionych w fabryce 
w Gomunicach oraz z drużynami z sąsied-
nich miejscowości). Bramkarz: Concordii 
Piotrków Trybunalski (1948-1952), dru-
goligowej Gwardii Lublin (1953), drugo-
ligowej Gwardii Kielce (1954-1955), Stali 
Końskie (1956-1966). Reprezentant woj. 
łódzkiego (1950-1952), woj. lubelskiego 
(1953) i woj. kieleckiego (1954-1960). Tre-
ner: Stali Końskie (1956-1974), Neptuna 
Końskie (1974-1988), Opocznianki Opocz-
no (1989-1990), Gerlacha Drzewica (1991-
1992), Tęczy Gowarczów (1992-1995), 
Leśnika Sitowa (1996). Jego wychowan-
kami byli m.in. Tadeusz Nowak – najsku-
teczniejszy strzelec drugoligowego Staru 
Starachowice oraz Krzysztof Bąk – repre-
zentant Polski do lat 16. W l. 1982-1991 
był członkiem Wydziału Szkolenia Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej w Kielcach, 
w l. 1985-1988 również członkiem Zarządu 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kiel-
cach. Odznaczony: Odznaką 30-lecia Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej w Piotrko-
wie Trybunalskim, Medalem 70-lecia LZS 
Świt Kamieńsk, Medalem → mjr. Antonie-
go Maszewskiego, Złotą Honorową Od-
znaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej  
w Kielcach. W 1956 ożenił się z Anną z Ko-
walczyków, miał z nią troje dzieci: Bożenę, 
Leszka i Jacka. Zm. 31 X 2014 po ciężkiej 
chorobie w szpitalu w Kielcach, został po-
chowany na cmentarzu w Końskich.

M. Michniak, A. Pawłowski, Świętokrzyski 
Leksykon Sportowy, Kielce 2002, s. 225;  

Z. Szczepański, G. Turlejski, KS Świt Kamieńsk 
1937-1993, Kamieńsk 1994, s. 1-5; Archiwum 
Jacka Turlejskiego.

Grzegorz Turlejski

TURSKI Bonawentura h. Rogala (ok. 
1700-1750) – duchowny katolicki. Był 
synem Gabriela Turskiego i Jadwigi Ko-
bielskiej h. Poraj, pochodzących z rodzin 
osiadłych pod Radomskiem. Po ukończe-
niu seminarium w Łowiczu w 1721 zo-
stał kanonikiem i dziekanem łęczyckim, 
dziekanem łowickim oraz proboszczem 
spiskim. Następnie wyjechał do Rzymu 
na dalsze studia, gdzie w l. 1723-1727 był 
rektorem kościoła św. Stanisława i tam też 
otrzymał od papieża kanonię gnieźnień-
ską (1725) po swym wuju → Franciszku 
Antonim Kobielskim. W 1732 był jednym 
z trzech kandydatów branych pod uwagę 
przy obsadzie sufraganii gnieźnieńskiej. 
W 1742 uzyskał w Krakowie doktorat 
obojga praw, kanonię krakowską oraz zo-
stał archidiakonem gnieźnieńskim. Wyjed-
nał u papieża Benedykta XIV bullę, która 
pomimo wyniesienia go na stanowisko 
archidiakona gnieźnieńskiego, pozwoliła 
mu nadal zatrzymać kanonię krakowską 
(prałaturę), probostwo na Spiszu oraz pre-
bendę w Strzałkowie. To jemu przypisuje 
się część prac przeprowadzonych w l. 40. 
XVIII w. w kościele w Strzałkowie (sfi-
nansowanie wykonania sklepienia mu-
rowanego, pokrycie dachówką rzymską, 
dobudowanie dwóch krucht i zakrystii ze 
skarbcem, wykonanie istniejącej do chwili 
obecnej ambony, chóru muzycznego i po-
sadzki marmurowej oraz prawdopodobnie 
najstarszych fresków). W klasztorze oo. 
Dominikanów w Gidlach znajduje się ob-
raz wotywny B. Turskiego. W 1740 Tur-
ski reprezentował kapitułę gnieźnieńską 
na sejmie walnym, a w 1742 i 1749 pełnił 
funkcję prezydenta na Trybunale Koron-
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nym. W 1749 przeprowadził wizytację  
generalną archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Zm. w 1750, a wykonawcą testamentu 
uczynił swojego krewnego → bp. Anto-
niego Wołłowicza.

E. Delong, Wojewódzki Konserwator Za-
bytków Delegatura w Piotrkowie Trybunal-
skim, Karta ewidencyjna, Obraz wotywny Bo-
nawentury Turskiego h. Rogala, poz. 160/18, 
2009, s. 1-2; S. Jaszowski, Sławianin, Lwów 
1839, t. II, s. 140; Korpus Inscriptionum Po-
loniae, wyd. J. Szymczak, t. VI, Łódź-Piotr-
ków Trybunalski 1993, s. 271-272; A. Kacz-
marek, Księgi metrykalne parafii Świętych 
Apostołów Szumona i Judy Tadeusza w Dme-
ninie, cz. II, Dmenin 2009, s. 28, 179, 184, 
189, 211; J. Korytkowski, Prałaci i kanoni-
cy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od 
roku 1000 aż do dni naszych, Gniezno 1883, 
t. I, s. 37, t. IV, s. 148-152; K.R. Prokop, Fe-
liks Paweł Turski (1771-1790), cykl: Biskupi 
łuccy, [w:] „Wołanie z Wołynia”, nr 3 (118), 
Ostróg 2014, s. 46.

Michał Pawlikowski

TURSKI Feliks h. Rogala (1729-
1800) – książę siewierski i biskup krakow-
ski. Ur. 14 I 1729 w Czarnocinie pomiędzy 
Piotrkowem Trybunalskim a Koluszkami,  
s. Mikołaja Turskiego h. Rogala i Kata-
rzyny Poleskiej h. Poraj. Studia ukończył 
w Rzymie, gdzie w 1754 uzyskał doktorat 
obojga praw. W tym też roku został kano-
nikiem w kapitule katedry gnieźnieńskiej, 
niebawem również kanonikiem warszaw-
skiej kolegiaty św. Jana Chrzciciela i ofi-
cjałem warszawskim. Następnie uczy-
niono go prepozytem kaliskim i w 1759 
prepozytem gnieźnieńskim. Reprezen-
tował kapitułę gnieźnieńską na sejmach 
walnych (1758, 1766), na sejmie nadzwy-
czajnym (1761) oraz na sejmach konwoka-
cyjnym i elekcyjnym (1764). Dwukrotnie 
zasiadał w Trybunale Koronnym jako jego 
wiceprezydent (1756, 1757), zaś w 1763 

jako jego prezydent. W 1765 za zgodą 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
którego rok wcześniej po elekcji witał jako 
reprezentant duchowieństwa warszawskie-
go, wyświęcony na biskupa chełmskiego. 
Po śmierci prymasa Łubieńskiego (1767) 
w okresie sede vacante, tj. do czasu powo-
łania nowego metropolity, powierzono mu 
administrowanie archidiecezją gnieźnień-
ską. W 1771 otrzymał biskupstwo łuckie, 
w miejsce niedawno zmarłego swego bli-
skiego krewnego → bp. Antoniego Wołło-
wicza. W 1770, zanim otrzymał godność 
ordynariusza łuckiego, objął prebendę  
w Strzałkowie k. Radomska. Wybrano go 
prebendarzem wbrew przyjętym zasadom 
obsady tego beneficjum kościelnego, gdyż 
nie pieczętował się herbem Poraj, lecz Ro-
gala. Był jednak skoligacony z Poraitami 
Kobielskimi (przez matkę), a w szcze-
gólności był krewnym i protegowanym 
bp. Antoniego Wołłowicza i to uznano za 
wystarczające do objęcia tego beneficjum. 
Uzyskał dodatkowo wsparcie ze strony 
wpływowego kasztelana sądeckiego Mę-
cińskiego. Po powołaniu Rady Nieustają-
cej bp. F. Turskiemu, jako jej członkowi, 
powierzono funkcję konsyliarza. W 1790 
wyniesiony na biskupstwo krakowskie, 

jednocześnie został 
księciem siewier-
skim. W Kluczew-
sku, które zakupił, 
posiadał letnią rezy-
dencję. W testamen-
cie dobra kluczew-
skie zapisał swemu 
krewnemu → Ksa-
weremu Turskiemu. 

Zm. 31 III 1800, pochowany w podzie-
miach katedry na Wawelu. 

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry 
metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż 
do dni naszych, Gniezno 1883, t. III, s. 329,  
t. IV, s. 152-156; J. Łaski, Liber Beneficjorum 
Archidioecensis Gnesnensis Societate Lit-
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terarai Poznaniensi, wyd. J. Łukowski, t. I, 
Gniezno 1880, s. 494; K. Niesiecki, Herbarz 
polski, t. IX, Lipsk 1842, s. 154; K.R. Prokop, 
Feliks Turski (1729-1800), cykl: Biskupi łuc-
cy, „Wołanie z Wołynia”, nr 1 (116), Ostróg 
2001, s. 46-48; B. Pstrokoński, Pamiętniki 
księdza Pstrokońskiego kanonika katedralnego 
gnieźnieńskiego, Wrocław 1844, s. 162-163;  
M. Rawita-Witanowski, W siedzibie Siemiradz-
kiego, „Tygodnik Krajoznawczy Ziemia” 1910,  
nr 52, s. 6; M. Różański, Duchowieństwo pa-
rafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII 
wieku. Studium propozograficzne, Łódź 2010,  
s. 39, 264, 332; Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich, red.  
B. Chlebowski, W. Walewski, t. IV, hasło: Klu-
czewsko, Warszawa 1883, s. 166. 

Michał Pawlikowski

TURSKI Ksawery h. Rogala (ok. 
1760-1820) – poseł na sejm, stolnik szad-
kowski. Bratanek → Maksyma Turskiego 
– chorążego radomskowskiego i krewny 
bp. krakowskiego → Feliksa Turskiego. 
Dziedzic Dmenina, Dziepółci, Łagiewnik 
i Orzechowa. Ożeniony był z Marcjanną  
z Kobielskich (zm. w 1785, prawdopodob-
nie w wyniku komplikacji po porodzie). 
Miał z nią co najmniej pięcioro dzieci: 
Józefa (chrzest w 1779), Annę Teklę Bar-
barę Apolonię (ur. i zm. 1781), Łukasza 
(zm. 1784), Mariannę Wiktorię (chrzest  
2 I 1785), Mariannę Joannę (ur. w II 1785, 
chrzest w 1789). W 1784 cześnik radom-
skowski, w l. 1784-1793 stolnik szad-
kowski, w 1786 wybrany posłem na sejm  
z woj. sieradzkiego. W 1791 podpisał 
akces popierający Konstytucję 3 Maja. 
Odznaczony Orderem św. Stanisława.  
W 1800 po śmierci bp. krakowskiego 
Feliksa Turskiego odziedziczył dobra 
kluczewskie. W Kluczewsku wystawił 
kościół murowany pw. św. Wawrzyńca 
Męczennika i przeniósł parafię z Januszo-
wic do Kluczewska. 30 VI 1788 poślubił  

w Rzejowicach Marcjannę Marię Przeręb-
ską h. Nowina, z którą miał córkę Teodorę 
(Teodozję) Petronelę (chrzest 1791, zm. 
1792) oraz dwóch synów: Ignacego (1796-
1844) i Maksymiliana (1799-po 1861). 
Zm. 25 XII 1820 w Kluczewsku.

A. Kaczmarek, Księgi metrykalne para-
fii Świętych Apostołów Szumona i Judy Ta-
deusza w Dmeninie, cz. II, Dmenin 2009,  
s. 104; Listy biskupa Antoniego Okęckiego z lat 
1776-1792, oprac. J. Zbiniowska, [w:] „Nasza 
przeszłość. Studia z dziejów kościoła i kultury 
katolickiej w Polsce”, t. XXVII, Kraków 1967,  
s. 186, poz. 36; E. Opaliński, H. Żerek-K-
leszcz, Urzędnicy województw łęczyckiego  
i sieradzkiego XVI-XVIII wieku, Kórnik 1993, 
t. II, z. 2, s. 126, 191, 299; Słownik geograficz-
ny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski,  
t. IV, hasło: Kluczewsko, Warszawa 1883,  
s. 166; AACz, Księga małż. parafii rzymskoka-
tolickiej w Rzejowicach 1770-1791, sygn. KM 
1062, s. 44-45; Księgi metrykalne parafii rzym-
skokatolickiej w Dmeninie, sygn. KM 218,  
k. 56, 60v, 61v, KM 220, k. 60, 63, 72, KM 221, 
k. 3v, 6; AGAD, Księgi sieradzkie grodzkie re-
lacyjne, sygn. 186, k. 336-338v; Akces szlachty 
sieradzkiej do Konstytucji 3 Maja, GWa, 26 
VIII 1786, nr 68.

Michał Pawlikowski

TURSKI Maksym (Maksymilian)  
z Turzych Rogów (w pow. łukowskim)  
h. Rogala (I poł. XVIII w.-1784) – chorą-
ży radomskowski (określany również jako 
sieradzki). Syn Mikołaja Turskiego h. Ro-
gala i Katarzyny Poleskiej h. Poraj, brat 
→ Feliksa Turskiego (bp. krakowskiego 
i księcia siewierskiego). W 1764 podczas 
elekcji królewskiej z ramienia szlachty 
woj. sieradzkiego głosował na Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Był wówczas 
chorążym chorągwi husarskiej i poruczni-
kiem pow. radomskowskiego. W l. 1764-
1768 stolnik radomskowski, następnie 
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chorąży radomskowski (1768-1780) oraz 
chorąży większy sieradzki (1780-1784). 
W 1778 rozpoczął bezskuteczne zabiegi  
o godność kasztelana wieluńskiego z czym 
wiązało się miejsce w senacie. W 1780 na 
79 głosów w Radzie Nieustającej uzyskał 
zaledwie 11. W 1781 został odznaczony 
Orderem Świętego Stanisława. Ożenił 
się z Anną Tymowską. Jego synem był 
Franciszek Ksawery Turski (chorąży ra-
domskowski), zaś bratankiem → Ksawery 
Turski (poseł na sejm, stolnik szadkowski 
i cześnik radomskowski).

Listy biskupa Antoniego Okęckiego z lat 
1776-1792, oprac. J. Zbiniowska, [w:] „Nasza 
przeszłość. Studia z dziejów kościoła i kultury 
katolickiej w Polsce”, t. XXVII, Kraków 1967, 
s. 186, poz. 36; K. Niesiecki, Herbarz polski,  
t. IX, Lipsk 1842, s. 154; E. Opaliński, H. Że-
rek-Kleszcz, Urzędnicy województw łęczyc-
kiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku, Kórnik 
1993, t. II, z. 2, s. 125, 129, 138, 299; O. Pie-
truszki, Elektorów poczet, którzy niegdyś głoso-
wali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, 
Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Sta-
nisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych 
Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich, 
itd., Lwów 1845, s. 382; H. Żerek-Kleszcz, 
Nominacje senatorskie Stanisława Augusta Po-
niatowskiego Poniatowskiego w okresie rady 
Nieustającej, [w:] „Przegląd Nauk Historycz-
nych”, Łódź 2006, rocz. V, nr 1 (9), s. 215, 227, 
231; Akt Elekcyi Roku Tysiąc Siedmset Sześć-
dziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, 
Dnia Dwudziestego Siódmego, Warszawa 1764,  
s. 59; Prawa, konstytucje y przywileje Królestwa 
Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego,  
y wszystkich prowincji należących: na walnych 
seymach koronnych od sejmu wiślickiego roku 
pańskiego 1347 aż do ostatniego sejmu uchwa-
lone, Warszawa 1782, s. 247; Zbiór konstytucji 
i uchwał sejmu pod związkiem konfederacyi  
w Warszawie agitującego się od dnia 7 paździer-
nika 1788 do dnia 16 grudnia roku 1790, War-
szawa 1791, s. 54; Źródła historycznoliterackie, 
t. I, Wrocław 1959, s. 186, 354.

Michał Pawlikowski

TYBERG Juda Zysman (1885-1942?) 
– kupiec, samorządowiec, działacz społecz-
ny. Ur. 3 XI 1885 w Radomsku w rodzinie 
Abrahama Jakuba Tyberga (1867-1946)  
i Chai Frymety Epsztajn (1865-1941). 
Miał sześcioro młodszego rodzeństwa: 
Moszka Arona (1888-1961), Sarę Szajndlę 
(1901-1968) – zamężną z Abramem Icko-
wiczem, Wolfa (1902-1996), Chanę Taubę 
– zamężną z Fiszelem Krakowskim; Sarę 
(Surę) Fajgę (1891-1937) i Henryka. Miał 
też przyrodniego brata Luisa z pierwsze-

go małżeństwa ojca. 
Posiadał wykształce-
nie elementarne, do-
mowe. Był wyzna-
nia mojżeszowego. 
Uczestnik rewolucji 
w 1905. Osiedlił się 
w Przedborzu po 
poślubieniu 28 VII 
1912 Szpryncy Per-

li Wainman (ok. 1891-1925). Mieli troje 
dzieci: Marię (Manię) Sarę (1913-2006) 
– zamężną Lewin, Reginę (1916-1942)  
i syna o nieustalonym imieniu ur. ok 1912. 
Dwoje ostatnich zginęło w obozach zagła-
dy. Został właścicielem kamienicy przy 
ul. Mostowej 36 (obecnie w tym miejscu 
stoi Dom Rzemiosła), w której prowadził 
sklep z artykułami kolonialnymi. Budynek 
liczył 8 izb, w tym 3 izby wynajęte na po-
sterunek PP, spłonął w 1939. W wyborach 
do Rady Miejskiej Przedborza 14 III 1920  
Z. Tyberg uzyskał mandat radnego.  
W radzie pełnił różne funkcje, był m.in. 
członkiem sekcji sanitarnej i specjalnej 
komisji czuwającej nad pracą wszystkich 
sekcji rady. W 1929, po rozwiązaniu Za-
rządu Miejskiego oraz Rady Miejskiej  
i powołaniu Zarządu Tymczasowego Prze-
dborza z burmistrzem komisarycznym 
Janem Juriewem, Tyberg wszedł w skład 
czteroosobowej Rady Przybocznej. Rada 
ta funkcjonowała do V 1930. W II 1930  
w wyniku przeprowadzonych wyborów do 
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Rady Miejskiej Przedborza (której pierw-
sze posiedzenie odbyło się dopiero 12 VI 
1930) Tyberg ponownie znalazł się w jej 
składzie. W III 1930 wraz z Ałterem Tur-
kiem był likwidatorem Stowarzyszenia 
Spożywców „Samopomoc Rzemieślni-
ków” w Przedborzu. W 1931 został człon-
kiem komitetu pomocy powodzianom. Re-
prezentował ludność żydowską w czasie 
świąt państwowych i uroczystości, m. in. 
podczas odsłonięcia Pomnika Marszałka 
→ Józefa Piłsudskiego i Obrońców Ojczy-
zny (11 XI 1931) oraz żałobnego posie-
dzenia Rady Miejskiej po śmierci Józefa 
Piłsudskiego (13 V 1935). W wyborach 
w V 1934 po raz trzeci został radnym, od 
I 1935 także członkiem komisji rewizyj-
nej rady. Radnym był na pewno do 1 XII 
1938 (na tej dacie kończą się zachowane 
w archiwach protokoły), kolejne wybo-
ry miały się odbyć na przełomie V i VI 
1939, ale ze względu na brak materiałów 
źródłowych nie jest znany skład rady. Na 
wszystkich listach radnych Tyberg wid-
nieje jako radny bezpartyjny. Był także 
prezesem żydowskiej gminy wyznaniowej 
w Przedborzu. Odznaczony Medalem Nie-
podległości. Od 2 III 1940 pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady Starszych Gminy 
Żydowskiej w Przedborzu (Ältestenrat in 
Przedborz) do czasu aresztowania przez 
Niemców w V 1941 i osadzenia w wię-
zieniu w Kielcach. Uwolniony na skutek 
interwencji konfidenta Gestapo, mieszkań-
ca Przedborza Izaaka Lewina, powrócił do 
pracy w Radzie Starszych jako zastępca 
przewodniczącego. Był wiceprzewodni-
czącym miejscowej Delegatury Żydow-
skiej Samopomocy Społecznej. Nie ma 
pewności co do daty i okoliczności śmierci 
Z. Tyberga. Jedno ze źródeł internetowych 
(powołując się na jego rodzinę) podaje in-
formację o zamordowaniu przez Niemców 
w Przedborzu w 1942, inne podaje jako 
miejsce śmierci Warszawę, ale bez daty. 
Pewne jest, że część jego najbliższej ro-

dziny wyjechała się do Argentyny jeszcze 
przed wybuchem wojny, a on sam wojny 
nie przeżył.

P. Grabalski; Tyberg Juda Zysman, [w:] 
Przedborski Słownik Biograficzny, www.
psbprzedborz.pl, dostęp 28.12.2018 r.; ten-
że, Władze samorządowe miasta Przedborza  
w latach 1916-2015, Przedbórz 2015, s. 30-32, 
39, 44, 46, 58, 60, 65; K. Kozakiewicz, Pa-
miętnik burmistrza miasta Przedborza, Prze-
dbórz 2016, s. 60-61, 157, 177; Tyberg Juda 
Zysman, www.geni.com, dostęp 28.12.2018 
r.; Tyberg Juda Zysman, www.myheritage.pl, 
dostęp 28.12.2018 r.; informacje autora; fot. 
ze zbiorów Muzeum Ludowego Ziemi Przed-
borskiej; W. Zawadzki, Eroica, Zagłada Żydów 
przedborskich w latach 1939-1942, Bydgoszcz 
2008, s. 35-36, 38-39; tenże, Przedborski 
wrzesień. Obrona i zniszczenie miasta przez 
Niemców w 1939 r., Bydgoszcz 2004, s. 151; 
APPT, zespół 334, ASC Okręgu Bożniczego  
w Przedborzu, sygn. 86, akt małż. 20/1912, 
sygn. 89, akt ur. 182/1913; zespół 335, ASC 
Okręgu Bożniczego w Radomsku, sygn. 17, akt 
małż. 18/1885, akt ur. 216/1885, sygn. 20, akt 
6/1888, sygn. 23, akt ur. 28/1891, sygn. 132, 
akty małż. 41/1921, 46/1923; „Świat Zasłużo-
nych” 1934, nr 2, s. 29.

Paweł Grabalski

W

WALEWSKA Cecylia Wiktoria, ps. 
Collona, Marek De-
rwid, Sullika, Selika 
(1859-1940) – pi-
sarka, działaczka ru-
chu na rzecz równo-
uprawnienia kobiet. 
Ur. 2 XI 1859 w Ra-
domsku, c. Józefata 
Zaleskiego i Wandy 
z d. Egger. Ukoń-

czyła konwersatorium w Warszawie, gdzie 
uzyskała dyplom nauczycielki muzyki. 
W późniejszym czasie uczyła się także 
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na tajnych kompletach w „uniwersytecie 
latającym” oraz w Towarzystwie Kursów 
Naukowych, pracowała jednocześnie jako 
nauczycielka. Przypuszcza się, że debiut 
literacki miała w czasopiśmie „Antrakt” 
w 1876. W 1877 napisała nowelkę dla 
„Tygodnika Powszechnego”. W 1877 
rozpoczęła współpracę z „Prawdą” (do 
1911), gdzie publikowała beletrystykę oraz 
sprawozdania teatralne i muzyczne pod 
ps. Selika. Mniej regularnie pisała także 
do innych czasopism: „Wędrowca” (1885, 
1896, 1901-1902), „Kuriera Codzienne-
go” (1888-1890, 1892-1893), „Kuriera 
Warszawskiego” (1890-1892, 1898-1899, 
1901-1902, 1906, 1910-1917), „Tygodnika 
Ilustrowanego” (1891-1892, 1898-1906, 
1926), „Kuriera Niedzielnego” (1896-
1897), „Tygodnika Mód i Powieści” (1896-
1900, 1903, 1906-1908, 1911-1912, 1914), 
„Bluszczu” (1899-1900, 1906-1915, 1917, 
1923-1927). Ukazywały się tam fragmenty 
prozy, nowele, artykuły społeczno-obycza-
jowe, recenzje, studia krytyczno-literac-
kie. W 1884 wyszła za mąż za Stanisława 
Walewskiego. W 1894 została zesłana do 
Kurska za udział w manifestacji czczącej 
pamięć Jana Kilińskiego. Po odbyciu kary 
ponownie zajmowała się pracą pisarską, 
zwracając dużą uwagę na kwestie równo-
uprawnienia kobiet, zwłaszcza w pracy za-
wodowej. W l. 1895-1912 pracowała jako 
nauczycielka tajnego nauczania w kole 
Cecylii Śniegockiej. Od 1905 kierowała 
szkołą niedzielną i wieczorową dla pra-
cujących kobiet. Była członkinią Polskie-
go Stowarzyszenia Równouprawnienia 
Kobiet (1906-1908 jako przewodnicząca) 
oraz członkinią Związku Równouprawnie-
nia Kobiet. W l. 1906-1914 współpraco-
wała z „Nową Gazetą” oraz jej dodatkami 
„Nauką i Życiem”, „Sterem” (1907-1908, 
1911). W l. 1912-1915 członkini komitetu 
redakcyjnego „Echa literacko-artystycz-
nego”. Przed 1914 należała do Towarzy-
stwa Literatów i Dziennikarzy Polskich  

w Warszawie. Założyła Towarzystwo 
Kształcenia Zawodowego Kobiet, a w cza-
sie I wojny światowej prowadziła Koło 
Pomocy dla potrzebujących opieki. W l. 
1915-1916 była współpracowniczką cza-
sopisma „Świat”. Od 1918 przez kilka lat 
pracowała jako referentka ds. zatrudnie-
nia kobiet w Ministerstwie Pracy i Opieki 
Społecznej. Rozpoczęcie pracy w mini-
sterstwie zbiegło się z nadaniem w Polsce 
(28 XI 1918) praw wyborczych dla kobiet. 
Walewska w swoich późniejszych dziełach 
związanych z równouprawnieniem tak 
komentowała ten fakt: Zostałyśmy pełno-
prawnymi obywatelkami wolnego państwa 
naszego... Mamy już całe pokolenie ko-
biet, które bez własnego udziału osiągnęły 
czynne i bierne prawo wyborcze. Niechże 
wiedzą, z jakim twardym wysiłkiem przy-
gotowany był grunt dla uświadomienia 
społeczeństwa o konieczności przyznania 
go. Niech wiedzą, jak bardzo życiem i czy-
nem stwierdziły nasze bojownice prawa 
swoje do mandatu przedstawicieli naro-
du i z jaką pełną ufnością przelewają je 
na swe młode następczynie. W 1920 była 
uczestniczką prac Komitetu Śląskiego. 
W l. 1927-30 w czasopiśmie „Kobieta 
Współczesna” publikowała cykl artyku-
łów poświęconych tematom kobiecym.  
C. Walewska wydała także osobno kilka-
naście tomów prozy nowelistycznej i po-
wieściowej oraz szkice publicystyczne, 
m.in.: Z paradoksów życia (1892), Podsłu-
chane (1897), powieść Bez duszy (1899), 
powieść Autor (1903), Dusze współczesne 
(1904, II wyd. 1913), Ruch kobiecy w Pol-
sce (1909, dwa tomy), Koleżanka Stefa 
(1913), Zapomnisz? (1914), Biała pani 
(1914), Słówko o kobietach i apel do kobiet 
(1920), Kobieta polska w nauce (1922),  
W walce o równe prawa. Nasze bojownice 
(1930, zawiera biogramy polskich sufraży-
stek). Cenione są również jej szkice kry-
tyczne o Narcyzie Żmichowskiej (1913) 
oraz o Marii Rodziewiczównie (1927).  
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W II 1929 Klub Polityczny Kobiet Postę-
powych zorganizował jubileusz 50-lecia 
pracy literackiej i społecznej C. Walew-
skiej. Odznaczona Orderem Polonia Resti-
tuta IV kl. Zm. w IV 1940 w domu starców 
na Powiślu w Warszawie. Jej grób znajdu-
je się w Warszawie na Starych Powązkach.

W. Albrecht-Szymanowska, Walewska Ce-
cylia, [w:] Dawni pisarze polscy od początków 
piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik 
biograficzny i bibliograficzny, oprac. Roman 
Loth, T. V: U-Ż, uzupełnienia, indeksy. War-
szawa 2004, s. 18-19; C. Gajkowska, Walew-
ska Cecylia, [w:]: Literatura polska. Przewod-
nik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, C. 
Hernas, t. II: N-Ż, Warszawa 1985, s. 542; A. 
Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2001, 
s. 433; S. Łoza, Walewska z Zaleskich Cecylia 
Wiktoria, [w:] Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 
1938, s. 773; M. Niewiadomska-Cudak, Walka 
o prawa wyborcze kobiet w Polsce, „Pedagogi-
ka rodziny”, nr 3, Łódź 2013, s. 60-61.

Paweł Dudek

WAWRZYŃCZAK Henryk (1922-
2003) – literat, publicysta, poeta, działacz 
kultury, żołnierz gen. Andersa. Ur. 20 VIII 
1922 w Stobiecku Szlacheckim (pow. ra-
domszczański), s. Adama i Marianny z d. 
Migalskiej. Ukończył szkołę powszechną 
w Stobiecku, a następnie wraz z rodziną 
przeprowadził się do pobliskiego Józefo-
wa, skąd uczęszczał do Gimnazjum im. 
Feliksa Fabianiego w Radomsku. Wojna 
przerwała naukę. Drugą klasę licealną 
kontynuował w okresie od stycznia do 
lipca 1945 w Alessano (Italia). Tam też 
zdał maturę przed komisją Ministerstwa 
Oświecenia Publicznego i Wyznań Religij-
nych Rządu Emigracyjnego w Londynie. 
W III 1940, mając niespełna 18 lat, wyru-
szył z dwoma kolegami do armii polskiej 
na zachodzie. Od V 1940 jako żołnierz 
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpac-

kich przemierzył Liban, Syrię, Palestynę, 
Egipt i Libię. Od VIII 1940 do zakończe-
nia wojny walczył w szeregach II Korpu-
su Polskiego w Iraku, Palestynie, Egipcie  
i we Włoszech. Walczył pod Gazalą, To-
brukiem i Monte Cassino. Pod koniec 
wojny ujawnił swe zdolności literackie za-
mieszczając w czasopismach wojskowych 
„Ku wolnej Polsce”, „W drodze”, „Pauza” 
artykuły i wiersze. Miał też uzdolnienia 
aktorskie. W tym okresie poznał wie-
le osobistości artystycznych. Ożenił się  
z Włoszką Claudią Campetti 20 VII 1945. 
Mimo propozycji urządzenia się na zacho-
dzie Europy, powrócił w 1946 do kraju  
z żoną i małym synkiem. Przez pewien 
czas nie mógł znaleźć pracy. W końcu  
z nakazem pracy znalazł się w PGR Ci-
che na Suwalszczyźnie. Dzięki szkolnym 
znajomościom po powrocie do Radomska 
został zatrudniony jako kierownik Biblio-
teki Miejskiej. Od razu podjął działalność 
kulturalną i twórczą. Interesował się bar-
dzo problemami społecznymi mieszkań-
ców Radomska i okolic. Wyczulony na 
krzywdę ludzi reagował spontanicznie. 
Bywał kontrowersyjny. Przeżywał głębo-
ko postawy egoistyczne, korupcję i pazer-
ność. W 1958 założył w Radomsku Grupę 
Literacką, która działała do 1960, a następ-
nie została reaktywowana przez Romana 

Cieleckiego w 1961. 
Umiejętnie potrafił 
w twórczości ukazy-
wać i godzić dawne 
wydarzenia i tradycje 
ze współczesnymi. 
Chociaż sam mówił, 
że jego twórczość 
jest skażona woj-
ną, tak jak on i inni, 

co wojnę przeżyli. Członek Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum. Opiekował się piszą-
cą młodzieżą. Jeden z twórców życia kul-
turalnego w Radomsku. Współpracował 
z → Henrykiem Fajtem i → Czesławem 
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Kałkusińskim. Napisał słowa do słynnego 
radomszczańskiego tanga Liliowe Wrzoso-
wiska, do którego muzykę skomponował 
H. Fajt. Ze związku z drugą żoną Marian-
ną z d. Bober miał synów Mariusza i Jana. 
W l.1957-1962 publikował w „Tygodniku 
Kulturalnym”, magazynie „Nad Wartą” 
oraz „Orce”. Napisał książkę Przez pola  
i bezdroża, która była w l. 1996-1997 pu-
blikowana w odcinkach na łamach „Ga-
zety Radomszczańskiej”, a w całości wy-
dana w 1998. Prezentacja odbyła się 21 
XII 1998 w kawiarni „Stylowa”. Inne wy-
dania książkowe to: Zagubiona młodość  
i Tułaczy szlak. Pisał dużo do szuflady, ale 
też wiele wierszy opublikowano, m.in.:  
O sobie..., Droga krzyżowa, Liliowe Wrzo-
sowiska. Zm. 13 XI 2003. Pochowany na 
Cmentarzu Nowym w Radomsku.

E. Głębicka, Grupy literackie w Polsce 
1945-1989 : leksykon, Wiedza Powszechna 
2000, s 190; J. Łęski, Pokolenie skażone woj-
ną, „Gazeta Radomszczańska” 31 X 1996, s. 6; 
m, Książka H. Wawrzyńczaka już w sprzedaży, 
„Gazeta Radomszczańska” 17 XII 1998, nr 51, 
s. 1; J. Półrola, Wspomnienie..., „Nasz Świat” 
Biuletyn TPM w Radomsku, 11 XII 2003, nr 7; 
H. Wawrzyńczak, Z lamusa wspomnień, z. 41, 
seria Radomsko 1997, nakładem K. Walasz-
czyka; tenże, Przez pola i bezdroża, Radomsko 
1998; Wawrzyńczak Henryk, [w:] Związani  
z tą ziemią : Antologia wierszy współczesnych 
poetów piotrkowskich, Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, Piotrków Trybunalski 1997, 
s. 367-370; rozmowa z Mirą Łęską w dn. 29 
VI 2019; wywiad z synem Mariuszem 14 VII 
2019.

Edmunda Bodanka

WIDERAKIEWICZ (Widerak) 
Maciej (1769-1816) – medyko-chirurg.  
Ur. we wsi Folwarki, ochrzczony 17 II 
1769 w Radomsku, najstarszy s. zamoż-
nych mieszczan Wojciecha (rajcy miej-
skiego w 1783, burmistrza) i Katarzyny  

z Królikiewiczów małżonków Wideraków. 
W 1785 nałożono na miasta obowiązek 
wysłania i utrzymania w Szkole Głównej 
Krakowskiej 170 uczniów mających się 
kształcić na lekarzy. Wspólnym przedsta-
wicielem Radomska i Tuszyna został M. 
Widerakiewicz. Uczył się jeszcze w 1792, 
uzyskał stopień medyko-chirurga. Praw-
dopodobnie po ukończeniu studiów służył 
w wojsku. W 1807 mianowany do Rady 
Miejskiej Radomska, później określany 
jako jej prezes. Co najmniej od 1809 był 
chirurgiem pow. radomskiego (radomsz-
czańskiego). Właściciel dwóch posesji: 
przy Rynku 16 (gdzie mieszkał) i ul. Kie-
tlińskiej 94. Prawdopodobnie nobilitowa-
ny (w 1810 w aktach metrykalnych okre-
ślany jako szlachetny). Żonaty z Honoratą 
z Wilamowskich, z którą miał co najmniej 
sześcioro dzieci: Ignacego (podporucznik 
w czasie powstania listopadowego), Win-
centego (żołnierz 1831 r., pisarz Trybu-
nału Rzeczypospolitej Krakowskiej, zm. 
1876), Józefę (1807-1814), Antoniego 
(1809-1810), Walerię (ur. 1811), Emilię 
Mariannę (1814-1855). Zm. 22 VI 1816  
w Radomsku.

G. Mieczyński, Opieka medyczna w Ra-
domsku w latach 1815-1914, ZRa, t. X, red. 
T.A. Nowak, Radomsko 2015, s. 38; T.A. No-
wak, Księgi metrykalne parafii św. Lamberta  
w Radomsku, cz. I, Radomsko 2012, s. 89, poz. 
995, cz. II, Radomsko 2013, s. 282, poz. 4108; 
M. Rostworowski, Materyały do Dziejów Ko-
misyi Rządzącej z r. 1807: Dziennik Czynności 
Kom. Rządzącej, t. 1, Kraków 1918, s. 746; 
AACz, Księga meldunkowa miasta Radomska 
[1810-1820], sygn. KW 60, bp.; Księgi metry-
kalne parafii rzymskokatolickiej w Radomsku, 
sygn. KM 1006, KM 4674, KM 4968, KM 
4996, KM 5014, akty ur. 174/1811, 48/1814, 
akty zg.: 42/1814, 52/1816, 397/1855; APPT, 
AmR, cz. I, sygn. 273; „Czas” 1876, nr 220,  
s. 3; GWa, 1831, nr 219, s. 1798.

Grzegorz Mieczyński
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WILK Edward, ps. Jastrząb (1912-
2003) – rolnik, żołnierz AK. Ur. 12 X 1912 
w Chełmie w rodzinie chłopskiej. Jego ro-
dzicami byli Józef i Józefa z d. Tkaczyk. 
Szkołę początkową ukończył w Chełmie, 
potem pracował w gospodarstwie rol-
nym rodziców. 3 XI 1934 został wcielony  
w Ostrowie Wielkopolskim do do 19. Puł-
ku Ułanów Wołyńskich, stacjonującego 
w Ostrogu nad Horyniem. Od 14 I 1935 
przebywał w szkole podoficerskiej, 19 

III mianowany star-
szym ułanem, 19 VII 
– instruktorem w 3. 
szwadronie ułanów, 
a 11 XI – kapralem. 
Brał udział w usypy-
waniu w Krakowie 
Kopca Piłsudskiego 
w 1935. 20 X 1936 
przeniesiony do re-

zerwy. Wrócił wówczas do rodzinnej wsi, 
gdzie nadal pracował w gospodarstwie 
rodziców. Jednocześnie działał w założo-
nym przez właściciela majątku Chełmo 
Zbigniewa Wielowieyskiego Przysposo-
bieniu Wojskowym Konnym, tzw. Kraku-
sach. W Chełmie był dowódcą oddziału. 
13 VI 1939 został ponownie wcielony do 
armii, tym razem do 1. Pułku Strzelców 
Konnych w Garwolinie. 23 IX dostał się 
do niewoli radzieckiej (w wydanej w l. 
50. XX w. książeczce wojskowej wpisa-
no, że do niemieckiej). Wspominał, że 
miał okazję rozmawiać z grupą polskich 
oficerów aresztowanych przez Armię 
Czerwoną. Po 5 dniach udało mu się uciec  
i pieszo powrócił do Chełma. Przystąpił 
do ZWZ-AK, służył w kompanii „Buk”, 
batalionie „Las”, III drużynie (podobwód 
Rzejowice). Wraz z innymi konspiratora-
mi ukrywali broń w murowanym grobow-
cu na cmentarzu w Chełmie. Dosłużył się  
w konspiracji stopnia sierżanta. Po woj-
nie w obawie przed represjami wyjechał 
na Ziemie Odzyskane i zamieszkał w Sła-

węcinie k. Chojnic. Po kilku latach wraz  
z rodziną wrócił jednak do Chełma. Pro-
wadził własne gospodarstwo i pracował 
także w miejscowym Państwowym Go-
spodarstwie Rolnym. Należał do ZBoWiD. 
Został odznaczony Medalem Zwycięstwa 
i Wolności 1945 r. (1975), Krzyżem Par-
tyzanckim (1976), medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939 r.” (1983), Krzy-
żem AK (1993). Przez całe życie był miło-
śnikiem i znawcą koni. Miał żonę Józefę  
i siedmioro dzieci, z których jedno zmar-
ło w dzieciństwie. Zm. 22 VIII 2003,  
a pogrzeb odbył się 24 VIII na cmentarzu  
w Chełmie. 

T.A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 
1945 roku, Radomsko 2005, s. 169-170, 175, 
318; tenże, Edward Wilk (1912-2003), „Gazeta 
Radomszczańska” 2003, nr 39, s. 11; A. Wielo-
wieyski, Losowi na przekór, Warszawa 2015,  
s. 15; Relacje ustne przekazane T. A. Nowa-
kowi; AMRR, Organizacja i działalność pol-
skiego podziemia zbrojnego na terenie ziemi 
radomszczańskiej w czasie okupacji, biblioteka 
sygn. 5799, s. 8.

Tomasz Andrzej Nowak

WOJCIECHOWSKI Zbigniew, ps. 
Naglący, Zbych (1929-2008) – członek 

Szarych Szeregów, 
żołnierz AK, NSZ, 
KWP. Ur. 4 V 1929 
w Radomsku, s. Ta-
deusza i Józefy z d. 
Ptaszyńskiej. Miał 
brata Jerzego (1928-
2005) i siostrę Ha-
linę. Przed wojną 
mieszkał z rodzicami 

w Radomsku przy ul. Dobryszyckiej 29. 
W okresie okupacji niemieckiej pracował 
w fabrykach „Mazowia” i „Metalurgia” 
w Radomsku. Był członkiem grupy sabo-
tażowej Szarych Szeregów. Od IV 1941 
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współpracował z ZWZ-AK, pozyskany 
przez dziadka Ptaszyńskiego. Początkowo 
przydzielony do placówki wywiadowczej 
w Radomsku, dostarczał również prowiant 
do oddziału ppor. Józefa Koteckiego ps. 
Warta. W końcu VIII 1944 zaprzysiężo-
ny przez Bolesława Trzeciaka ps. Mały. 
Używał ps. Naglący. Wkrótce potem zo-
stał skierowany do oddziałów leśnych  
I batalionu 27. pp. AK. Służył w plutonie 
sierż. Józefa Syski ps. Mirski, przydzie-
lony do patrolu zwiadowczego. Uczestni-
czył w rozbrojeniu grupy Niemców pod 
Pytowicami (IX 1944), w walce z obławą 
niemiecką w czasie postoju I batalionu  
w lasach pod Widawką (28 X 1944)  
i w zwycięskim boju pod Jackowem. Od 
26 XII 1944 do 1 I 1945 wraz z oddzia-
łem por. Warty ochraniał angielską misję 
wojskową „Freston”. 1 I 1945 w folwar-
ku Katarzynów oddział ten odparł atak 
niemieckiej grupy operacyjnej (niem. Si-
cherheitspolizei) wspartej Wehrmachtem. 
Po rozformowaniu jednostki (17 I 1945) 
wrócił do rodzinnego domu w Radom-
sku, gdzie zastał stacjonujących żołnierzy 
sowieckich. Początkowo nie został roz-
poznany jako akowiec, ukrywał się przed 
UB. Jednak pod koniec II 1945 funkcjo-
nariusze PUBP w Radomsku trafili na 
jego ślad w związku z poszukiwaniem 
żołnierzy AK (z oddziału Warty) uczestni-
czących w likwidacji 7 maruderów z AL 
zajmujących się działalnością rabunkową. 
Wraz z Stefanem Mariankowskim Przerwą  
i Tadeuszem Schabowskim Bartkiem ukry-
li się na tajnej kwaterze w Sosnowcu. Po 
powrocie do Radomska nawiązał kontakt 
z oficerem łącznikowym NSZ we Włosz-
czowie (12 II 1945). Do końca V 1945 
służył w oddziale partyzanckim NSZ pod 
dowództwem kpt. Władysława Kołaciń-
skiego ps. Żbik w drużynie bojowej Jana 
Macińskiego ps. Tur. Uczestniczył (jako 
ubezpieczający oddział) w akcji rekwizy-
cyjnej ruchomego majątku pożydowskie-

go w Przedborzu (27/28 V 1945). Podczas 
zaboru mienia ujętych wcześniej 7 Żydów 
rozstrzelano w pobliskim lesie rudzkim  
k. Piskorzeńca (wg wersji dowódcy oddzia-
łu Żbika posądzono przedborskich Żydów  
o to, że mieli szkodzić Polsce i byli komu-
nistami). W VI 1945 ukrywał się na terenie 
gm. Woźniki oraz w okolicach Wielopola, 
gdzie nastąpiło częściowe rozformowanie 
zgrupowania. 24 VII 1945 Żbik rozwią-
zał jednostkę NSZ, a żołnierzy zdemo-
bilizował. Na początku VIII 1945 Woj-
ciechowski ukrywał się wraz z Osóbką  
w spółdzielni u Brożkiewiczówny przy 
ul. Przedborskiej w Radomsku. Tam przy-
padkowo spotkał ich były dowódca Tur. 
Zaplanowali wspólną akcję zaboru pienię-
dzy przedstawicielom Związku Kupców  
w Przedborzu. Spośród ośmiu organiza-
torów napadu do Przedborza dotarli tylko 
Wojciechowski i Osóbka. W mieście roz-
broili funkcjonariusza UB, a z rozbicia 
spółdzielni zrezygnowali, ponieważ na-
tknęli się na patrol żołnierzy sowieckich. 
Ostrzeliwując się wycofali się z miasta. Po 
opuszczeniu Przedborza Wojciechowski 
ukrywał się w Radomsku. W poł. IX 1945 
złożył przysięgę wstępując do KWP, otrzy-
mał ps. Zbych. Był początkowo w pluto-
nie sierż. Sarenki kompanii dowodzonej 
przez ppor. Władysława Kuśmierczyka ps. 
Longinus, wchodzącej w skład batalionu 
o krypt. „Żniwiarka”, a następnie łączni-
kiem por. Eugeniusza Tomaszewskiego ps. 
Burta. 10 IV 1946 został przydzielony do 
plutonu Służby Ochrony Społeczeństwa 
(SOS) Józefa Kapczyńskiego ps. Sza-
ry, brał udział w przypadkowej potyczce  
z patrolem sowieckim pod Kamieńskiem. 
Wraz ze swą sekcją uczestniczył w sztur-
mie na więzienie UB w Radomsku (19/20 
IV 1946), m.in. zniszczył granatami bramę 
aresztu. Po akcji wraz z oddziałem wyco-
fywał się w kierunku na Saniki i Kietlin, 
gdzie trafił na zasadzkę zastawioną przez 
jednostki operacyjne NKWD, KBW i UB. 
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W wyniku zaskoczenia grupy KWP uległy 
częściowemu rozproszeniu. W okolicach 
Cielętnik 12-osobowa drużyna SOS, w któ-
rej był Wojciechowski wpadła w ponowną 
zasadzkę zorganizowaną przez KBW. Pod-
czas tej potyczki został ranny w rękę. 22 
IV 1946 powrócił do Radomska, ukrywał 
się i leczył u pielęgniarki Kucharskiej. Na 
początku maja został włączony do sie-
ci wywiadu II-K, pełnił funkcję łącznika  
w Częstochowie pomiędzy por. Ksawerym 
Błasiakiem ps. Albert a por. → Henry-
kiem Glapińskim ps. Klinga i jego oddzia-
łem SOS krypt. „Warszawa”. Łączność  
Z. Wojciechowskiego ze sztabem KWP 
została przerwana po aresztowaniu kpt. → 
Stanisława Sojczyńskiego Warszyca i jego 
kierownictwa (27 VI-1 VII 1946). Oddział 
partyzancki SOS „Warszawa”, w którym 
wówczas przebywał, został rozwiązany 
(12 VIII 1946). Wojciechowski udał się do 
Częstochowy, a następnie do Radomska, 
ukrywał się na placówce u Teresy Janik. 
Próba nawiązania kontaktu z por. Jerzym 
Jasińskim Januszem i ppor. Longinusem 
zakończyła się fiaskiem. Nawiązał jednak 
łączność poprzez Kazimierę Wrzalik ps. 
Magola z podającym się za angielskiego 
łącznika kpt. Z-24, który w rzeczywisto-
ści był agentem Głównego Zarządu In-
formacji (GZI) WP (prawdziwe nazwisko 
– Zygmunt Lercel). Wykonując polecenie 
nawiązania łączności z żołnierzami KWP 
w Kleszczowie przypadkowo aresztowa-
ny przez UB. Swoją podróż tłumaczył 
organizowaniem Związku Młodzieży 
Wiejskiej „Wici”. Po interwencji wicepre-
zesa GS Samopomoc Chłopska Ignacego 
Sandalewskiego (w KWP nosił ps. Ignaś) 
został zwolniony z aresztu. Aresztowany  
w Warszawie wraz z → Marianem Kno-
pem Własowem i Klingą na skutek prowo-
kacji zorganizowanej przez agenta Z-24 
(31 VIII 1946). Po dwóch miesiącach bru-
talnych przesłuchań w wydziale GZI WP 
(przez kpt. Szczeglenko) Klinga i jego 

ochrona zostali przewiezieni 23 X 1946 
do WUBP przy ul. Anstadta w Łodzi. Woj-
ciechowskiego umieszczono w celi wraz  
z 26 członkami KWP. Następnie 20 I 1947 
został przewieziony do więzienia śledcze-
go przy ul. Kraszewskiego. WSR w Łodzi 
w dn. 29 I 1947 (w procesie przeciwko 5 
członkom KWP) skazał Wojciechowskie-
go na 8 lat więzienia. 2 VI 1947 WSR  
w Łodzi na mocy amnestii karę zmniejszył 
o połowę. Do XII 1947 Wojciechowski od-
bywał karę pozbawienia wolności w wię-
zieniu przy ul. Kraszewskiego, następnie 
w Rawiczu. Rok przed wyjściem z wię-
zienia został wysłany do karnego Obozu 
Pracy w Potulicach, z którego zwolniono 
go 23 IX 1950. Po wyjściu na wolność 
osiedlił się w Poznaniu. Pracował w za-
kładzie gastronomicznym oraz w Spół-
dzielni Rzemieślniczo-Mechanicznej przy 
ul. Wawrzyńczaka. W V 1951 podczas po-
bytu w Radomsku został pobity i ugodzo-
ny nożem przez „nieznanych sprawców” 
(funkcjonariuszy UB). Do końca l. 60. 
był inwigilowany i zastraszany. Po 1990 
należał do Światowego Związku Żołnie-
rzy AK b. Okręgu Radomsko-Kieleckiego 
„Jodła”, Związku Więźniów Politycznych 
Okresu Stalinowskiego oraz Ogólno-
krajowego Związku b. Żołnierzy KWP  
w Radomsku. Dwukrotnie żonaty: do 1968 
z Jolantą Wojciechowską z Rawicza (zm. 
2008) oraz od 1972 z Aliną Juskowiak. 
Miał syna Sławomira. Odznaczony: Krzy-
żem Partyzanckim, Krzyżem KWP (1996). 
Zm. 11 VII 2008 w Poznaniu, pochowany 
na Cmentarzu Junikowskim. 

J. Bednarek, Zagadka kapitana „Z-24”,  
„Biuletyn IPN”, 2007, nr 1-2, s. 58-66;  
A. W. Gała, Śmierć „Jaguara”, „Gazeta Czę-
stochowska”, 15 IX 1992; K. Jasiak, Działal-
ność partyzancka KWP. Z dziejów II konspiracji  
w środkowej Polsce w latach 1945-1946, Wie-
luń-Opole 2008, s. 21-22, 183-184, 188-189, 
193-196; tenże, W kręgu Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego. Koleje losu niezłomnych, 
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ZRa 2009, t. 3, s. 67-86; tenże, Losy żołnierzy 
AK-NSZ-KWP z powiatu radomszczańskiego 
na przykładzie plut. Zbigniewa Wojciechow-
skiego „Zbycha”, [w:] Obóz narodowy w ob-
liczu dwóch totalitaryzmów, red. R. Sierchuła, 
Warszawa 2010, s. 238-259; tenże, Zbigniew 
Wojciechowski (1929-2008), [w:] Konspiracja 
i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słow-
nik biograficzny, t. 4, red. M. Bielak, K. Kra-
jewski, Kraków – Warszawa – Wrocław 2010,  
s. 672-677; R. Rabiega, Henryk Glapiński,  
[w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 
1944-1956. Słownik biograficzny, t. 1, red.  
D. Mazek, M. Klecel, K. Madej, Kraków – War-
szawa – Wrocław 2002, s. 139-141; T. Toborek, 
Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko 
Polskie, Łódź 2007, s. 154; AIPN w Kielcach 
132/130, Prokuratura Wojewódzka w Kielcach, 
Akta sprawy śledczej przeciwko: Kołaciński 
Władysław, Jung Herbert podejrzanym z art. 1 
Dekretu PKWN z dn. 31 VIII 1944 r. o wymia-
rze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrod-
niarzy winnych zabójstw i znęcania się nad 
ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców 
Narodu Polskiego, tj. o to, że w czasie okupacji 
niemieckiej, na terenie województw kieleckie-
go i łódzkiego, idąc na rękę władzy państwa 
niemieckiego, działali na szkodę Państwa  
i Narodu Polskiego; Wykaz żołdu i strawnego 
dla urlopowanych II tury oddziału bojowego  
AK krypt. „Manewr” ppor. „Warty” z 30 XII 
1944 r. (oryginał dokumentu w zbiorach au-
tora); Z. Wojciechowski, Wspomnienia 1944-
1956 z przynależności do AK, NSZ i KWP, 
Poznań 2000 (mps w zbiorach autora).

Ksawery Jasiak

WOJEŃSKI Teofil Polikarp, ps. Ta-
deusz Świecki, Zawadzki (1890-1963) 
– pedagog, polonista, literaturoznawca, 
nauczyciel i dyrektor szkół średnich, twór-
ca tajnego nauczania, kurator oświatowy, 
działacz związkowy, prezes ZNP, profesor 
UW, redaktor naczelny czasopism: „Ogni-
wo”, „Nowy Tor”, „Nowa Szkoła”, „Głos 
Nauczycielski”. Ur. 26 I 1890 w Radom-
sku w rodzinie urzędniczej, s. → Stani-

sława Wojeńskiego i Marii ze Świeckich. 
Ojciec pełnił w l. 1889-1891 funkcję bur-
mistrza miasta Radomska. W 1891 rodzina 
Wojeńskich przeniosła się do Piotrkowa 
Trybunalskiego, gdyż 23 III 1891 ojciec 
został mianowany pomocnikiem ds. finan-
sowych naczelnika pow. piotrkowskiego. 
T. Wojeński pobierał edukację w Piotrko-
wie Trybunalskim. W 1905 jako gimna-
zjalista brał udział w strajku szkolnym, 
domagając się nauczania w j. polskim.  
W 1907 wstąpił w szeregi PPS, w klasie 
maturalnej został aresztowany i uwięziony 

w twierdzy w Modli-
nie. Maturę uzyskał 
ostatecznie dwa lata 
później (1909). Stu-
diował filologię pol-
ską i historię w UJ. 
W Krakowie został 
prezesem uczelnia-
nej organizacji „Pro-
mień”. Uczestniczył 

w strajku studenckim przeciwko ks. prof. 
Kazimierzowi Zimmermanowi, za co zo-
stał relegowany z uczelni. Przez rok stu-
diował slawistykę w Uniwersytecie Karola 
w Pradze (Czechy), ale ostatecznie powró-
cił do Krakowa. W 1914 ukończył studia 
w UJ, uzyskując absolutorium. W okresie 
I wojny światowej służył w LP → Józefa 
Piłsudskiego. Odmówił złożenia przysięgi 
na wierność obcym monarchom i wystąpił 
z armii. Udał się do Warszawy, gdzie pod-
jął pracę nauczyciela j. polskiego w Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza (od roku 
szkolnego 1916/17). W 1917 w Warszawie 
wydał rozprawę pt. Sztuka a życie w kore-
spondencji Zygmunta Krasińskiego, która 
była pisana jako dysertacja doktorska pod 
kierunkiem prof. Ignacego Chrzanowskie-
go (UJ). Z powodu wypadków wojennych 
Wojeński nie mógł przystąpić do obrony 
doktorskiej. Działał w tym czasie w PPS 
i POW. W odrodzonej Polsce został mia-
nowany dyrektorem Gimnazjum im. Eli-
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zy Orzeszkowej w Łodzi (1919-1922).  
W 1922 został dyrektorem III Gimnazjum 
ZNP (od 1931 noszącego nazwę Gimna-
zjum im. S. Żeromskiego) w Warszawie. 
Funkcję tę pełnił do wybuchu II wojny 
światowej (z rocznym oddelegowaniem 
do gimnazjum w Wieleniu nad Notecią 
(1928/29). W 1928 w UW uzyskał sto-
pień doktora nauk humanistycznych na 
podstawie monografii pt. Stefan Żeromski. 
Rozbiór treści ideowej (Warszawa 1926). 
Przez kilka lat był redaktorem „Ogniwa”. 
Pod ps. T. Świecki lub Tadeusz Świec-
ki pisywał artykuły antyrządowe (m.in.  
w sprawie więźniów brzeskich) i protesty 
przeciw reformie edukacyjnej Janusza Ję-
drzejowicza (1932). Jako przewodniczący 
Sekcji Szkolnictwa Średniego ZNP Wo-
jeński ostro potępiał wszelkie przejawy 
antysemityzmu obserwowane na polskich 
uczelniach i w szkołach średnich (1938). 
W X 1939 był współzałożycielem Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej, której głów-
nym celem była koordynacja nauczania 
w warunkach konspiracyjnych. Wojeński 
kierował szkołą zawodową w Warszawie 
(na którą wydali zezwolenie okupanci hi-
tlerowcy), ale w jej murach prowadził taj-
ne nauczanie w zakresie szkoły średniej. 
Wydawał podręczniki i jako konspiracyjny 
Kurator Okręgu Szkolnego Warszawskie-
go kierował tajnym nauczaniem na znacz-
nym obszarze ziem okupowanych. Działał 
w strukturach AK (ps. Zawadzki) i w I 
1941 współtworzył Departament Oświaty  
i Kultury Delegatury Rządu na Kraj. W VII 
1941 został aresztowany i przez kilka mie-
sięcy więziony na Pawiaku (do XII 1941). 
Dzięki łapówce uniknął rozstrzelania lub 
wywiezienia do obozu koncentracyjnego. 
W l. 1941-1945 posługiwał się fałszywymi 
dokumentami tożsamości. Po wyzwoleniu 
oficjalnie pełnił funkcję kuratora Okręgu 
Szkolnego Warszawskiego przez trzy lata 
(1945-1948). W tym czasie wydawał cza-
sopisma edukacyjne „Nowy Tor” i „Nowa 

Szkoła”. Ogłosił też podręcznik Historia 
literatury polskiej (t. I-II, Warszawa 1946-
1947; wyd. 2: Warszawa 1948), napisany 
podczas II wojny światowej. Nieco później 
ogłosił Publicystykę pozytywizmu (War-
szawa 1948). Wydanie II rozszerzone tej 
książki ukazało się pt. Publicystyka okresu 
pozytywizmu (Wrocław 1953). Publikował 
podręczniki i wypisy szkolne, które miały 
osiem wydań. Działał czynnie w ZNP. W l. 
1955-1961 pełnił funkcję prezesa Zarządu 
Głównego ZNP. Był ponadto redaktorem 
„Głosu Nauczycielskiego” (1959-1962). 
1 III 1957 przyznano mu stopień nauko-
wy profesora nadzwyczajnego. Krótko 
prowadził wykłady w UW. 1 III 1961 po 
osiągnięciu wieku emerytalnego przyzna-
no mu rentę specjalną z tytułu zasług dla 
szkolnictwa polskiego. Otrzymał wysokie 
odznaczenia państwowe, m.in. Krzyż Ko-
mandorski Orderu Odrodzenia Polski, Zło-
ty Krzyż Zasługi, Order Sztandaru Pracy  
I kl. Zm. 6 XI 1963 w Warszawie. Trzy dni 
później (9 XI) został pochowany na Cmen-
tarzu Powązkowskim w Warszawie. Był 
żonaty z Czesławą z Grünbaumów. Miał  
z nią córkę Wandę. 

S. Brzozowski, Teofil Wojeński, „Głos 
Nauczycielski” 1963, nr 46, s. 2 (fot.); ten-
że, Teofil Wojeński, „Kalendarz Nauczyciel-
ski” 1964-65, s. 114-116; W. Grabowski, 
Departament Oświaty i Kultury Delegatury 
Rządu na Kraj, „Niepodległość i Pamięć” 2010,  
nr 3, s. 140, 154, 161; A. Krzanowski, Wojeński 
Teofil (1890-1963), [w:] Słownik biograficzny 
polskiej historii wychowania, red. A. Meis-
sner, W. Szulakiewicz. Toruń 2008, s. 869-871;  
Z. Marciniak, Teofil Polikarp Wojeński (1890-
1963), „Biuletyn Biura Historycznego CRZZ” 
1965, nr 2, s. 61-72; H. Markiewicz, Przeciw 
nienawiści i pogardzie, „Teksty Drugie” 2004, 
nr 6, s. 102; O. Opólska-Danecka, Działal-
ność oświatowa Teofila Wojeńskiego, „Prze-
gląd Historyczno-Oświatowy” 1964, nr 2(24), 
s. 147-156; J. Przymanowski, Teofil Wojeński. 
Zgon (1963), Wspomnienie pośmiertne, „Prze-
gląd Historyczno-Oświatowy” 1964, nr 3(29),  
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s. 465-468; J. Starnawski, Wojeński Teofil Poli-
karp, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, 
red. J. Starnawski, t. IV, Łódź 2001, s. 338-340 
(tu: błędna data urodzenia); K. Wojciechowski, 
Teofil Wojeński, działacz, pedagog i pisarz, 
„Życie Warszawy” 1963, nr 267(6239), s. 5;  
W. Wojtyński, O Teofilu Wojeńskim, „Przegląd 
Historyczno-Oświatowy” 1993, nr 1-2 (139-
140), s. 37-44; C. Wycech, Z dziejów tajnej 
oświaty w latach okupacji 1939-1944, Warsza-
wa 1964, wg indeksu. 

Krzysztof Tomasz Witczak

WOŁŁOWICZ Antoni Erazm h. Bo-
goria (1711-1770) – biskup katolicki. Ur.  

w 1711 w Gosławi-
cach k. Radomska,  
s. Adama i Jadwigi 
z Kobielskich. Za-
czynał jako rejent 
w kancelarii sądo-
wej grodzkiej. Nie 
zrobiwszy kariery 
urzędniczej, za na-
mową wuja → bp. 

Franciszka Kobielskiego, przywdział 
sutannę i w 1740 został kanonikiem kole-
giaty łaskiej, a następnie gnieźnieńskiej, 
która to w 1742 delegowała go do Try-
bunału Koronnego, gdzie pełnił funkcję 
wiceprezydenta. W tym samym czasie 
wybrano go kanonikiem wileńskim i ar-
chidiakonem żmudzkim. W 1741 uzyskał 
doktorat obojga praw na Uniwersytecie 
Papieskim w Rzymie. W 1744 objął urząd 
pisarza wielkiego litewskiego, a w 1748 se-
kretarza wielkiego litewskiego. W 1745 bp. 
F. Kobielski ustąpił na jego rzecz z dzie-
kanii warszawskiej. Na polecenie prymasa 
Krzysztofa Szembeka zbierał materiały do 
procesu beatyfikacyjnego błogosławio-
nego Bogumiła. Być może to właśnie za 
sprawą Wołłowicza do Strzałkowa trafiły 
relikwie, prawdopodobnie bł. Bogumiła. 
W 1754 za wstawiennictwem bp. Kobiel-

skiego otrzymał koadiuturę łucką. Nim 
jednak uzyskał papieską zgodę bp Ko-
bielski zmarł, wobec czego król udzielił 
wprost nominacji na stanowisko ordyna-
riusza łuckiego, co wkrótce również pa-
pież zatwierdził. Po śmierci wuja objął 
wakujące stanowisko kanclerza królowej 
Marii Józefy, choć już w latach wcześniej-
szych na jej dworze pełnił funkcję głów-
nego kapelana, obie funkcje sprawował 
do jej śmierci w 1757. Jako biskup był 
jednocześnie senatorem Rzeczypospolitej. 
Zabiegał o biskupstwo wileńskie, którego 
jednak nie otrzymał pomimo swych bli-
skich związków z dworem królewskim.  
W 1757 odznaczony Orderem Orła Bia-
łego. W 1764 podpisał elekcję Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. W l. 1755-1770 
dzierżył prebendę strzałkowską wbrew 
przyjętym zasadom obsady tego benefi-
cjum kościelnego, gdyż nie pieczętował 
się herbem Poraj, lecz Bogoria. Uznano 
pokrewieństwo z Poraitami Kobielskimi 
za wystarczające do objęcia prebendy. Nim 
to nastąpiło, w 1754 występował już jako 
kapelan strzałkowski, co może wskazywać 
na okoliczność, że przygotowywano go do 
objęcia tego beneficjum. Dla miejscowego 
kościoła ufundował liczne sprzęty litur-
giczne, m.in. monstrancję i kielichy. Zm. 
6 VII 1770, pochowany w kolegiacie w Ja-
nowie Podlaskim. 

R. Hube, Kościół parafialny stary i nowy 
w Radomsku, Warszawa 1876, s. 49, 51;  
A. Kaczmarek, Księgi metrykalne parafii Świę-
tych Apostołów Szumona i Judy Tadeusza w Dme-
ninie, cz. II, Dmenin 2009, s. 179, 184; Korpus 
Inscriptionum Poloniae, wyd. J. Szymczak, t. VI, 
Łódź-Piotrków Trybunalski 1993, s. 272-273;  
J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry 
metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 
aż do dni naszych, Gniezno 1883, t. II, s. 263,  
t. IV, s. 342-347; K. Niesiecki, Herbarz pol-
ski, t. V, Lipsk 1840, s. 133, t. IX, Lipsk 1842,  
s. 423; K. R. Prokop, Antoni Erazm Wołłowicz 
(1755-1770), cykl: Biskupi łuccy, „Wołanie  
z Wołynia”, nr 2 (117), Ostróg 2014, s. 46-48; 
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M. Rawita-Witanowski, W siedzibie Siemiradz-
kiego, „Tygodnik Krajoznawczy Ziemia” 1910, 
nr 52, s. 820; M. Różański, Duchowieństwo pa-
rafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII 
wieku. Studium propozograficzne, Łódź 2010, 
s. 264, 331; W. Szczygielski, Kobielski Fran-
ciszek Antoni, [w:] PSB, t. XIII, Wrocław-War-
szawa-Kraków 1967-1968, s. 148; Upadek hi-
storycznego kościoła w Strzałkowie, GRa 1921, 
nr 7, s. 5.

Michał Pawlikowski

WORONCZAK Jerzy Wacław, ps. 
Cegła (1923-2003) – polonista, literatu-
roznawca, lingwista, twórca polskiego ję-
zykoznawstwa kwantytywnego, znawca 
j. hebrajskiego i kultury żydowskiej, na-
uczyciel akademicki, profesor UWr. Ur.  
9 XI 1923 w Radomsku, s. Jana (felcze-
ra w ukraińskiej armii Symona Petlury, 
potem żołnierza KOP) i Kazimiery z d. 
Dąbrówka (1901-1983), zatrudnionej  
w magistracie miasta Radomska. Drugie 
imię Wacław otrzymał dla uczczenia wuja 
→ Wacława Dąbrówki (1902-1920), żoł-
nierza pułku ułanów krechowieckich pole-
głego w wojnie polsko-sowieckiej. Dzie-
ciństwo spędził w Radomsku (mieście 
rodzinnym matki), potem w Czortkowie 
w Galicji (mieście rodzinnym ojca). Od 
czwartego roku życia mieszkał w Radom-
sku przy ul. J. Kilińskiego 6 w drewnia-
nym domu dziadka → Aleksandra Dąb-
rówki (1879-1961), brygadzisty-lakiernika 
w miejscowej fabryce mebli giętych Tho-
net-Mundus. W rodzinnym mieście pobie-
rał edukację w zakresie szkoły powszech-
nej i średniej (przy ul. Szkolnej). W 1930 
rodzina przeprowadziła się do murowanej 
oficyny przy ul. Długiej (od 1935 ul. F. Fa-
bianiego, → Feliks Fabiani). Od młodości 
interesował się językami obcymi. W 1937 
otrzymał od matki zakupiony w Krako-
wie podręcznik do nauki j. hebrajskiego 
i wkrótce podczas wizyty u żydowskiego 

krawca zaczął czytać modlitwę Kol nidre 
z modlitewnika hebrajskiego, czym zadzi-
wił lokalną społeczność żydowską. Od VII 
1938 uczęszczał prywatnie na lekcje j. he-
brajskiego do sąsiada Jakuba Arie Fajnera, 
talmudysty i kantora w domu modlitwy 
kupców zbożowych. Nauka trwała cały 
rok dwa razy w tygodniu. W VI 1939 Wo-
ronczak ukończył czteroletnie gimnazjum, 
a następnie (na wsi) odbył letni kurs przy-

sposobienia obron-
nego. 1 IX 1939 
opuścił wraz z rodzi-
ną dom przy ul. Fa-
bianiego uciekając 
przed hitlerowskimi 
bombardowaniami 
miasta. Rodzina po-
wróciła do Radom-
ska już po wkrocze-

niu Niemców do miasta, ale zastała dom 
przy ul. Fabianiego zbombardowany. Po 
kilku przeprowadzkach osiedli ostatecz-
nie w kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 
6. W okresie okupacji zamknięto gimna-
zjum i liceum, dlatego Woronczak przez 
rok kontynuował naukę w miejscowej 
Szkole Handlowej. Od VI 1940 pracował 
jako registrator w Państwowej Spółdziel-
ni Rolniczo-Handlowej (mieszczącej się  
k. dworca kolejowego). W domu sam 
uczył się języków: niemieckiego, rosyj-
skiego i angielskiego, ponadto ćwiczył 
grekę, łacinę i j. hebrajski. Latem 1940 po 
raz ostatni odwiedził J. Fajnera w getcie 
radomszczańskim i odbył ostatnią lekcję 
hebrajskiego. W IV 1941 został kierow-
nikiem działu archiwum, a mając dostęp 
do akt uwłaszczeniowych i katastralnych 
powiatu radomszczańskiego zaczął pro-
wadzić badania historyczne i opracował 
dokładną monografię gospodarczą pow. 
radomszczańskiego. Był świadkiem eks-
terminacji i zagłady (tj. wywózki w X 1942 
do Treblinki) radomszczańskich Żydów. 
Od 1942 działał w AK, przybierając ps. 
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Cegła. W skrytce założonej w archiwum 
spółdzielni przechowywał broń i tajne 
dokumenty konspiracyjne. Powielał tek-
sty na maszynie do pisania. Kolportował 
wiadomości i rozkazy pod pretekstem wy-
jazdów terenowych. W 1943 poznał poetę  
i pisarza → Tadeusza Różewicza, wówczas 
żołnierza oddziału leśnego AK, a także 
jego przyszłą żonę Wiesławę Kozłowską. 
Latem 1944 został zmuszony do kopania 
okopów wzdłuż linii rzeki Pilicy. W XII 
1944 ostrzeżony przez AK wykorzystał 
służbową delegację na sprawdzenie stanu 
dostaw obowiązkowych i ukrył się w leśni-
czówce k. Przedborza. Tam przeczekał so-
wiecką ofensywę styczniową. Do Radom-
ska powrócił pieszo, bardzo przeziębiony 
i ze zwichniętą nogą. W II 1945 otwarto 
liceum, do którego Woronczak natych-
miast się zapisał. W VII 1945 zdał egza-
min maturalny i ze względu na zagrożenie 
aresztowaniem (UB poszukiwało byłych 
członków AK) natychmiast zdecydował 
się na wyjazd na studia w UWr. Do znisz-
czonego i zrujnowanego Wrocławia dotarł 
18 VII 1945 tuż przed północą. Zapisał 
się na studia historyczne. Przystąpił też 
do odbudowy miasta Wrocławia. Zatrud-
nił się w nowo powołanej bibliotece UWr, 
gdzie pracował na stanowisku archiwariu-
sza, bibliotekarza i sekretarza naukowego.  
W tym czasie zainteresował się rękopisami 
i literaturą staropolską. Wkrótce porzucił 
studia historyczne i w 1948 rozpoczął stu-
dia polonistyczne. W 1953 uzyskał stopień 
magistra na podstawie pracy magister-
skiej pt. Teksty polskie w rękopisie nr 43 
Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu z po-
łowy XV w. (promotor prof. S. Rospond). 
Praca ukazała się drukiem w 1956 w serii 
„Prace Wrocławskiego Towarzystwa Na-
ukowego” (Seria A, nr 55). W 1953 zo-
stał asystentem, a rok później adiunktem  
w Instytucie Badań Literackich PAN. Sto-
pień kandydata nauk (tj. doktora) uzyskał  
w 1959 na podstawie wcześniej opubliko-

wanych prac z dziedziny wersyfikacji sta-
ropolskiej. W 1966 uzyskał stopień dokto-
ra habilitowanego na podstawie polskiej 
edycji Missale plenarium. Bibl. Capit. 
Gnesnensis Ms 149 (wydanie współautor-
skie, t. I-II, Graz-Warszawa 1970-1972). 
Od 1967 był kierownikiem Pracowni Hi-
storii Piśmiennictwa Staropolskiego IBL 
PAN, przemianowanej 4 lata później na 
Pracownię Dziejów Piśmiennictwa Staro-
polskiego, a następnie (od 1978) Pracow-
nię Literatury Staropolskiej. Od 1975 był 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
UWr, kierował przez wiele lat Zakładem 
Współczesnego Języka Polskiego, wykła-
dał literaturę średniowieczną. Był redakto-
rem naczelnym wydania sejmowego Dzieł 
wszystkich Jana Kochanowskiego. Zajmo-
wał się także lingwistyką matematyczną, 
stając się jednym z twórców polskiego 
językoznawstwa kwantytywnego. Wydał 
Słownictwo współczesnego języka polskie-
go. Listy frekwencyjne (t. 1-5, Warszawa 
1974-1977), a także Słownik frekwencyj-
ny współczesnej polszczyzny (Warszawa 
1990). W 1984 uzyskał tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a w 1991 profesora zwy-
czajnego. W 1993 odszedł na zasłużoną 
emeryturę, ale – pomimo kłopotów zdro-
wotnych – nie zaniechał badań naukowych 
i działalności dydaktycznej. W kolejnych 
latach prowadził seminaria magisterskie 
i doktorskie na Wydziale Filologicznym 
UWr. W tymże roku wydał książkę pt. 
Studia o literaturze średniowiecza i rene-
sansu (Wrocław 1993), będącą wyborem 
jego najważniejszych publikacji literatu-
roznawczych. Ogółem opublikował 75 
publikacji naukowych. Od 1980 zajmował 
się epigrafiką hebrajską i badaniem kultu-
ry żydowskiej. W 1995 założył serię wy-
dawniczą „Bibliotheca Judaica”, w ramach 
której zredagował i opublikował 6 tomów. 
W 1993 zainicjował Pracownię Kultury  
i Języków Żydów Polskich, która później 
przekształciła się w Katedrę Judaistyki 
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UWr. Był członkiem licznych towarzystw 
naukowych, m.in. Wrocławskiego Towa-
rzystwa Naukowego (od 1974), Towarzy-
stwa Naukowego KUL (od 1981). Zm.  
6 III 2003 we Wrocławiu. Został pocho-
wany na cmentarzu Parafii Rzymskoka-
tolickiej Świętej Rodziny na Sępólnie. 
Pozostawił żonę Lucynę (z d. Zadroga) – 
polonistkę zatrudnioną w pracowni Słow-
nika Języka Polskiego XVI w. i syna Jana 
Pawła (ur. 1964) – mgr. inżyniera bio-
technologii (Politechnika Wrocławska), 
dr. nauk humanistycznych, obecnie pra-
cownika Biblioteki UWr, stałego współ-
pracownika Katedry Judaistyki UWr.  
W 2018 aula wykładowo-konferencyjna 
Katedry Judaistyki UWr otrzymała imię 
prof. Jerzego Woronczaka. W ten sposób 
symbolicznie uczczono pamięć wybitnego 
badacza, świetnego dydaktyka, zasłużone-
go wychowawcy młodzieży, twórcy i krze-
wiciela judaistyki w UWr. Woronczak był 
zawsze sercem związany z rodzinnym mia-
stem, do którego przyjeżdżał wielokrotnie.  
W 2002 gościł w Radomsku po raz ostat-
ni na sesji popularnonaukowej pt. Kultura 
polska i kultura żydowska w działalności 
naukowej radomszczanina Profesora Je-
rzego Woronczaka, zorganizowanej pod 
patronatem prezydenta miasta Jerzego Ma-
riana Słowińskiego. Głos na sesji zabiera-
li prof. dr hab. Jan Miodek, prof. dr hab. 
Irena Kamińska-Szmaj, dr hab. Marcin 
Wodziński, Jerzy Kichler (przewodniczą-
cy Związku Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich w Polsce). Odczyty wygłosili dr Jan 
Paweł Woronczak, dr hab. Adam Pawłow-
ski, dr Luiza Rzymowska, dr Paweł Binek. 
Sesji towarzyszyła wystawa zatytułowana 
Wokół Profesora. 

I. Kamińska-Szmaj, Profesor Jerzy Wo-
ronczak – niezwykły Człowiek, wielki Uczony-
-Humanista, [w:] Od starożytności do współ-
czesności. Język – literatura – kultura. Księga 
poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woron-
czaka, red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2004, 

s. 9-12; taż, Woronczak Jerzy, [w:] Słownik 
badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, 
t. X, Łódź 2009, s. 282-285; E. Marczewska-
-Stańdowa, Jerzy Woronczak – student i bi-
bliotekarz, [w:] Od starożytności..., s. 27-35;  
J. Miodek, Prof. dr hab. Jerzy Woronczak (9 XI 
1923-6 III 2003), „Poradnik Językowy” 2003, 
nr 5, s. 3-5 (fot,); A. Pawłowski, J. Sambor, 
Jerzy Woronczak – twórca polskiej lingwi-
styki kwantytywnej, [w:] Od starożytności...,  
s. 393-403; L. Pszczołowska, Jerzy Woronczak 
(9 listopada 1923-6 marca 2003), „Pamiętnik 
Literacki” 45, 2004, z. 1, s. 267-271 (fot.);  
L. Rzymowska, Ostatnia lekcja u Jakuba Faj-
nera, [w:] Od starożytności..., s. 13-26; I. Stę-
pień, Pod urokiem żydowskiej kultury, „Gazeta 
Radomszczańska” 2002, nr 18, s. 18 (wywiad 
z J. Woronczakiem); T. Szostek, Jerzy Woron-
czak – uczony, profesor, filolog. Mistrz, [w:] 
Od starożytności..., s. 37-43; M. Wodziński, 
Profesor Jerzy Woronczak jako badacz kultury 
żydowskiej, [w:] Od starożytności..., s. 57-61; 
tenże, Prof. Jerzy Woronczak (1923-2003), 
„Studia Judaica” 2003, nr 2, s. 125-129; in-
formacje syna Jana Pawła Woronczaka z Wro-
cławia.

Krzysztof Tomasz Witczak 

WOSIŃSKI Jan (1914-1996) – bi-
skup katolicki. Ur. 15 V 1914 w Niedo-
śpielinie k. Radomska w rodzinie rolni-
czej, s. Józefa i Marianny z d. Kapelusz 
małżonków Wosińskich. Ojciec zginął  
w 1915 na froncie I wojny światowej, mat-
ka wychowywała dwoje dzieci. J. Wosiń-
ski uczęszczał do szkoły w Niedośpielinie 
(kl. I-IV), a następnie do Wielgomłyn (kl. 
V-VI). W l. 1928-1933 uczył się w Die-
cezjalnym Liceum św. Stanisława Kostki  
w Płocku, gdzie w 1933 uzyskał maturę.  
W l. 1933-1939 studiował na kierunku fi-
lozoficzno-teologicznym w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Płocku. Tamże 
w 1939 był dziekanem alumnów. Święce-
nia kapłańskie otrzymał 18 VI 1939 z rąk 
bp. Leona Wetmańskiego. W l. 1939-1942 
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był wikariuszem w kościele pw. św. Mate-
usza w Pułtusku. W 1942 zmuszony przez 
okupanta przeniósł się na krótko do War-
szawy, a potem osiadł w Zadrożu k. Ol-
kusza, gdzie pełnił funkcję wikariusza (do 
XII 1942). Następnie przez trzy miesiące 
pracował w rodzinnej parafii w Niedośpie-
linie. W III 1943 powrócił do Warszawy. 
Był kapelanem pomocniczym, uczył reli-
gii oraz łaciny i spowiadał przy zakładzie 
oświatowo-wychowawczym dla dziewcząt 
prowadzonym przez ss. Urszulanki. Jed-
nocześnie sprawował opiekę nad tworzą-
cymi się tajnymi akademickimi grupami 
samokształceniowymi młodzieży katolic-
kiej, głosił konferencje o katolickiej nauce 
społecznej, m.in. dla kapelanów AK oraz 
podchorążych NSZ w Wilanowie. Pod-
czas powstania warszawskiego był kapela-
nem na Powiślu. Po powstaniu przebywał  
w ośrodkach podwarszawskich (najdłu-
żej w Ołtarzewie). W X 1944 zamieszkał  
w Zakopanem na Jaszczurówce, u ss.  

Urszulanek szarych. 
W II 1945 wrócił 
do Pułtuska, gdzie 
w l. 1945-1948 był 
wikariuszem i pre-
fektem w szkołach 
średnich oraz zajął 
się odbudową ko-
ścioła szkolnego. Od 
1948 do 1950 był 

prefektem Państwowego Gimnazjum i Li-
ceum w Sierpcu. Tamże zajmował się tak-
że organizacją duszpasterstwa młodzieżo-
wego w dawnym kościele protestanckim. 
W l. 1950-1954 studiował na Wydziale 
Teologicznym KUL. 17 XII 1952 uzy-
skał licencjat z teologii i obronił pracę pt. 
Podmiot roztropności według św. Tomasza 
z Akwinu, napisaną pod kierunkiem ks. 
prof. Józefa Kellera. W VI 1954 uzyskał 
stopień naukowy doktora, obronił pracę 
pt. Nauka św. Tomasza z Akwinu o istocie 
roztropności, napisaną pod kierunkiem 

ks. prof. Józefa Kellera. W l. 1954-1955 
był spowiednikiem alumnów w Wyższym  
Seminarium Duchownym w Płocku, na-
stępnie wykładowcą teologii fundamen-
talnej i moralnej oraz ojcem duchowym 
w tymże seminarium (IX 1955-1962), 
ponadto ojcem duchowym w Niższym 
Seminarium Duchowym w Płocku (1955-
1958). W 1959 został obdarzony godno-
ścią szambelana papieskiego. 20 XI 1961 
nominowany biskupem tytularnym Abara-
dira i sufraganem płockim. Jego wezwa-
niem biskupim stały się słowa Imaculata 
Vincent (łac. Niepokalana zwycięży), zaś 
herb przedstawiał obraz Maryi Niepoka-
lanej miażdżącej głowę wężowi, otoczo-
nej dwunastoma gwiazdami. O nominacji 
formalnie został powiadomiony dopiero 
14 I 1962. Konsekracja miała miejsce 4 II 
1962 i nastąpiła z rąk kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, bp. Piotra Dudźca z die-
cezji płockiej oraz → bp. Stefana Bareły  
z diecezji częstochowskiej. 21 II 1962 
został Administratorem Apostolskim Die-
cezji Płockiej i pełnił tę funkcję do 13 II 
1964. W l. 1964-1991 był wikariuszem 
generalnym diecezji płockiej. W kurii bi-
skupiej był przewodniczącym Diecezjal-
nej Komisji Misyjnej, Diecezjalnej Komi-
sji Ekumenicznej, wiceprzewodniczącym 
Rady Duszpasterskiej oraz członkiem 
Consilium Vigilantiae. W l. 1963-1970 był 
przewodniczącym Papieskiej Unii Misyj-
nej Duchowieństwa, następnie przewod-
niczącym Papieskich Dzieł Misyjnych  
w Polsce (1970-1985). Pełnił również 
funkcję przewodniczącego Komisji Epi-
skopatu Polski ds. misji, był koordyna-
torem działalności misyjnej Kościoła  
w Polsce. Do jego największych zasług  
w obszarze misyjnym należy reaktywo-
wanie i zorganizowanie sekretariatów 
czterech dzieł papieskich: Papieskiej Unii 
Misyjnej, Papieskiego Dzieła Rozkrze-
wienia Wiary, Papieskiego Dzieła Mi-
syjnego Dzieci i Papieskiego Dzieła św. 
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Piotra Apostoła, a także centralnego biu-
ra misyjnego koordynującego działania 
w Polsce. Z jego inicjatywy zapoczątko-
wano wydawanie czasopism o tematyce 
misyjnej: „Papieskie Intencje Misyjne”, 
„Świat Misyjny” oraz „Światło Naro-
dów”. Wspierał polskie ośrodki misyjne 
poza granicami kraju. Odwiedził polskich 
misjonarzy w Ameryce Południowej oraz 
Afryce. Integrował krajowe środowisko 
misyjne poprzez spotkania, rekolekcje  
i nadzór nad animacją misyjną kleryków  
w seminariach. Był także członkiem Komi-
sji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Polonijnego. Uczestniczył w III i IV sesji 
Soboru Watykańskiego II (1964 i 1965). 19 
X 1991 przeszedł na emeryturę. Zm. 19 VII 
1996 w Płocku, spoczął na miejscowym 
cmentarzu przy ul. Kobylińskiego.

P. P. Matuszewski, Biskup Jan Wosiński 
(1914-1996) – jako propagator idei misyjnej, 
praca magisterska napisana na seminarium na-
ukowym z teologii pastoralnej pod kierunkiem 
ks. prof. dr. hab. E. Jarmocha na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja 
św. Jana Chrzciciela, Warszawa 2018, s. 25-49, 
55-79; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce  
w latach 965-1999. Słownik biograficzny, War-
szawa 2000, s. 495; W. Piętka, Ojciec w piusce, 
„Gość Niedzielny” 2014, nr 21, edycja płoc-
ka, s. VI; J. Piotrowski, „Światło Narodów” 
– refleksja o czasopiśmie w służbie animacji  
i współpracy misyjnej, [w:] „Lumen Gentium. 
Zeszyty Misjologiczne”, nr 1, Warszawa 2011, 
s. 8; K. R. Prokop, Biskupi Kościoła Katolic-
kiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon Biogra-
ficzny, Kraków 1998, s. 159-160; tenże, Kon-
sekracje i sukcesja apostolska ordynariuszy 
raz sufraganów płockich w XIX i XX stuleciu 
(1805-1999), [w:] „Studia Płockie”, nr 33, 
Płock 2005, s. 194, 202-206.

Paweł Dudek

WóJCICKI Józef (1912-1994) – 
pedagog, polonista, nauczyciel szkół 
średnich, działacz społeczny, prezes 

Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza, autor 
prac naukowych i popularnonaukowych. 
Ur. 7 III 1912 w Pławnie (gm. Gidle, pow. 
radomszczański) w małorolnej rodzinie 
chłopskiej, s. Ludwika (zm. tragicznie 
2 IX 1939 w Kłomnicach) i Stanisławy  
z Balcerków. W 1926 ukończył w Pławnie 
szkołę powszechną, dzięki rekomendacji 
miejscowej nauczycielki Marii Banasz-
kiewicz (1896-1991) i zdaniu egzaminu 
wstępnego kontynuował naukę w Prywat-
nym Gimnazjum Męskim → Stanisława 
Niemca w Radomsku. Dyrektor gimna-

zjum S. Niemiec peł-
nił funkcję radnego 
Sejmiku Powiatowe-
go i zdobywał zapo-
mogi sejmikowe na 
opłacenie czesnego 
dla niezamożnych 
dzieci. Mimo opieki 
protektora z Radom-
ska edukacja wią-

zała się z bardzo wieloma trudnościami. 
Jak sam Wójcicki po latach wspominał: 
Przez 5 lat, często przymierając głodem, 
musiałem codziennie pieszo przemierzać 
dziesięciokilometrową trasę z Pławna 
do Radomska. Wójcicki jako gimnazjali-
sta wstawał o świcie, pomagał rodzicom  
w obejściu, pokonywał codziennie 20 km 
na trasie Pławno-Radomsko-Pławno, od-
bywał lekcje w szkole, wracając zatrzymy-
wał się i szybko odrabiał zadania domowe, 
wieczorem znowu pomagał w gospodar-
stwie. Uczył się w drodze do szkoły i ze 
szkoły powtarzając na głos zajęcia z po-
przedniego dnia. Jedynie dzięki ogromnej 
wytrwałości, zdolnościom i wewnętrz-
nej potrzebie poszerzania wiedzy zdołał 
ukończyć radomszczańskie gimnazjum.  
W 1929 zdał maturę w Radomsku. W 1931 
udał się pieszo na studia wyższe w UJ  
w Krakowie mając jedynie kilkadziesiąt 
złotych otrzymane od rodziców na opła-
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cenie czesnego. Spotkany po drodze ks. 
dr Stanisław Sapiński pomógł mu zdobyć 
tanie zakwaterowanie w nowo wybudo-
wanym Katolickim Domu Akademickim. 
Na studiach korzystał z obniżki czesne-
go. Utrzymywał się pracując dorywczo  
i udzielając płatnych korepetycji. Studio-
wał polonistykę pod kierunkiem prof. Igna-
cego Chrzanowskiego i prof. Stanisława 
Windakiewicza. Stopień magistra uzyskał 
na podstawie pracy pt. O komediach Józefa 
Korzeniowskiego (1935). Po odbyciu rocz-
nego Studium Pedagogicznego, zaliczeniu 
bezpłatnej dwuletniej praktyki (w Pławnie 
i Gidlach) i zdaniu egzaminu nauczyciel-
skiego Wójcicki został skierowany przez 
władze szkolne do Częstochowy. Otrzymał 
posadę nauczyciela w Gimnazjum i Liceum 
im. Romualda Traugutta w Częstochowie, 
ale dorywczo (w zastępstwie) pracował 
w innych szkołach średnich. W okresie 
okupacji uzyskał niemiecką legitymację 
nauczyciela szkół średnich i zezwolenie 
miejscowego Schulratu na prywatne na-
uczanie. Oficjalnie uczył j. niemieckiego 
dzieci u ss. Zmartwychwstanek. Bardzo 
wydatnie angażował się w tajne nauczanie 
na terenie Częstochowy. Na tajnych kom-
pletach uczył historii i j. polskiego. Wykła-
dał j. polski w Studium Humanistycznym 
i na kursach filozoficznych w Instytucie 
Paulinów na Jasnej Górze. Po upadku po-
wstania warszawskiego gościł w swoim 
mieszkaniu profesorów uniwersyteckich. 
12 XI 1944 jako członek Tajnego Uni-
wersytetu Ziem Zachodnich zorganizował 
inaugurację roku szkolnego w Częstocho-
wie. Prowadził (na przełomie 1944 i 1945) 
zajęcia polonistyczne, pełniąc funkcję 
asystenta. Ten trudny okres opisał później 
w pracy pt. Tajne nauczanie w Często-
chowie w okresie okupacji (Częstochowa 
1969). Od 1945 pracował w Gimnazjum 
i Liceum im. Henryka Sienkiewicza  
w Częstochowie. W 1951 został przez 
miejscowe władze szkolne usunięty z tej 

szkoły i skierowany do Kłobucka. W 1952, 
po interwencji w Ministerstwie Oświa-
ty, Wójcicki powrócił do Częstochowy  
i otrzymał etat w Liceum im. R. Traugutta. 
Uczył też w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Częstochowie. Wydawał 
czasopismo szkolne „Nasz Świat” (1955-
60) przeznaczone dla częstochowskiej 
młodzieży szkół ogólnokształcących i te-
chników zawodowych. W 1956 założył 
wraz z Józefem Leonem Mikołajtisem 
(1898-1991) Oddział Częstochowski 
Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza (TLiAM). W l. 1956-1988 
był jego wiceprezesem, a następnie preze-
sem (1988-1992). Współtworzył „Komu-
nikaty Naukowe” wydawane pod auspicja-
mi towarzystwa. Wygłaszał na zebraniach 
naukowych Oddziału Częstochowskiego 
TLiAM liczne odczyty. Publikował arty-
kuły popularno-naukowe dotyczące m.in. 
twórczości C.K. Norwida, H. Sienkiewi-
cza, J. Słowackiego, S. Wyspiańskiego, 
S. Żeromskiego. Ogłosił też liczne teksty 
wspomnieniowe (m.in. Chłopska dola), do-
tyczące m.in. własnej edukacji w Pławnie  
i Radomsku, okresu okupacji (np. Hitlerow-
cy na Jasnej Górze), a także biogramy lub 
notki biograficzne (m.in. Marii Banaszkie-
wicz, nauczycielki z Pławna) i różne opra-
cowania nt. działalności szkół średnich Czę-
stochowy. W 1972 w wieku 60 lat odszedł 
z powodów zdrowotnych na wcześniejszą 
emeryturę, pozostał jednak bardzo aktyw-
nym działaczem w środowisku nauczyciel-
skim. Pracował dorywczo w VII LO im.  
M. Kopernika. Do końca życia działał  
w Studium Humanistycznym i w TLiAM. 
Pomagał wydawać „Komunikaty Nauko-
we”. Na ich łamach publikował także wła-
sne wiersze. Pod koniec życia z rozrzew-
nieniem wspominał rodzinną wieś Pławno 
i Radomsko. Zm. 4 VI 1994 w Często-
chowie. Został pochowany na Cmentarzu 
Kule w Częstochowie (kw. 12, rz. II, grób 
5). Był żonaty (13 VII 1938) z Bronisławą 
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Sawicką (1914-1981). Zmarłej żonie ofia-
rował wiersz pt. Gasnące oczy (w zbio-
rze Pro memoria IV, Częstochowa 1991,  
s. 16) i dedykował artykuł pt. Częstochow-
skie cmentarze. Kule (cz. I-II). Pozosta-
wił córkę Barbarę (z zawodu polonistkę) 
oraz dwóch synów Andrzeja i Krzysztofa. 

B. Kubicka-Czekajowa, Wójcicki Józef, 
[w:] Słownik badaczy literatury polskiej, red. 
J. Starnawski, t. II, Łódź 1998, s. 483-485;  
J. Matyszczak, Nie profesor, lecz ojciec: wspo-
mnienie o Józefie Wójcickim, „Życie Czę-
stochowy” 2008, nr 115, s. 6; J. Sętowski, 
Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik 
biograficzny, Częstochowa 2005, s. 346; tenże, 
Wójcicki Józef (1912-1994), http://www.ab-
solwenci.sieniu.czest.pl/index.php?show=ar-
t&which=413), pobrano 9 VI 2019; Z. Stań-
czyk, Bibliografia regionu częstochowskiego 
za lata 2008-2009, Częstochowa 2010, s. 91 
(nr 981); J. Zbudniewek, Jasna Góra w latach 
okupacji hitlerowskiej, Częstochowa 1991,  
s. 217; GRa 1929, nr 27; „Kronika Radom-
skowska” 1929, nr 4 (tu: informacja o otrzy-
maniu świadectwa dojrzałości przez J. Wójcic-
kiego).

Krzysztof Tomasz Witczak 

WóJCIK Jan (1917-1944) – powsta-
niec warszawski. Ur. 16 IV 1917 w Ober-
burgu w Szwajcarii, gdzie jego rodzice Jan 
i Marianna z Wodków Wójcikowie prze-
bywali na emigracji zarobkowej i praco-
wali w fabryce cygar. W kilka lat po za-

kończeniu I wojny 
światowej, zapewne 
w 1924, zamieszkał 
w ich rodzinnych 
Wielgomłynach przy 
ul. Zagórskiej. Wa-
runki były skromne, 
ponieważ Wójciko-
wie byli wielodziet-
ną, średniozamożną 

rodziną chłopską. Miał pięcioro rodzeń-

stwa: → Władysława (1914-1946), He-
lenę (1916-2000), Józefę (1922-2005), 
Mariannę Zofię (1928-1984) i Zygmunta 
Czesława (1935-2015). W okresie mię-
dzywojennym, zapewne w połowie l. 30., 
zamieszkał w Warszawie. Po wybuchu 
wojny dostał od Ambasady Szwajcarii pro-
pozycję wyjazdu z Polski, jednak z niej nie 
skorzystał. Przypuszczalnie 20 V 1941 za-
warł w Warszawie małżeństwo z Ireną Ja-
nowską, z którego narodził się syn Witold 
(ur. XI 1943). Pod koniec życia mieszkał 
przy ul. Twardej 48. Był członkiem AK. 
Zdaniem jego kuzyna prof. Zbigniewa 
Wójcika był w niej głęboko zakonspiro-
wany. Walczył w powstaniu warszawskim. 
Ostatni raz widziany 10 VIII w okolicach 
ul. Złotej i ul. Chmielnej. Po wojnie Zbi-
gniew Wójcik prawdopodobnie dotarł do 
świadka, który przekazał mu, iż Jan został 
ranny, był niesiony na noszach, ale porzu-
cono go ze względu na rozpoczynające się 
bombardowanie. Zginął, lecz ciała nigdy 
nie znaleziono.

T. M. Kolmasiak, W poszumie sosno-
wych lasów, Radomsko 2017, s. 93, 94; 
http://www.1944.pl/ofiary-cywilne/jan-woj-
cik,53505.html (odczyt: 28 VIII 2016 r.); List 
Gizeli Bogłowskiej z PCK do autora z 6 XI 
2007 r. (nr sprawy B.Inf.Ogl.11/2007); Relacja 
prof. Zbigniewa Wójcika dla autora; Relacja 
Witolda Wójcika dla autora; USC w Wiel-
gomłynach, Księga chrztów 1924, akt nr 191.

Mariusz Kolmasiak

WóJCIK Władysław (1914-1946)  
– sierżant WP. Ur. 21 VI 1914 w Oberburgu 
w Szwajcarii, gdzie na zarobkowej 
emigracji w fabryce cygar pracowali 
jego rodzice Jan i Marianna z Wodków 
Wójcikowie. Po I wojnie światowej, zapew-
ne w 1924, zamieszkał w ich rodzinnych 
Wielgomłynach w skromnych warunkach, 
jakie zapewnić mogła mu wielodzietna, 
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średniozamożna rodzina chłopska. Miał 
pięcioro rodzeństwa: Helenę (1916-2000), 
→ Jana (1917-1944), Józefę (1922-2005), 
Mariannę Zofię (1928-1984) i Zygmunta 
Czesława (1935-2015). W l. 1928-1931 
uczęszczał do Szkoły Podoficerskiej Pie-

choty dla Małolet-
nich Nr 1 w Koninie, 
był absolwentem jej 
pierwszego roczni-
ka. Następnie pozo-
stawał w szeregach 
4. Pułku Piechoty 
Legionów w Kiel-
cach i od 1937 36. 
Pułku Piechoty Le-

gii Akademickiej w Warszawie, w którym 
w stopniu plutonowego był instruktorem. 
W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. 
dostał się do Warszawy, gdzie brał udział  
w walkach podczas oblężenia. W ich wyni-
ku poważnie podupadł na zdrowiu chorując 
na gruźlicę płuc. W przekazach rodzinnych 
pojawia się informacja o jego ucieczce  
z transportu kolejowego, możliwe, że do-
tyczy ucieczki z niewoli, do której mógł 
się dostać po upadku Warszawy lub po ja-
kimś innym aresztowaniu w późniejszych 
latach okupacji. Okres wojny spędził  
w Kielcach, gdzie pracował jako robotnik. 
29 XI 1939 w Kielcach zawarł związek 
małżeński z Józefą Kubicką, mieli córkę 
Elżbietę Zofię (ur. 1940). W 1945 wstąpił 
do odrodzonego pod auspicjami ZSRR 
WP, z którym prawdopodobnie brał udział 
w walkach z Niemcami, m.in. o Berlin. 
Służył prawdopodobnie do maja, po czym 
po powrocie do Kielc w okresie 13 VI-5 
VII 1945 odbył II Kurs polityczno-wycho-
wawczy dla pracowników państwowych 
i samorządowych przeprowadzony przez 
Urząd Informacji i Propagandy tamtej-
szego województwa. Zapewne w związku  
z rozwijającą się gruźlicą przeniósł się na 
Ziemie Odzyskane do majątku w Bystrzy-
cy k. Lwówka Śląskiego, gdzie jako kie-

rownik gospodarował jego ojciec. Tam zm. 
27 XII 1946 i został pochowany na przyko-
ścielnym cmentarzu w pobliskim Wleniu.

K. Idzik, Artyleria i piechota w Kielcach 
1919-1939 na starej fotografii, Kielce 2012,  
s. 254; T. M. Kolmasiak, W poszumie sosno-
wych lasów, Radomsko 2017, s. 98-99; APKi, 
ASC parafii NMP w Kielcach, Księga chrztów 
1940, akt nr 78; Relacja pisemna Zygmunta 
Wójcika dla autora z 22 VIII 2010; Relacja ust-
na Elżbiety Laskowskiej dla autora z 12 VIII 
2010; USC w Wielgomłynach, Księga chrztów 
1924, akt nr 189; Zbiory prywatne Elżbiety  
z Wójcików Laskowskiej (Odpis Legityma-
cji Osobistej Nr 365, Wyciąg z aktu ślubu 
Władysława i Józefy z Kubickich Wójcików,  
Zaświadczenie Związku Inwalidów Wojen-
nych w Kielcach nr L/1/303/45, Świadectwo nr 
L/36/II z Urzędu Informacji i Propagandy Wo-
jewództwa Kieleckiego, Zaświadczenie nr 36  
z 2 V 1945); Zbiory prywatne autora (Kennkar-
te W. Wójcika z 13 VIII 1943, Tableau Szkoły 
Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich w Ko-
ninie).

Mariusz Kolmasiak

WRóBLEWSKI Henryk (1919-
2011) – starszy cechu stolarskiego, poeta. 
Ur. 6 VIII 1919 w Radomsku, s. Wawrzyń-
ca i Agnieszki z d. Woźniak. Posiadał licz-
ne rodzeństwo: pięć sióstr – Stanisławę, 
Marię, Stefanię, Genowefę i Bronisławę 
oraz dwu braci – Leona i Zenona. Uczęsz-
czał do szkoły powszechnej na Bugaju. Za-

wodu stolarza uczył 
się tuż przed wybu-
chem wojny. Całe 
dorosłe życie pra-
cował jako stolarz, 
najpierw w Zakła-
dach Mebli Giętych 
T h o n e t - M u n d u s . 
W czasie wojny od 
21 IV 1941 członek 

ZWZ-AK. Grupa sabotażowa, w której 
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się znalazł, dwukrotnie doprowadziła do 
pożaru w fabryce Thonet-Mundus. W kon-
sekwencji nocą z 14 na 15 X 1941 kon-
spiratorów aresztowano. Wywieziono go 
do KL Auschwitz w grupie 170 więźniów  
z Radomska, (otrzymał nr obozowy 
21666). Wyuczony zawód uratował mu 
życie. Z więźniów wybrano stolarzy i ci 
pracowali w stolarni 10 godz. dziennie. 
Na początku 1943 zlikwidowano stolar-
nię przy obozie i dołączono wszystkich 
więźniów do pracowników fabryki DAW 
(Deutsche Austrichtungswerke). W obozie 
pisał wiersze, ale utwory niszczył po prze-
czytaniu bratu Zenonowi i kolegom, gdyż 
za taką twórczość groziła śmierć. W VIII 
1944 H. Wróblewski został ewakuowany 
do Ravensbrück. Tam pracował w fabry-
ce aż do ewakuacji (24 IV1945). Po dzie-
więciu dniach marszu w kierunku Lubeki  
w okolicach Schwerina więźniowie zostali 
wyzwoleni. H. Wróblewski spędził w obo-
zie 1248 dni. Siłę przetrwania dawała mu 
wiara (nigdy nie rozstawał się z medali-
kiem Matki Boskiej), poezja, którą tworzył 
oraz tęsknota za bliskimi. Okropne warunki 
życia obozowego spowodowały, że ze 170 
więźniów z Radomska obóz przeżyło tylko 
ośmiu. H. Wróblewski wrócił do Krzywa-
nic 16 V 1945. Matka nie doczekała po-
wrotu syna, ale jego dziewczyna Anzelma 
z d. Będkowska – tak. Wkrótce się pobrali 
i mieli troje dzieci: Andrzeja, Halinę i Je-
rzego. Mieszkali na ul. Brzeźnickiej (dziś: 
Warszyca), następnie na ul. Świerczew-
skiego (dziś: Przedborska). W 1955 zaku-
pili plac przy ul. Fabianiego, gdzie wybu-
dowali dom i się osiedlili. H. Wróblewski 
odnowił i latami opiekował się stojącą 
przy placu kapliczką. Nigdy nie udało mu 
się wymazać z pamięci wspomnień bólu 
i nieszczęścia. Wrócił do pisania wierszy 
o tematyce obozowej. W 1995 Fundacja 
Inicjatyw Kulturalnych wydała jego tomik 
Oświęcim w poezji (wyd. II 2005, wyd. III 
2010). Promocja pierwszego wydania od-

była się w wypełnionej po brzegi kawiar-
ni „Stylowa”, utwory czytali uczniowie 
Zespołu Szkół Drzewnych. Szczególnie 
przejmujące wiersze to: Przyjdź kolego za-
bierz moje buty..., Bez pożegnania, Czer-
wony trójkąt, Nie przedawnimy zbrodni. 
H. Wróblewski był członkiem ZBoWiD 
(od IV 1990 Związek Kombatantów RP  
i b. Więźniów Politycznych) od 14 IX 1966 
oraz Związku Inwalidów Wojennych. Po-
siadał liczne odznaczenia państwowe i na-
dane przez stowarzyszenia społeczne: Od-
znakę Izby Rzemieślniczej (28 IX 1964), 
Odznakę Honorową Rzemiosła (21 V 
1969), Srebrną Odznakę Mistrza zasłużo-
nego w szkoleniu i wychowaniu uczniów 
w rzemiośle stolarskim (24 I 1973), Srebr-
ny Krzyż Zasługi (1 VII 1977), Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski (25 III 
1981), Odznakę Honorową zasłużonego 
działacza Związku Inwalidów Wojennych 
PRL (28 VI 1983), Krzyż Oświęcimski 
(9 V 1990), Odznakę Polskiego Związku 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych (15 
I 1992), Odznakę Honorową Związku In-
walidów Wojennych (7 VII 1994), Krzyż 
Armii Krajowej (nadany przez prezydenta 
Lecha Wałęsę 11 IV 1995). Zm. 6 I 2011  
w Radomsku, pochowany na Starym 
Cmentarzu (C03/0030).

M. Łęska, Oświęcim w poezji, „Gazeta 
Radomszczańska” 17 XI 1995, s. 3; J. Nitecki, 
Opiekun kapliczki przy ul. Fabianiego, „Gaze-
ta Radomszczańska” 12 VI 2008, nr 24, s. 7; 
T.A. Nowak, Poetyckie świadectwo, „Gazeta 
Radomszczańska” 31 X 2007, s. 6; H. Wró-
blewski, Oświęcim w poezji, Radomsko 2010; 
tenże, Rocznica, której się nie zapomina, „Ga-
zeta Radomszczańska” (wycinek z nieustalone-
go numeru rocznika 1996); Fragmenty wspo-
mnień obozowych H. Wróblewskiego, luty 
2009, opracowała H. Wróblewska; Legityma-
cje członkowskie i odznaczeń H. Wróblewskie-
go; Nagranie wspomnień H. Wróblewskiego 
życia obozowego od momentu aresztowania, 
nośnik DVD, udostępniła Barbara Wróblew-
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ska; Rodzina Wróblewskich – album autorstwa  
H. Wróblewskiej – żony syna Andrzeja.

Edmunda Bodanka

WTORKIEWICZ Franciszek (1871-
1952) – duchowny katolicki. Ur. 6 X 1871 
w Radomsku, s. Antoniego i Teofili z d. 
Bartnickiej. Edukację rozpoczął w miej-
scowej szkole elementarnej, a od 1883 
kontynuował ją w Dwuklasowej Pensji 
Męskiej → Feliksa Fabianiego w Radom-
sku, by w 1885 zostać uczniem jednego  
z warszawskich gimnazjów na Pradze. Po 
ukończeniu VI kl., na skutek odnalezienia 
u niego śpiewnika polskich pieśni patrio-
tycznych, wydalony ze szkoły i pozbawio-
ny prawa wstąpienia do jakiegokolwiek 
zakładu naukowego. Wówczas przeniósł 
się do Łodzi, gdzie pracował w jednej 
z tamtejszych fabryk. Po upływie 2 lat, 
chcąc wstąpić do seminarium duchowne-
go i uzyskać niezbędne zatwierdzenie rzą-
du rosyjskiego, zdał egzamin dojrzałości 
jako ekstern w Łodzi. To umożliwiło mu 
podjęcie przygotowania do kapłaństwa  
w Seminarium Duchownym we Włocław-
ku. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 
VI 1897 z rąk bp. Henryka Kossowskie-
go, sufragana włocławskiego. Pierwszą 
jego placówką duszpasterską była parafia  
w Wieluniu. Pełnił tu funkcję rektora ko-
ścioła popijarskiego, prefekta szkół ele-
mentarnych i wikariusza. W dn. 22 II 1899 
został przeniesiony do parafii w Sulejowie. 
Kolejnymi jego parafiami wikariuszowski-
mi były: Praszka, Brzeziny i Lisków. W dn. 
4 IV 1902 otrzymał samodzielne stanowi-
sko rektora kościoła podominikańskiego  
w Brześciu Kujawskim. Równocześnie był 
kapelanem miejscowego więzienia i pre-
fektem szkolnym. Odrestaurował chylący 
się ku ruinie kościół, prowadząc przy tym 
działalność społeczno-oświatową. Pod ko-
niec 1906 z Brześcia Kujawskiego trafił do 

Trąbczyna, gdzie kontynuował rozpoczętą 
wcześniej budowę kościoła. Jego staraniem 
wzniesiono ponadto budynki gospodarcze 
i dom dla służby kościelnej. Założył tu tak-
że straż ogniową. 15 IX 1910 przeniesiony 
do parafii Kruszyn na Kujawach. Jako pro-
boszcz ograniczył negatywne oddziaływa-
nie miejscowej szkoły gospodarstwa wiej-
skiego, słynącej z wychowania młodzieży 
w duchu ateistycznym, przeprowadził re-
mont kościoła, założył straż ogniową oraz 
spłacił zaciągnięte długi w wysokości 6 
tys. rub., jak również rozpoczął gromadze-
nie materiału pod budowę plebanii. Od 14 
IV 1914 był proboszczem w Czarnocinie. 
Jego staraniem wybudowano tu plebanię  
i budynki dla służby kościelnej oraz ogro-
dzono cmentarz grzebalny. Ponadto utwo-
rzono straż ogniową i sklep spółkowy.  
W dn. 4 X 1923 → bp Stanisław Zdzitowiecki 
mianował go proboszczem parafii Praszka  
i jednocześnie dziekanem dekanatu prasz-
kowskiego. Był członkiem miejscowego 
dozoru szkolnego. 10 V 1929 wyznaczo-
ny na administratora parafii Przedmość  
z zachowaniem dotychczasowych urzę-
dów. Ze względu na stan zdrowia prosił 
bp. Teodora Kubinę, ordynariusza diecezji 
częstochowskiej, do której został inkar-
dynowany z chwilą jej ustanowienia 28 
X 1925, o nową placówkę duszpasterską. 
Bp Kubina spełnił jego prośbę powierzając 
mu 12 IX 1932 administrację parafii Ru-
dlice, a w dn. 10 XI 1932 mianując go pro-
boszczem tejże parafii. Również i tutaj był 
członkiem dozoru szkolnego gm. Skrzyn-
ki i gm. Skrzynno. Po pożarze 25 VIII 
1932 drewnianego kościoła parafialnego  
i dzwonnicy podjął się budowy nowej 
świątyni w miejscowości Ostrówek. Na 
stanowisku proboszcza parafii Rudlice za-
stał go wybuch II wojny światowej. Wa-
runki pracy duszpasterskiej determinowa-
ło włączenie parafii położonych na terenie 
pow. wieluńskiego do tzw. Kraju Warty 
(Warthegau), gdzie celem władz niemiec-
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kich była likwidacja Kościoła katolickiego 
i eksterminacja miejscowego duchowień-
stwa. Bp Kubina, wobec niemożności 
spełniania swych obowiązków na tere-
nach włączonych do Rzeszy, ustanowił ks.  
F. Wtorkiewicza 17 VII 1941 komisarzem 
biskupim na tych terenach (w zastępstwie 
ks. Wincentego Przygodzkiego, którego 
zmuszono do opuszczenia Warthegau). 
6 X 1941 Niemcy aresztowali niemal 
wszystkich kapłanów posługujących na 
terytorium pow. wieluńskiego. Po kilku 
dniach, ze względu na podeszły wiek i zły 
stan zdrowia, ks. Wtorkiewicza wraz z 6 
innymi księżmi zwolniono z obozu przej-
ściowego w Konstantynowie k. Łodzi. Po-
wrócił do parafii, gdzie jednak nie mógł 
spełniać żadnych obowiązków duszpaster-
skich. Dopiero w 1944 został wyznaczony 
przez Gestapo do pracy duszpasterskiej 
w pow. kępińskim i ostrzeszowskim. Po 
zakończeniu wojny powrócił do parafii 
Rudlice. W 1945 władze komunistyczne 
zajęły dom parafialny w Ostrówku, urzą-
dzając w nim posterunek MO, a w nocy  
z 27/28 XI 1948 aresztowały wikariusza 
ks. Stefana Farysia, oskarżonego o udzie-
lanie pomocy KWP. Przeżycia z lat okupa-
cji niemieckiej i pierwszych lat powojen-
nych mocno nadwyrężyły jego zdrowie, co 
stało się powodem zwolnienia z obowiąz-
ków proboszczowskich i przeniesienia na 
emeryturę w dn. 14 VII 1951. Zm. 27 XII 
1952, pochowany na cmentarzu w Rudli-
cach.

P. Kostrzewski, Wspomnienia ks. Fran-
ciszka Wtorkiewicza z okresu posługi duszpa-
sterskiej w parafii Rudlice (1932-1952), „Ve-
ritati et Caritati” 2 (2014), s. 411-426; AACz, 
sygn. AP 176, Akta personalne ks. Franciszka 
Wtorkiewicza; AKMCz, sygn. brak, Akta para-
fii Rudlice.

Ks. Paweł Kostrzewski

WTORKIEWICZ Walerian (Wa-
lery), ps. Nostradamus, Kajetan (1900-
1981) – urzędnik, działacz harcerski. Ur. 
15 XII 1900 w Radomsku, s. Antoniego  

i Ludwiki z d. Wtor-
kiewicz. Uczęszczał 
do gimnazjum → 
Stanisława Niemca 
w Radomsku, egza-
min maturalny zdał 
w 1921. Ochotniczo 
uczestniczył w woj-
nie z bolszewikami 
w 1920. Absolwent 

Politechniki Warszawskiej. Z harcerstwem 
związany od 1916 (członek III Drużyny 
im. Józefa Piłsudskiego), w okresie 9 I 
1921-12 IX 1921 i 15 X 1933-1 IX 1939 
komendant Hufca Samodzielnego Harce-
rzy w Radomsku. 1 I 1922 poślubił Jani-
nę Grodzicką h. Łada (1900-1977). Mieli 
dwóch synów: Janusza (1923-1972) i Zbi-
gniewa (1926-2002). W okresie między-
wojennym był dyrektorem handlowym  
w Towarzystwie Akcyjnym „Metalurgia” 
w Radomsku. Działał społecznie: członek 
Zarządu Radomskowskiego Koła Akade-
mickiego (1923/1924), współzałożyciel 
KS „Wilk” (1937) i Koła Łowieckiego 
„Diana” (1938), członek Zarządu Od-
działu Ligi Morskiej i Kolonialnej (1932-
1936), skarbnik Zarządu Koła Przyjaciół 
ZHP (1932). W zarządzie Koła Przyja-
ciół ZHP zasiadała również jego żona  
(w l. 1934-1939). W pierwszych dniach 
IX 1939 udostępnił w swoim domu przy 
ul. Mickiewicza lokal z przeznaczeniem 
na zabezpieczenie wyposażenia Komendy 
Hufca, szczególnie biblioteki. Następnie, 
zgodnie z planem ewakuacji zakładów 
„Metalurgia”, wraz z rodziną wyjechał 
z konwojem części maszyn i urządzeń 
fabryki w kierunku Zamościa. Zostali 
zatrzymani przez Niemców w Rozprzy. 
Rodzina Wtorkiewiczów powędrowała  
w kierunku Wołynia. Zimę 1939/1940 
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spędziła w majątku hrabiego Jezierskiego  
w Worotniowie niedaleko Łucka. Po dłu-
gich staraniach Wtorkiewiczowie otrzy-
mali od władz radzieckich pozwolenie 
na powrót do Generalnej Guberni. Mimo 
zakwestionowania dokumentów na grani-
cy udało im się ją przekroczyć i dotrzeć 
do Radomska (IV 1940). W okresie 30 
IV 1940-1 VII 1944 W. Wtorkiewicz był 
komendantem Roju (hufca) „Metal”. W V 
1940 założył przedsiębiorstwo handlowe 
(hurtownię) „Wyroby Żelazne i Drzewne”, 
które służyło również jako przykrywka dla 
działalności konspiracyjnej Roju. Oko-
ło 1942 został dyrektorem handlowym  
w przedsiębiorstwie „Józef Sucheni Fa-
bryka Pługów i Narzędzi Rolniczych”  
w Gidlach. W okresie 1 VII 1944-17 I 
1945 był zastępcą Komendanta Ula „War-
ta” (Chorągwi z siedzibą w Kłomnicach). 
Jego synowie również działali w konspi-
racyjnych Szarych Szeregach. Na przeło-
mie 1945/1946 W. Wtorkiewicz założył  
w Radomsku przy dzisiejszej ul. Piłsud-
skiego własne przedsiębiorstwo pod nazwą 
„Walerian Wtorkiewicz Wytwórnia Na-
rzędzi Ogrodniczych i Sprzętu Rolnicze-
go”. W 1947 kupił (wypalony po powsta-
niu warszawskim) segment mieszkalny  
w Kolonii Staszica w Warszawie i zamie-
rzał uruchomić tam przedstawicielstwo 
handlowe swojego przedsiębiorstwa. Od 
1949 mieszkała tam jego żona Janina. 23 
XII 1947 Sąd Okręgowy w Częstochowie 
wpisał do rejestru firmę „W. Wtorkiewicz 
Wyroby Żelazne i Drzewne w Radomsku”. 
Przedmiotem jej działalności była hurtowa 
sprzedaż wyrobów żelaznych. Przedsię-
biorstwo to w 1952 objęto przymusowym 
zarządem państwowym, a następnie upań-
stwowiono. W 1954 W. Wtorkiewicz za-
trudnił się na stanowisku kierownika ds. 
sprzedaży w Spółdzielni Wielobranżowej 
„Gidlanka” w Gidlach, potem pracował na 
podobnym stanowisku w Spółdzielni Wie-
lobranżowej im. Rewolucji 1905 r. w Ra-

domsku. Latem 1962 doznał wylewu krwi 
do mózgu i był częściowo sparaliżowany. 
Otrzymał rentę inwalidzką, przeniósł się 
na stałe do Warszawy, a w 1965 przeszedł 
na emeryturę. Zm. 1 VII 1981 w Warsza-
wie, pochowany na Cmentarzu Starym  
w Radomsku w grobowcu rodzinnym.

Z. Gzik, Stary cmentarz w Radomsku, Ra-
domsko 2012, s. 200-202; W.A. Leśniewski, 
Młodość i wojna w tym samym czasie, „Gazeta 
Radomszczańska” 2003; Z. Lisowski HUHA-
RA Jednostka Szarych Szeregów w Radomsku 
w zarysie dokumentacyjnym i wspomnienio-
wym, Poznań 1982; G. Mieczyński, Członko-
wie Patronatu ZHP oraz III Drużyny im. Jó-
zefa Piłsudskiego w Radomsku (1917 r.), [w:]  
Z dziejów harcerstwa na ziemi radomszczań-
skiej (1915-2015), red. T.A. Nowak, Radomsko 
2015, s. 68; tenże, Stowarzyszenia społeczne 
w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 
2008, s. 80, 91, 120, 142, 144, 147; S. Puchała, 
Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów, Warszawa 
2014; Z. Sąciński, Hm. Walerian Wtorkiewicz 
ps. „Kajetan”, Nostradamus” 1900-1981, 
„Zeszyt Komisji Historycznej Hufca Radom-
sko” 2015, nr 124; AACz, Księga ur. parafii 
rzymskokatolickiej w Radomsku 1898-1900, 
sygn. KM 109, akt ur. 1016/1900; Archiwum 
Komisji Historycznej Hufca ZHP Radomsko; 
Gimnazjum Męskie Stanisława Niemca w Ra-
domsku, Sprawozdanie za rok szkolny 1927/28, 
Radomsko [1928]; Wspomnienia rodziny 
Wtorkiewiczów.

Marian Stalka, Anna Zatoń

Z

ZACHARIASZEWICZ Grzegorz 
(1740-1814) – biskup katolicki. Ur. w 1740  
we Lwowie w rodzinie ormiańskiej. 
Kształcił się u oo. Jezuitów we Lwowie, 
a następnie studiował teologię w Warsza-
wie. Do chwili likwidacji zakonu jezuitów 
działał jako kaznodzieja i misjonarz, póź-
niej został proboszczem w Inowłodzu i Ra-
wie Mazowieckiej. W 1773 na pogrzebie 
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Stanisława Konarskiego wygłosił homilię. 
Prymas Antoni Kazimierz Ostrowski po-
wołał go do swojej kancelarii, zapewniając 
kanonię inflancką i łowicką, zaś w 1781 
infułaturę kamieńską. W tym też roku na 
Uniwersytecie Wileńskim został doktorem 
obojga praw i teologii. Stanisław August 
Poniatowski powołał go na opata hebdow-
skiego, a prymas Ignacy Krasicki uczynił 
go generalnym audytorem. Przed objęciem 
funkcji infułata kolegiaty w Łasku, z którą 
związany był wymóg legitymowania się 
szlachectwem, metropolita doprowadził 
do nobilitacji Zachariaszewicza (1795). 
Kończył, rozpoczętą jeszcze przez Marci-
na Załuskiego, odbudowę po pożarze ko-
legiaty łaskiej. W l. 1808-1814 z ramienia 
prymasa Ignacego Raczyńskiego sprawo-
wał funkcję wiceadministratora diecezji 
warszawskiej. W 1808 prymas rozpoczął 
zabiegi w Rzymie o powołanie Zacharia-
szewicza na sufragana łowickiego, lecz 
dopiero w 1810 obdarzono go sakrą bi-
skupią z tytułem biskupa korynckiego.  
W l. 90. XVIII w. jako kanonik gnieźnień-
ski uzyskał tytuł prebendarza strzałkow-
skiego. Po upaństwowieniu dóbr kościel-
nych przez władze pruskie otrzymywał 
stałą pensję wypłacaną przez rząd. Autor 
Kazań do pokuty wzbudzających (wyd. 
1904). Zm. 16 III 1814 w Warszawie.

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry 
metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż 
do dni naszych, Gniezno 1883, t. IV, s. 376-
377, 379-380, 382; R. Mączyński, Wiekopo-
mna zasługa i zakonna pokora – dzieje serca 
Stanisława Konarskiego, [w:] „Folia Historia 
Cracoviensia”, Kraków 2016, nr 22, s. 277; 
Rys historyczny parafii, http://www.lask-sank-
tuarium.pl/sanktuarium/rys-historyczny.html, 
pobrano 12 XI 2017; AGAD, Akta Prus Połu-
dniowych, zespół VI, sygn. 3136, Korespon-
dencja, s. 11-12, 20-21, 24-25, 49-51, 54-55, 
zespół X, sygn. 245, s. 25, 48-49.

Michał Pawlikowski

ZAKS Izaak (1900-1942) – wokalista, 
dyrygent chórów, kompozytor, nauczyciel 
szkół średnich. Ur. 24 IV/7 V 1900 w Ra-
domsku, s. Szlamy Chila Zaksa (kantora) 
i Lai z d. Szternberg. Edukację w zakre-
sie śpiewu i muzyki pobierał początkowo 
u ojca, a następnie u Gerszona Grojsber-
ga, dyrygenta chóru miejscowej synagogi, 
który nauczył go zasad muzycznej harmo-
nii. Dodatkowo pobierał prywatne lekcje 
u innych radomszczańskich nauczycieli 
muzyki. Jeszcze przed I wojną światową 
Zaks założył w Radomsku sekcję muzycz-
ną przy Stowarzyszeniu Młodzieżowym 
„Kultura”. Stworzywszy chór i orkiestrę 
uczniowską zaczął organizować imprezy 
muzyczne. W XI 1918 dla potrzeb orkie-
stry odkupił instrumenty muzyczne od 
austrowęgierskiej kapeli wojskowej, któ-
ra opuszczała Radomsko po zakończeniu 

I wojny światowej. 
Dzięki temu utwo-
rzył własną orkiestrę 
instrumentalną, wy-
konującą koncerty 
w Radomsku i oko-
licznych miastach. 
Pracował też jako 
nauczyciel muzyki 
w żydowskim gim-

nazjum Ludwiki Weintraub w Radom-
sku. W 1923 przeniósł się z Radomska do 
Częstochowy i został dyrygentem chóru 
Wielkiej Synagogi w Częstochowie, zło-
żonego ze 120 osób. Od roku szkolnego 
1923/24 pracował jako nauczyciel śpiewu 
w miejscowym Gimnazjum Męskim To-
warzystwa Żydowskich Szkół Średnich. 
W Częstochowie uzupełnił wykształcenie 
muzyczne wymagane wobec nauczycieli 
śpiewu. 10 II 1924 w Radomsku poślubił 
Idesę Zandberg (lat 24), c. Chaima Dawida 
i Ruchli Lai z d. Najman. Obrzędu ślub-
nego w miejscowej synagodze dopełnił ra-
bin Radomska Izrael Pinkus Rabinowicz.  
W 1924 Zaks jako ekstern uzyskał dyplom 
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nauczyciela śpiewu na Wydziale Pedago-
gicznym Państwowego Konserwatorium 
Muzycznego w Warszawie. W 1932 osie-
dlił się w Łodzi. Został dyrygentem chóru 
mieszanego działającego przy Towarzy-
stwie Muzyczno-Literackim „Hazomir”. 
Początkowo borykał się z trudnościami, 
gdyż część zespołu odeszła do konkuren-
cyjnego chóru „Szir”, kierowanego przez 
Izraela Fajwisza. W szybkim tempie uzu-
pełnił braki i doprowadził chór do roz-
kwitu. Wykonywał z tym chórem liczne 
koncerty, prezentując muzykę europejską  
i żydowską. W okresie łódzkim tworzył 
własne kompozycje muzyczne. Skompo-
nował m.in. kantatę na chór i orkiestrę Mul 
Hajeszimon do tekstu Abrama Szolonskie-
go. 28 X 1935 dyrygował premierowym 
wykonaniem kantaty przez Orkiestrę Fil-
harmonii Łódzkiej i Chór „Hazomira”. 
Jako kompozytor opracował dla chóru 
żydowskie pieśni ludowe i artystyczne. 
W 1939 wystawił w Łodzi operę Giusep-
pe Verdiego Traviata z librettem prze-
tłumaczonym na jidysz. Po wybuchu II 
wojny światowej opuścił Łódź i udał się 
na wschód. Dotarł do Białegostoku, gdzie 
zastała go inwazja sowiecka. W 1940  
w Białymstoku kierował chórem fabrycz-
nym i współpracował z miejską rozgło-
śnią radiową. Jesienią 1941 powrócił 
do Warszawy, gdyż w tutejszym getcie 
przebywała jego najbliższa rodzina (żona  
i dzieci). W getcie warszawskim dyrygo-
wał orkiestrą w teatrze „Eldorado”. Stwo-
rzył i prowadził mały zespół wokalny,  
a ponadto chór dziecięcy, który wystą-
pił po raz pierwszy w niedzielę 8 II 1942  
na Wieczorze Literacko-Artystycznym  
J. Obarzanka w Gospodzie Artystów przy 
ul. Orlej 6. Pod koniec lipca lub na począt-
ku sierpnia 1942 Zaks został wywieziony 
do obozu zagłady w Treblince, gdzie zginął.

L.T. Błaszczyk, Żydzi w kulturze muzycznej 
ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik 

biograficzny, Warszawa 2014, s. 289; tenże, 
Zaks Izaak Icchak, https://sztetl.org.pl/pl/bio-
gramy/4216-zaks-izaak-icchak, pobrano 20 VI 
2019; Z. Borzymińska, M. Fuks, Zaks (Saks) 
Icchak, [w:] Polski Słownik Judaistyczny, Dzie-
je – kultura – religia – ludzie, t. 2, red. Z. Borzy-
mińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, s. 819; 
I. Fater, Muzyka żydowska w Polsce w okresie 
międzywojennym, Warszawa 1997, s. 206-209 
(fot.); M. Fuks, Straty osobowe żydowskiego 
środowiska muzycznego, „Biuletyn ŻIH” 1978, 
nr 3-4, s. 127, 138 (tu: Zaks Icchak); M. Fuks, 
Muzyka ocalona: judaica polskie, Warszawa 
1989, s. 51, 164, 271; A. Kempa, M. Szuka-
lak, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny 
Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych, t. 2, 
Łódź 2002, s. 138 (fot.); A. Kempa, M. Szuka-
lak, The Biographical Dictionary of the Jews 
from Łódź, Łódź 2006, s. 278-279; K. Radzi-
szewska, D. Dekiert, E. Wiatr (red.), Sztetl, 
szund, bunt i Palestyna. Antologia twórczości 
literackiej Żydów w Łodzi (1905-1939), Łódź 
2017, s. XX (wzm.); Z. Zagórowski, Spis na-
uczycieli szkół wyższych, średnich, seminariów 
nauczycielskich oraz wykaz zakładów nauko-
wych i władz szkolnych, Warszawa 1926, s. 292 
(tu: Zaks Izak, ur. 1900); APPT, zespół 335, 
ASC Okręgu Bożniczego w Radomsku, sygn. 
33, akt ur. 68/1901 (tu: Исаакъ Заксъ); sygn. 
132, akt małż. 2/1924 (tu: Izaak Zaks).

Krzysztof Tomasz Witczak 

ZAREMBA Jan Alojzy (1882-1944) 
– obywatel ziemski, przemysłowiec, dzia-
łacz społeczny i oświatowy. Ur. 22 VIII 
1882 w Pytowicach (parafia Kamieńsk), 
s. → Jana Antoniego i → Kazimiery ze 
Strzeleckich małżonków Zarembów. Wy-
wodził się ze szlacheckiego rodu h. Za-
remba z Kalinowej, był prawnukiem Mi-
kołaja Buczyńskiego, regenta grodzkiego 
piotrkowskiego i kolatora kamieńskiego 
kościoła. Miał czworo młodszego rodzeń-
stwa: Józefa Antoniego, Marię Kazimierę 
oraz zmarłych w dzieciństwie Kazimierza 
Konstantego i Edmunda. Ukończył 3-let-
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nie Studium Rolnicze na UJ w Krakowie. 
W 1907 przejął po 
matce dobra Pytowi-
ce w pow. piotrkow-
skim. Kontynuował 
w nich działalność 
gospodarstw leśnych 
i rolno-przemysło-
wych, tj. tartaku pa-
rowego i 2 smolar-
ni w Słostowicach 

(jedną przekształconą później w gajówkę), 
młyna zbożowego oraz stawów rybnych 
w Kmieciźnie nad rzeką Widawką. Pro-
wadził również majątki ziemskie Gorzko-
wiczki (do ok. 1917) i Wilkoszewice (do 
ok. 1934) w pow. piotrkowskim. W pow. 
radomszczańskim zakupił: w 1924 dobra 
Włynice, w 1926 znaczną część dóbr Klet-
nia-Gomunice (podejmując się tam parce-
lacji głównie na rzecz inwestorów letnich 
mieszkań), a w 1932 folwark Podświerk  
k. Włynic. W 1912 wraz z bratem Józefem, 
właścicielem dóbr Łazów i Cieszanowice, 
założył w pow. częstochowskim Fabry-
kę Przetworów Ziemniaczanych „Złoty 
Potok” – Bracia Zarembowie, J. Morstin  
i Spółka. Był miłośnikiem i hodowcą koni, 
urządzał także polowania. W dn. 9 IX 
1908 wraz z ziemianinem Kazimierzem 
Tymowskim z Kobiel Wielkich został po-
wołany przez Piotrkowskie Towarzystwo 
Wyścigów Konnych na sędziego podczas 
wystawy koni w Piotrkowie. J. Zaremba 
pełnił wiele funkcji publicznych i udzie-
lał się społecznie. W 1908 w osadzie Ka-
mieńsk piastował godność prezesa zarzą-
du Ochotniczego Towarzystwa Pożarnego,  
w 1909 sędziego gminnego (w okręgu IV 
pow. piotrkowskiego), ponadto od 1913 
funkcję prezesa Kółka Rolniczego i w l. 
1928-1936 prezesa miejscowego Dozo-
ru Szkolnego. Na przełomie 1918 i 1919 
został wybrany do prezydium Sejmiku 
Powiatu Piotrkowskiego, pracował też  
w jego komisjach. W 1923 niedaleko dwo-

ru w Pytowicach wydzielił plac pod budo-
wę budynku szkoły i przeznaczył na ten cel 
materiał budowlany z rozbiórki starej huty 
szkła „Aleksandrów”. W 1927 został rad-
nym gm. Kamieńsk. W Radomsku od 1922 
członek komisji rewizyjnej Stowarzysze-
nia Rolniczo-Handlowego S. A. (w następ-
nych kilkunastu latach członek zarządu  
i prezes), w 1924 piastował funkcję pre-
zesa zarządu Okręgowego Towarzystwa 
Rolniczego. W 1935 za wybitne zasługi 
na rzecz harcerstwa (współorganizował 
obozy harcerskie w swoim majątku) został  
w Radomsku odznaczony Krzyżem „Za 
Zasługi dla ZHP”. Jako wzorcowy agro-
nom w dn. 3 VII 1927 gościł w Pytowicach 
wycieczkę 20 członków Towarzystwa 
Urzędników Gospodarczych z Radomska. 
W 1939 brał udział pod przewodnictwem 
starosty Jerzego Rosickiego w konferen-
cji na temat ujednolicenia zbóż w pow. 
piotrkowskim. Na przednówku pracowni-
cy folwarczni i włościanie z okolicznych 
wsi wspierani byli przez dziedzica po-
życzkami w gotówce lub paszy. Pożyczki 
te, choć odrabiano je w żniwa i wykopki, 
przyczyniały się do zmniejszania skutków 
biedy na wsi. Pomoc we dworze J. Za-
remby otrzymali również poszkodowani 
mieszkańcy Kamieńska po zbombardowa-
niu miasteczka w dn. 2-3 IX 1939 przez 
niemieckie lotnictwo. W okresie II wojny 
światowej J. Zaremba udzielał w Pyto-
wicach pomocy lub schronienia żołnie-
rzom AK (zwłaszcza w gajówce „Huta”), 
wielu uciekinierom oraz wysiedleńcom  
(m. in.: Marianowi Laudowiczowi z ma-
jątku Tuwalczew, który został administra-
torem Podświerku oraz krewnym Ośnia-
łowskim z majątku Chocimów). Ożenił 
się 26 VIII 1913 w Rozprzy z Teresą Tur-
ską h. Rogala, c. Antoniego i Bronisławy  
z Ośniałowskich, właścicieli majątku Wil-
koszewice. Mieli dwoje dzieci: → Zofię 
(1917-1994) i → Szymona Jana (1920-
2015). J. Zaremba zm. 2 I 1944 w Pyto-
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wicach na chorobę serca. Mszę żałobną  
w asyście 24 księży celebrował bp diecezji 
częstochowskiej ks. Teodor Kubina. Po-
chowany został w rodzinnym grobowcu 
(nr A4/0153) na cmentarzu rzymskokato-
lickim w Kamieńsku. 

M. Alama, J. Alama, Dzieje rodu Alamów 
na tle historii okolic Kamieńska od XVII do XX 
wieku, Bełchatów 2016, s. 84-93; T. Gajewski, 
Z bronią u nogi, Warszawa 2017, s. 137-138, 
161, 218, 256, 288, 393; C. Graczykowski, 
Moje Gorzkowice, Gorzkowice 2010, s. 149, 
170, 240, 244, 292, 294; Z. Grządzielski, Lek-
sykon miasta i gminy Kamieńsk, [Kamieńsk 
2007], s. 25, 55, 57, 99-101, 119, 145; W. Ja-
worski, Legalne organizacje społeczne w po-
wiecie piotrkowskim do 1914 r., „Piotrkowskie 
Zeszyty Historyczne”, 2016, t. 17, s. 53, 55-
56; T. Kuźnicki, Dzieje młynarstwa w Dobry-
szycach i okolicy (do 1945 r.), ZRa, t. IX, red.  
J. Kapuściński, T. A. Nowak, Radomsko 2014, 
s. 294, 298, 300; tenże, Z dziejów letnisk przy 
stacji Kamieńsk (Gomunice, Wielki Bór, Kocie-
rzowy), Radomsko 2017, s. 32, 62, 124; B. W. 
Laudowicz, Laudowicz Marian Michał, [w:] 
Ziemianie polscy XX wieku, cz. 6, Warszawa 
2002, s. 86; K. Łagiewka, Ziemiaństwo z okolic 
Częstochowy 1793-1945, http://www.genealo-
dzy.czestochowa.pl/zasoby/artykuly/ 699-zie-
mianstwo-z-okolic-czestochowy-1793-1945, 
pobrano 14 I 2018; G. Mieczyński, Stowarzy-
szenia społeczne w Radomsku w latach 1881-
1939, Radomsko 2008, s. 104-105, 143, 163; 
S. Popowski, Jerzy Rubach, „Ziemiańskie 
historie”, http://ziemanskie-historie.dobrzy-
ca-muzeum.pl/biogramy.php?ido=101 (portal 
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy), pobra-
no 18 XII 2018; R. Wasiak-Taylor, Alfabet 
wspomnień Szymona Zaremby, Londyn 2015,  
s. 125; Z historii Chocimowa…i rodziny Ośnia-
łowskich, http://chocimow.blutu.pl/data/dwo-
rek.php, pobrano 11 IX 2018; Z. Zieliński, 
„Warszyc” i jego żołnierze z Armii Krajowej  
i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, „Niepod-
ległość i Pamięć”, 2010, nr 17/1 (31), s. 194; 
AACz, Księga małż. parafii rzymskokatolic-
kiej w Rozprzy, akt 41/1913; Księga ur. parafii 
rzymskokatolickiej w Kamieńsku 1880-1884, 
sygn. KM 4571, akt 187/1882; Księga zg. pa-

rafii rzymskokatolickiej w Kamieńsku 1915-
1945, akt 4/1944; „Dziennik Narodowy” 1919, 
nr 42, s. 2, 1939, nr 182, s. 10; GCz 1909, nr 6, 
s. 3; GRa 1922, nr 1, s. 5-6; 1927, nr 14, s. 6, nr 
32, s. 5; „Echo Kamieńska” 1992, nr 14, s. 2; 
1992, nr 19, s. 4; „Jeździec i Myśliwy” 1909, 
nr 23-24, s. 5; Księga Adresowa Polski (wraz 
z W. M. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, 
Rzemiosł i Rolnictwa 1930, Warszawa [1930], 
s. 856; Obywatele ziemscy według powiatów, 
[w:] Polska: Księga adresowa dla przemysłu, 
handlu i rolnictwa, cz. III, Berlin-Warszawa 
[1917], s. 581.

Tomasz Kuźnicki

ZAREMBA vel ZARĘBA Jan Antoni 
Jakub h. Zaremba (1827-1891) – właści-
ciel ziemski. Ur. 27 XII 1827 w majątku 
Pilczyca w pow. koneckim, s. Franciszka 
i Placydy z Buczyńskich małżonków Za-
rembów. Miał dwoje starszego rodzeń-
stwa: Mariannę Józefę (ur. 1823) i Józe-
fa Kalasantego (1825-1891). J. Zaremba 
ożenił się 1 V 1854 na Jasnej Górze z ur. 
w Soborzycach a zamieszkałą w dobrach 
Ruszczyn Łucją Aleksandrą Szafraniec 
(1827-1879), c. Józefa i Józefy Petronel-
li z Grudzińskich. Mieli córkę Mariannę 
Ewę Aleksandrę zmarłą w dzieciństwie 
(1860-1862). Jeszcze przed 1854 objął 
odziedziczony po rodzicach majątek Py-
towice i Słostowice w pow. piotrkowskim 
(zakupiony w 1788 przez jego dziadka Mi-
kołaja Buczyńskiego, regenta grodzkiego 
piotrkowskiego). W majątku, oprócz pro-
wadzenia tradycyjnej gospodarki rolnej  
i leśnej, wydobywano torf oraz użytkowa-
no obiekty przemysłowe: tartak parowy, 
smolarnię, hutę szkła i 3 młyny wodne 
nad rzeką Widawką. J. Zaremba był zna-
czącym w regionie hodowcą bydła raso-
wego o wysokich cechach użytkowych. 
Jego gospodarstwo w Pytowicach ofero-
wało rolnikom podczas żniw usługi najmu 
młocarń parowych wraz z instruktorem fa-
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brycznym. Jego własność stanowiły rów-
nież inne majątki: Gorzkowice i Gorzędów  
w pow. piotrkowskim oraz Łazów w pow. 
radomszczańskim. W l. 1858-1861 należał 
wraz z bratem Józefem (właścicielem dóbr 
Pilczyca) do Towarzystwa Rolniczego 
w Królestwie Polskim (członkami towa-
rzystwa byli postępowi ziemianie, którzy 
opowiadali się za stopniowym przyzna-
niem wolności osobistej chłopom, więk-
szość w czasie powstania styczniowego 
związała się z organizacją „białych”). We-
dług miejscowego przekazu, po potycz-
ce oddziału mjr. Wagnera Rumowskiego  
z wojskiem rosyjskim 22 I 1864 k. Ka-
mieńska J. Zaremba udzielił w pytowic-
kim dworze schronienia sześciu partyzan-
tom. Po otoczeniu budynku przez Rosjan 
powstańców wyprowadzono i powieszono 
na pobliskiej sośnie. Chcąc ukarać dzie-
dzica spalono część zabudowań dwor-
skich, a na odcięcie i pogrzebanie zwłok 
pozwolono dopiero po kilku tygodniach.  
J. Zaremba w dworze gorzędowskim współ-
tworzył punkt werbowania ochotników do 
powstania. Po ogłoszeniu 2 III 1864 ukazu  
o uwłaszczeniu włościan w Królestwie 
Polskim, który w zamian za przejęcie przez 
nich na własność użytkowanej dotąd ziemi 
nakładał obowiązek płacenia wieczyste-
go podatku gruntowego, głośnym echem 
w Królestwie odbił się bunt włościan  
w Pytowicach. Chłopi obwiniali dziedzica 
i wójta gm. pytowskiej o przyczynienie się 
do nałożenia na nich „nowego” podatku 
gruntowego. Grozili przy tym nawet po-
wieszeniem dziedzica, lecz wojsko z Ka-
mieńska bunt stłumiło. J. Zaremba przy-
czynił się do renowacji kaplicy pw. Opieki 
św. Józefa i NMP w Gorzędowie, ponadto 
w l. 1869-1871 wspomógł budowę nowe-
go kościoła parafialnego pw. św. Lamberta 
w Radomsku ofiarowując drewno na belki. 
Owdowiawszy ożenił się powtórnie 26 XI 
1881 w kościele św. Krzyża w Warszawie 
z ur. w Jamnem → Kazimierą Strzelecką, 

c. Karola i Antoniny z Szafrańskich. Ze 
względu na łączące ich pokrewieństwo 
3 stopnia (Kazimiera była siostrzenicą 
pierwszej żony Jana) narzeczeni uzyska-
li do zawarcia małżeństwa dyspensę od 
bp. Wincentego Popiela. Mieli dzieci: → 
Jana Alojzego (1882-1944), Józefa Anto-
niego (ur. 1884), Kazimierza Konstantego 
(1886-1886), Marię Kazimierę Ewę (ur. 
1887) i Edmunda (1888-1890). J. Zarem-
ba zm. 20 XI 1891 w Pytowicach. Po-
chowany został w grobowcu swej pierw-
szej małżonki Aleksandry na cmentarzu 
rzymskokatolickim w Kamieńsku. Po jego 
śmierci dalszym prowadzeniem majątków 
zajęła się żona Kazimiera (dobra w Łazo-
wie przekazała później synowi Józefowi).  
W kościele parafialnym św. św. Piotra  
i Pawła w Kamieńsku znajduje się ufun-
dowana przez dzieci marmurowa tablica 
epitafijna poświęcona Kazimierze i Janowi 
Zarembom. 

M. Alama, J. Alama, Dzieje rodu Alamów 
na tle historii okolic Kamieńska od XVII do 
XX wieku, Bełchatów 2016, s. 26, 42, 84-93; 
A. Boniecki, Herbarz Polski, t. II, Warszawa 
1900, s. 224; C. Graczykowski, Moje Gorzko-
wice, Gorzkowice 2010, s. 52, 146; Z. Grzą-
dzielski, Leksykon miasta i gminy Kamieńsk, 
[Kamieńsk 2007], s. 34, 100, 311; R. Hube, 
Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku, 
Radomsko 1993, s. 72; I. Jezierski, Gmina 
Maluszyn w 1935 roku, Włoszczowa 2014,  
s. 36; Z. Krakowiecki, Zapomniana historia… 
cz. II, „Echo Kamieńska”, 2010, nr 7/8/9, s. 4;  
K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. II, Lipsk 
1839, s. 350; Ostatnie chwile powstania stycz-
niowego na podstawie autentycznych źródeł 
opowiedział Z[ygmunt]. L[ucyan]. S[ulima].,  
t. II, Poznań-Kraków 1887, s. 191, 193; Słow-
nik geograficzny Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiańskich, t. IX, Warszawa 
1888, s. 331; B. Turlejska, G. Turlejski, Pro 
memoria, Kamieńsk 2010, s. 49, 125; AACz, 
Księga ur. parafii rzymskokatolickiej w Sobo-
rzycach 1826-1859, sygn. KM 4157, akt ur. 
1/1827; Księgi metrykalne parafii rzymsko-
katolickiej w Kamieńsku, sygn. KM 4539, 
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KM 4558, KM 4559, KM 4571, akty małż. 
28/1854, 48/1881, akty ur.: 21/1860, 187/1882, 
76/1884, 117/1886, 193/1887, 21/1889, akty 
zg.: 170/1862; 70/1879, 87/1886, 35/1890, 
165/1891; 4/1944; APKi, ASC parafii rzym-
skokatolickiej w Pilczycy, zespół 561, sygn. 
34, akty ur.: 20/1823, 37/1825, 19/1828; akt 
zg. 38/1891; epitafium nagrobne na cmentarzu 
w Kamieńsku; Lista członków czynnych Towa-
rzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim na 
rok 1861, [w:] „Roczniki Gospodarstwa Kra-
jowego”, t. XLIII, Warszawa 1861, s. 47, 60; 
Obraz czynności drugiego ogólnego zebrania 
Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Pol-
skim, Warszawa 1859, s. 33; „Tydzień” 1875, 
nr 15, s. 4; 1878, nr 1 (19), s. 4, nr 2 (20), s. 4, 
nr 3 (21), s. 4.

Tomasz Kuźnicki

ZAREMBA vel ZARĘBA Kazimie-
ra Apolonia (1845-1927) – właścicielka 
ziemska, społeczniczka. Ur. 12 XI 1845 

w Jamnem w pow. 
wieluńskim (później 
radomszczańskim), 
c. Karola i Antoni-
ny z Szafrańskich 
małżonków Strze-
leckich. Wywodziła 
się ze szlacheckiej 
rodziny posiadają-
cej dobra Witkowi-

ce i dzierżawę dóbr Jamno k. Kruszyny. 
Miała młodsze rodzeństwo: Aleksandrę 
Barbarę i Annę. W dn. 26 XI 1881 została 
drugą żoną ziemianina → Jana Antoniego 
Zaremby z Pytowic (1827-1891). Mia-
ła z nim pięcioro dzieci: → Jana Alojze-
go (1882-1944), Józefa Antoniego (ur. 
1884), Kazimierza Konstantego (1886-
1886), Marię Kazimierę Ewę (ur. 1887) 
i Edmunda (1888-1890). W 1891 objęła 
po zmarłym mężu majątki w Pytowicach, 
Słostowicach, Gorzkowicach i Gorzędo-
wie w pow. piotrkowskim oraz w Łazowie 

w pow. radomszczańskim. Kontynuowała 
działalność gospodarstw leśno-przemysło-
wych, takich jak tartak parowy „Janów” 
i 2 smolarnie w Słostowicach, huta szkła 
„Aleksandrów”, młyny nad rzeką Wi-
dawką (Kmiecizna, Kotlewy-Jackowizna, 
Piaskowizna). W l. 1893-1904 promowa-
ła w Piotrkowie swoje letnie mieszkania  
w Słostowicach i przy przystanku Ka-
mieńsk Drogi Żelaznej Warszawsko-
-Wiedeńskiej. W tej ostatniej lokalizacji 
wystawiła 2 wille zapoczątkowując naro-
dziny letniska Kamieńsk (znanego później 
powszechnie jako Gomunice w pow. ra-
domszczańskim). W okresie tym udzielała 
się też społecznie. Była m. in. członkinią 
Stowarzyszenia Rolniczego Guberni Piotr-
kowskiej (1901) oraz Towarzystwa Wza-
jemnego Kredytu w Piotrkowie. Przekaza-
ła na rzecz Towarzystwa Dobroczynności 
dla Chrześcijan w Piotrkowie 300 szt. 
palików na święto sadzenia drzewek (23 
IV 1901). Wielokrotnie wspierała nieza-
możnych uczniów Męskiego Gimnazjum 
Rządowego. Na ten cel zbierała fundusze, 
m. in. wystawiając 1 VIII 1896 z dzieć-
mi kolonijnymi w Kamieńsku amatorskie 
przedstawienie teatralne. Współpracowała 
również z Towarzystwem Dobroczynności 
dla Chrześcijan w Częstochowie – w 1902 
zorganizowała w Pytowicach kolonie dla 
57 dzieci. W późniejszym czasie sprzyjała 
również miejscowej szkole powszechnej, 
OSP i organizacjom doraźnym (np. Ko-
mitetowi Gwiazdkowemu dla Żołnierza 
Polskiego w 1918). W l. 1895-1896 wraz  
z panią Stronczyńską z majątku Kluki 
ofiarowała drewno budulcowe na potrzeby 
odbudowy gorzkowickiego kościoła para-
fialnego. W 1901 udzieliła dalszej fundacji 
na rzecz budowy tego kościoła w kwocie 
1000 rub. Z okazji konsekracji nowego 
kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Ka-
mieńsku K. Zaremba w dn. 21 VI 1904 
gościła w swym dworze w Pytowicach bp. 
diecezji włocławskiej → Stanisława Zdzi-
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towieckiego wraz z licznymi ziemianami. 
Zaledwie dwa miesiące później (16 VIII) 
zmagała się z pożarem, który objął zabu-
dowania dworskie. Ocalał wówczas jedy-
nie dwór. Po oddaniu zarządu dóbr w ręce 
syna Jana Alojzego w 1907 zamieszkała 
na stałe w majątku Gorzkowice-Leonów.  
K. Zaremba do chwili śmierci była także 
właścicielką części dóbr Kamieńsk z fol-
warkami Mościska i Ochocice, przyczy-
niając się do rozwoju tych wsi. Z pomo-
cą dzieci (a zwłaszcza Marii, właścicielki 
Gorzędowa) zajmowała się administrowa-
niem gospodarstw rolno-przemysłowych 
(m. in. młynem wodnym w samych Gorz-
kowicach). W V 1921 dostąpiła kolejne-
go zaszczytu goszczenia w swym dworze  
w Leonowie bp. pomocniczego włocław-
skiego Władysława Krynickiego. Zm. po 
ciężkich cierpieniach 23 III 1927 w Gorz-
kowicach. W uroczystościach pogrzebo-
wych w dn. 26 III udział wziął pierwszy 
bp diecezji częstochowskiej Teodor Kubi-
na w asyście 20 księży. Pochowana została 
przy mężu Janie i jego pierwszej małżonce 
Aleksandrze w rodzinnym grobowcu na 
cmentarzu rzymskokatolickim w Kamień-
sku. W kościele w Kamieńsku dzieci ufun-
dowały marmurową tablicę epitafijną po-
święconą Kazimierze i Janowi Zarembom. 
W 1934 zarząd OSP Gorzkowice, mając  
w pamięci wybitne działania dziedziczki 
na rzecz lokalnej społeczności, uczcił śp. 
K. Zarembę honorowym członkostwem. 

M. Alama, J. Alama, Dzieje rodu Alamów 
na tle historii okolic Kamieńska od XVII do 
XX wieku, Bełchatów 2016, s. 84-93; C. Gra-
czykowski, Moje Gorzkowice, Gorzkowice 
2010, s. 52-53, 88, 92-93, 121, 123, 146-148, 
200, 239, 307, 312; Z. Grządzielski, Leksykon 
miasta i gminy Kamieńsk, [Kamieńsk 2007], s. 
100, 311; T. Kuźnicki, Z dziejów letnisk przy 
stacji Kamieńsk (Gomunice, Wielki Bór, Kocie-
rzowy), Radomsko 2017, s. 10-11, 31, 35, 71-
72, 76, 99, 124-125; B. Turlejska, G. Turlejski, 
Pro memoria, Kamieńsk 2010, s. 49; AACz, 

Księga ur. parafii rzymskokatolickiej pw. św. 
Wawrzyńca w Borownie 1839-1855, sygn. KM 
4031, akt 124/1845; Księga zg. parafii rzym-
skokatolickiej w Gorzkowicach 1914-1928, 
akt 32/1927; Księgi metrykalne parafii rzym-
skokatolickiej w Kamieńsku, sygn. KM 4539, 
KM 4559, KM 4571, akt małż. 48/1881, akty 
ur.: 187/1882, 76/1884, 117/1886, 193/1887, 
21/1889, akty zg.: 87/1886, 35/1890, 165/1891, 
4/1944; „Dodatek do Dziennika Narodowego” 
1918, nr 294, s. 2; „Dzwonek Częstochow-
ski” 1902, t. VII, s. 92; GRa 1927, nr 14, s. 6; 
KWa 1896, nr 236, s. 2 (Dod. poranny); 1900,  
nr 52, s. 11; 1927, nr 83, s. 8 (wyd. wieczorne); 
Obywatele ziemscy według powiatów, [w:] Pol-
ska: Księga adresowa dla przemysłu, handlu  
i rolnictwa, cz. III, Berlin-Warszawa [1917], 
s. 581; „Obwieszczenia publiczne. Dodatek 
do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Spra-
wiedliwości”, nr 59, Warszawa 1927, s. 28; 
„Tydzień” 1898, nr 12, s. 4; 1901, nr 9, s. 3-4;  
nr 16, s. 1-2; nr 17, s. 2, nr 19, s. 3, nr 21,  
s. 4; 1903, nr 2, s. 4; 1904, nr 2, s. 4; nr 28, s. 2;  
nr 34, s. 2; nr 36, s. 3.

Tomasz Kuźnicki

ZAREMBA Zofia → KONARSKA 
Zofia

 

ZAREMBA Szymon Jan, ps. Jerzy 
(1920-2015) – żoł-
nierz WP, ZWZ-AK, 
oficer łącznikowy 
przy angielskiej mi-
sji SOE krypt. „Fre-
ston”, oficer PSZ. Ur. 
12 II 1920 w Pytowi-
cach pow. radomsz-
czański, s. → Jana 
(ziemianina) i Teresy 

z d. Turskiej. Do 1932 uczył się w domu,  
a w l. 1932-1937 uczęszczał do Gimna-
zjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. 
Po zdanej maturze (13 VI 1937) studiował 
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2 lata w SGGW. 2 IX 1939, tuż po wybu-
chu II wojny światowej, odwiózł rodziców  
i siostrę → Zofię Rubach do rodziny Wie-
lowiejskich w Łęcznej na Lubelszczyźnie, 
a następnie starał się o przydział wojsko-
wy. W tym celu dotarł aż do Białokryni-
cy k. Krzemieńca, gdzie stacjonował 12. 
Pułk Ułanów Podolskich. 16 IX został 
przyjęty do jednostki jako zwiadowca 
konny w stopniu st. strzelca przy pułko-
wym batalionie piechoty. 18 IX 1939 po 
rozbiciu jednostki wzięty do niewoli przez 
Sowietów. 21 IX w Żytomierzu zbiegł  
z pieszego konwoju, dotarł do General-
nego Gubernatorstwa, a następnie 29 IX 
przybył do rodzinnych Pytowic. Po śmier-
ci ojca (1944) zamieszkiwał z siostrą Zofią 
we Włynicach, gdzie pomagał jej admini-
strować majątkiem. Wiosną 1940 nawiązał 
kontakt z por. Stanisławem Tyszeckim ps. 
Żubr – komendantem rejonu/podobwodu 
AK Gidle i z rtm. Feliksem Karpińskim 
ps. Feliks – komendantem ZWZ Obwodu 
Radomsko, przed którymi złożył przysię-
gę. Wiosną 1942 ukończył konspiracyjną 
podchorążówkę, awansowany do stopnia 
plut. podchorążego. Od X 1942 miano-
wany zastępcą szefa Kedywu w Obwo-
dzie AK Radomsko por. → Stanisława 
Sojczyńskiego ps. Zbigniew, od III 1943 
szef referatu przerzutów powietrznych w 
tymże obwodzie. Odebrał zrzuty: 2/3 III 
1943 w rejonie Kalinek k. Bąkowej Góry 
(gm. Masłowice), 20 VI 1943 we Wły-
nicach w rejonie placówki „Bratek”, 8/9 
IV 1944 na placówkę „Buk” (położoną  
w okolicy wsi Orzechów). 1 VI 1943 ra-
zem z ppor. Jerzym Kurowskim ps. Łan 
brał udział w likwidacji konfidenta Ge-
stapo w Przedborzu Zygmunta Wolskie-
go – tzw. trumniarza. Podczas akcji odbi-
cia więźniów z aresztu w Radomsku (7/8 
VIII 1943) Jerzy był w ochronie dowódcy 
jednostki. W dn. 4 VII 1944 został aresz-
towany przez Gestapo. Przetrzymywany  
w areszcie w Tomaszowie Mazowieckim, 

po dwóch dniach przewieziony do Ra-
domia. Po trzech tygodniach ciężkiego 
śledztwa zwolniony z więzienia (25 VII) 
w wyniku interwencji wywiadu AK u księ-
cia Aleksandra Druckiego-Lubeckiego, 
mieszkającego pod Radomiem. Od tego 
czasu, jako zdekonspirowany żołnierz 
podziemia niepodległościowego, ukrywał 
się w oddziale partyzanckim dowodzo-
nym przez por. Zbigniewa. Okazjonal-
nie spotykał się z rodziną we Włynicach.  
Po wymarszu batalionu „Ryś” por. Zbi-
gniewa w ramach 27. pp. AK na odsiecz 
walczącej Warszawie (18 VIII 1944) Jerzy 
pozostał w Radomszczańskiem i rozkazem 
komendanta inspektoratu objął dowództwo 
nad tzw. Grupą Lotniczą. W Nadleśnictwie 
Niesulów gm. Gidle i w majątku Wły-
nice zorganizował najważniejsze bazy/
placówki zrzutowe. Żołnierze Jerzego 
kwaterowali najczęściej w Katarzynowie  
i w okolicy Maluszyna oraz w Słostowi-
cach u gajowego Stefana Stanisza. Od-
dział lotniczy Jerzego jesienią 1944 liczył 
73 ludzi. W dn. 20 X 1944 uczestniczył  
w starciu z patrolem żandarmów w gajówce 
Bystrzyca, w walce zlikwidowano 4 Niem-
ców. 25 X 1944 Jerzy został wyznaczony 
oficerem łącznikowym odpowiedzialnym 
za odbiór i pobyt na ziemi radomszczań-
skiej brytyjskiej misji wojskowej SOE  
o krypt. „Freston” (wylądowała 26 XII 
1944 w Bystrzanowicach pod Częstocho-
wą). W nocy z 29 na 30 XII 1944 Angli-
cy eskortowani przez częstochowskich 
partyzantów dotarli do majątku Włynice, 
gdzie przeszli pod opiekę Jerzego. Zarem-
ba wraz z podkomendnym ppor. Józefem 
Koteckim ps. Warta i oddziałem liczącym 
39 ludzi ochraniał misję przez cały czas 
pobytu w Radomszczańskiem (przebywali 
m. in. u Marii Dembowskiej w folwarku 
Katarzynów, we wsi Dudki, Małym Jac-
kowie, majątku Zacisze, Jackowie, ma-
jątku ziemskim w Odrowążu, Rędzinach). 
Najważniejszym punktem było spotkanie 
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misji z gen. L. Okulickim Niedźwiadkiem. 
Pod koniec pobytu misji Jerzy został dołą-
czony do jej składu w miejsce brakującego 
oficera wywiadu SOE kpt. Aluna Morga-
na. Po zbliżeniu się frontu do Radomska 
nawiązano łączność z najbliższą jednost-
ką sowiecką. Członków misji (w tym Je-
rzego) aresztowało NKWD. Początkowo 
byli przetrzymywani w Żytnie, trafili na 
noc do aresztu w Radomsku, potem przez 
dwa dni więziono ich w Jędrzejowie i kil-
ka dni od 26 I w byłym więzieniu Gesta-
po w Częstochowie. Podejrzewani byli  
o szpiegostwo, co spowodowało ich bru-
talne traktowanie. Dopiero po interwencji 
ambasady angielskiej zmieniono status 
tymczasowego aresztowania na status nad-
zoru prewencyjnego. Zostali przetranspor-
towani sowieckim samolotem z Często-
chowy przez Mielec i Lwów do Kijowa. 12 
II 1945 przewieziono ich pociągiem z Ki-
jowa do Moskwy i przekazano ambasadzie 
angielskiej. 22 II 1945 płk Hudson wraz 
podkomendnymi odlecieli do Londynu,  
a Zaremba jako kpt. Alun Morgan został 
zatrzymany przez Anglików w Moskwie 
celem wyjaśnienia. Po wielu perturbacjach 
ze służbami konsularno-wywiadowczymi 
udzielono mu pomocy w stolicy ZSRR, 
m.in. z uwagi na zasługi dla wywiadu bry-
tyjskiego. 8 IX 1945 przedostał się samo-
lotem do Londynu w obecności angielskie-
go ambasadora w Moskwie Sir Archibalda 
Clarka Kerra. Przejęty przez VI Oddział 
(krajowy) Sztabu Naczelnego Wodza, 
gdzie przeszedł pozytywną weryfikację. 
Od 15 IX 1945 do 28 II 1946 pracował 
na rzecz PSZ w Szkocji, 1 III 1946 został 
zdemobilizowany. Był jednym ze świad-
ków podczas wojskowych weryfikacji 
żołnierzy AK w Londynie. Zamieszkał na 
stałe w Londynie, tam pracował fizycznie  
i studiował ekonomię i księgowość w Szko-
le Handlu Zagranicznego (do 1 II 1950).  
W l. 1946-1951 wśród lokalnej społecz-
ności gm. Gidle pojawiały się sprzeczne 

plotki na jego temat, że zmarł w Anglii na 
gruźlicę płuc lub widziano go parokrotnie 
na terenie Gomunic i w Pławnie. Z uwagi 
na te doniesienia PUBP w Radomsku pod-
jął się jego rozpracowania (od 3 IX 1946) 
podejrzewając, że Zaremba był związany  
z obcym wywiadem i mógł nielegal-
nie przebywać w Polsce. Informatorzy 
UB Irena i Gerard (b. podkomendny  
z AK) donosili o pojawieniu się Zaremby 
w okolicy, jednak nie zostało to uznane 
za wiarygodne. W związku z tym od 3 II 
1955 do 30 III 1957 PUBP w Radomsku 
prowadził sprawę rozpracowania agentu-
ralnego pod kątem ujawniania kontaktów  
z byłymi współpracownikami Zaręby. Pod-
dano wówczas obserwacji Stefana i Zofię 
Rubach. Występował również w rozpraco-
waniu agencyjnym dotyczącym członków 
Inspektoratu AK w Częstochowie prowa-
dzonym przez WUBP w Katowicach w l. 
1951-1956. Do 1950 S. Zaremba pracował 
w Szkocji na farmie, a następnie w Anglii 
jako menadżer w rolnictwie (1 II 1950-1 X 
1969) i prowadząc prywatne biuro księgo-
wości i podatków w Londynie (1 X 1969-1 
XII 2000). 1 XII 2000 przeszedł na emery-
turę. Od 1983 aktywnie zajmował się pra-
cą społeczną na rzecz emigracji, m.in. jako 
członek Rady Polskiego Ośrodka Spo-
łeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie 
(1983-1985), a później jej skarbnik (1985-
1990) i prezes (1992-1994). Wiceprezes 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Bry-
tanii (1985-1995). Od 1995 prezes Rady 
Fundacji Armii Krajowej. Na spotkaniach 
organizowanych przez POSK spotykał się 
m.in. z żoną gen. Władysława Andersa Ire-
ną, prezydentami na uchodźstwie (Edwar-
dem Raczyńskim, Kazimierzem Sabbatem, 
Ryszardem Kaczorowskim), gen. Klemen-
sem Rudnickim, Jadwigą Piłsudską oraz 
prezydentami RP (Lechem Wałęsą i Le-
chem Kaczyńskim). 5 II 2005 objął funk-
cję prezesa Polskiej Fundacji Kulturalnej 
– wydawcy „Dziennika Polskiego, Dzien-



232

nika Żołnierza” i „Tygodnika Polskiego”. 
Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Medalem „Pro Pa-
tria” oraz wieloma innymi odznaczeniami 
państwowymi. W 2012 w Londynie wydał 
wspomnienia w j. angielskim pt. Recollec-
tions of a Distant Past. Zm. 22 VIII 2015 
w Londynie, 4 IX pochowany na Kensal 
Green Cementery.
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vel kpt. Aluna Morgana w świetle materiałów 
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D. Stafford, Secret Agent - The True Story of 
Special Operations Executive, BBC Worldwide 
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ny Pereulok. Moscow. 7th March 1945, (pismo 
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wspomnień Szymona Zaremby. II Rzeczpospo-
lita, II wojna światowa, emigracja, Londyn 
2015; AIPN Katowice, WUSW w Katowicach, 
032/27, cz. 1, Materiały ogólne dot. byłych 
członków AK oraz zakwestionowanej broni 
z terenu Częstochowy, k. 24; AIPN w Łodzi, 
011/1624, WUSW w Łodzi, Sprawa zaczepna/
obserwacyjno-agenturalna: Zaręba Szymon 
Jan; Archiwum Studium Polski Podziemnej  
w Londynie; sygn. 3.I.I.5.I, Operacja „Fre-
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VIII 2010 r.; Notacja filmowa– wywiad z S. 
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ry autora); S. J. Zaremba, Recollections of  
a Distant Past, Londyn 2012; tenże, Wspomnie-
nia por. Jerzego alias capt. Aluna Morgana, 
1939-1945, Londyn 1988; (kopia ang. rękopisu  
w zbiorach autora); tenże, Życiorys, 10 IX 
1945 r., (kopia w zbiorach autora).

Ksawery Jasiak

ZDZITOWIECKI Stanisław Kazi-
mierz h. Nałęcz (1854-1927) – duchowny 
katolicki, biskup diecezji kalisko-włocław-

skiej. Ur. 15 II 1854 
w dworku we wsi 
Barczkowice k. Ka-
mieńska. Jego ojciec 
Wincenty był stanu 
szlacheckiego i peł-
nił funkcję Rządcy 
Dóbr Kamieńskich, 
matka Julia z Psar-
skich była córką 

Stanisława i Klementyny Psarskich (wła-
ścicieli Kamieńska i okolicznych miejsco-
wości). Ród Zdzitowieckich pochodzenia 
rusko-litewskiego prawdopodobnie wy-
wodził się ze Zdzitowca Kobryńskiego. 
Chrzest S. Zdzitowieckiego odbył się  
w 1854 w dzień św. Wojciecha w koście-
le w Kamieńsku, a sakramentu chrztu 
udzielił ks. kanonik Feliks Osuchowski, 
proboszcz parafii Kamieńsk. Stanisław 
pierwsze nauki (z religii, j. polskiego i hi-
storii Polski) pobierał pod okiem organisty 
z Kamieńska w rodzinnym, bogobojnym 
domu w Barczkowicach, gdzie od dzie-
ciństwa przygotowywano go do stanu du-
chownego. Po ukończeniu 10 lat uczył się 
przez dwa lata w prywatnej szkole Wojcie-
cha Jaworskiego w Piotrkowie. Następnie 
uczęszczał do 7-klasowego Gimnazjum 
Rządowego w Piotrkowie, które ukoń-
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czył w 1872. Po uzyskaniu świadectwa 
dojrzałości S. Zdzitowiecki wstąpił do Se-
minarium Metropolitalnego w Warszawie. 
Był jednym z najbardziej pilnych i zdol-
nych uczniów, osiągał nieustanne postępy  
w nauce, wyróżniał się wielką pobożno-
ścią, a przełożeni dostrzegali jego niepo-
spolite zdolności. Po ukończeniu semina-
rium święcenia prezbiteriatu otrzymał 27 
VII 1877 w katedrze włocławskiej z rąk 
bp. kalisko-włocławskiego Wincentego 
Teofila Popiel-Chościaka. Skierowano 
go do parafii pw. św. Józefa Oblubień-
ca w Warszawie, później służył jeszcze  
w dwóch innych warszawskich parafiach. 
W I 1881 opuścił Warszawę i udał się do 
Włoch, aby studiować prawo kanoniczne. 
W 1882 otrzymał na Papieskim Uniwer-
sytecie Gregoriańskim tytuł doktora pra-
wa kanonicznego, a po odbyciu praktyki 
w Kongregacji Soboru wrócił w 1883 do 
Warszawy, by z nominacji bp. Antoniego 
Sotkiewicza objąć stanowisko kanclerza 
konsystorza. 27 VIII 1884 S. Zdzitowiec-
ki został nominowany na profesora semi-
narium duchownego. W kolejnych latach 
sprawował obowiązki: administratora pa-
rafii Góry Wysokie w dekanacie sando-
mierskim, kanonika honorowego katedry 
sandomierskiej, kanonika etatowego ka-
pituły sandomierskiej, proboszcza parafii 
Łagów w pow. opatowskim. W tym czasie 
uzyskał wielkie uznanie w oczach ducho-
wieństwa diecezji sandomierskiej i kano-
ników kapitulnych. Po śmierci bp. Sotkie-
wicza 47-letni ks. kanonik Zdzitowiecki 
został wybrany administratorem diecezji 
sandomierskiej. W czasie administrowania 
diecezją wykazał się stanowczością i nie-
ugiętością wobec natarczywości wnikania 
w sprawy Kościoła przez władze carskie. 
W VI 1902 papież Leon XIII nominował 
ks. Zdzitowieckiego na biskupa diecezji 
kalisko-włocławskiej. Konsekracja bisku-
pia została dokonana w XI 1902 w koście-
le pw. św. Katarzyny w Petersburgu przez 

abp. płockiego Józefa Szembeka. Ingres 
bp. Zdzitowieckiego do katedry we Wło-
cławku odbył się 2 XII 1902. Objęcie rzą-
dów w diecezji nastąpiło w trudnym czasie 
dla Kościoła. Władze rosyjskie poprzez 
liczne rozporządzenia i nakazy utrudniały 
prowadzenie działalności duszpasterskiej. 
Wyjściem z tej sytuacji stały się wizyty 
duszpasterskie w parafiach. W czasie swo-
jego duszpasterzowania bp Zdzitowiecki 
odwiedził wszystkie parafie, niektóre na-
wet 2-3 razy. Podczas wizytacji bp Stani-
sław egzaminował dzieci i młodzież z ka-
techizmu, udzielał chrztu i bierzmowania, 
konsekrował nowo wybudowane kościoły 
i kaplice. Przez lata swych rządów kon-
sekrował około 90 kościołów i utworzył 
kilkadziesiąt parafii. Wracając z wizyta-
cji w południowej części diecezji zawsze 
zatrzymywał się na Jasnej Górze u tronu 
Matki Bożej. W 1910 bp Zdzitowiecki  
w imieniu Ojca Świętego dokonał obrzędu 
nałożenia sukienki i koronacji cudownego 
obrazu Najświętszej Marii Panny na Jasnej 
Górze. Łączność z wiernymi utrzymywał 
również poprzez listy pasterskie, orę-
dzia, odezwy, rozporządzenia itp. pisma. 
Troszczył się i zabiegał o dobro duchowe 
swoich wiernych, szczególnie zaś leżała 
mu na sercu sprawa wychowania dzieci  
i młodzieży, wielką wagę przywiązywał 
do misji parafialnych. Rozumiał, że Ko-
ściół nie istnieje sam dla siebie, lecz dzia-
ła w określonych czasach i warunkach, 
dlatego zajmowały go sprawy ojczyzny, 
pomocy najuboższym, udziału wiernych  
w życiu politycznym. Od początku swe-
go pasterzowania bp Stanisław starał się  
o rozwój życia zakonnego w swojej diece-
zji (w 1925 było w diecezji 11 zakonów  
i kongregacji męskich oraz tyle samo 
zgromadzeń żeńskich). Zatroszczył się, 
aby odpowiedni ludzie trudnili się budow-
nictwem i renowacją obiektów sakralnych 
i ich dokumentacją. Założył Diecezjalny 
Komitet Archeologiczno-Budowlany dla 
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ratowania dóbr kultury, kościołów, ob-
razów, nagrobków. Przypominał również  
o konieczności utrzymania Dozoru Kościel-
nego. Głos bp. Zdzitowieckiego zawsze 
liczył się w gronie biskupów Episkopatu 
Polski. W 1918 włączył się w budowanie 
podwalin niepodległej ojczyzny, od 22 VI 
był członkiem Rady Stanu. W czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej 1920 roku, tak jak 
cały naród, odczuł boleśnie agresję wojsk 
bolszewickich. Zburzono pałac biskupi 
wraz z konsystorzem i gimnazjum, a semi-
narium, kolegium, fara i bazylika zostały 
poważnie uszkodzone. Bp Zdzitowiecki 
nieustannie zachęcał do organizowania 
się i łączenia swoich wysiłków dla dobra 
ogółu. Papież Benedykt XV mianował 
go w 1920 asystentem tronu papieskiego 
z tytułem hrabiego rzymskiego. W 1923 
papież Pius XI wręczył mu złoty krzyż 
z napisem na futerale i wyrytymi słowa-
mi: Svo Consecratari Stan. Zdzitowiec-
ki – Pius XI P.M. 18 IV 1923. W czasie 
rządów bp. Zdzitowieckiego Włocławek 
pod względem naukowym stał się znanym 
ośrodkiem w Polsce, a on sam zyskał tytuł 
mecenasa nauki i dobrego duszpasterza. 
Za jego czasów zaczęło się ukazywać 16 
nowych czasopism. Bp Stanisław bardzo 
angażował się w szerzenie oświaty wśród 
ludu wiejskiego, pomagał przy zakładaniu 
bibliotek, czytelni wiejskich. Wiele energii 
poświęcił na zakładanie szkół, wiejskich 
czy też średnich. Ukoronowaniem jego 
działalności było uzyskanie w 1927 przez 
Seminarium Włocławskie praw państwo-
wej szkoły wyższej. Prymas Tysiąclecia 
kardynał Stefan Wyszyński określił bp. 
Zdzitowieckiego jako wielkiego przyja-
ciela alumnów. Bp Zdzitowiecki bardzo 
troszczył się o młode pokolenie kapłanów, 
ale nie zapominał o tych kapłanach, którzy 
napracowali się dla Kościoła. Z jego ini-
cjatywy powstał Diecezjalny Dom Księży 
Emerytów. Zm. 11 II 1927, na progu po-
dwójnego jubileuszu – 50-lecia kapłań-

stwa i 25-lecia biskupstwa. Wiadomość  
o zgonie bp. Zdzitowieckiego okryła ża-
łobą całą Polskę. W pochodzie żałobnym 
z asystą wojskową uczestniczyli przed-
stawiciele: władz, szkół, organizacji spo-
łecznych, politycznych i liczni obywate-
le. Trumnę ze zwłokami biskupa złożono  
w podziemiach katedry włocławskiej. Na 
znajdującej się w katedrze włocławskiej 
tablicy napisano: Mąż wielkiego serca, 
żarliwej wiary, niezwykłej troskliwości 
pasterskiej, miłośnik młodzieży semina-
ryjnej i kleru, niezłomny obrońca kościoła  
i narodu za czasów niewoli. W budyn-
ku seminarium duchownego znajduje się 
portret biskupa, a na jego cześć powstały 
utwory poetyckie Na zgon biskupa oraz 
Już odszedł.

R. Andrzejewski, Ku czci biskupa Stanisła-
wa Zdzitowieckiego, „Niedziela”, edycja wło-
cławska, 2002, nr 9; J. Dębiński, Duchowień-
stwo Rzymskokatolickie Diecezji Włocławskiej 
w latach 1918-1939, Toruń 2010, s. 209; tenże, 
Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki (1854-1927) 
biskup włocławski, „Ateneum Kapłańskie”, 
2003, t. 140, z. 3 (564); W. Próchnicki, Życie 
i działalność Biskupa Stanisława Kazimierza 
Zdzitowieckiego, Częstochowa 1994; Włocław-
ski słownik biograficzny, t. 1, Włocławek 2004, 
s. 186-188; R. Winiarek, Stanisław Kazimierz 
Zdzitowiecki (1854-1927) Biskup, GCz 2001, 
nr 46 (527), s. 10.

Grzegorz Turlejski

ZWOLIŃSKI Hipolit Szczepan 
(1869-1942) – lekarz chorób wewnętrz-
nych, kobiecych i dziecięcych. Ur. 3 VIII 
1869 w Berezowie (gm. Suchedniów pow. 
kielecki), s. Karola i Anny z Jędryczkow-
skich małżonków Zwolińskich. Miał ro-
dzeństwo: Zofię (1860-1863), Jadwigę 
(1862-1863), Mariannę Domicellę, (ur. 
1864), Antoniego Bonifacego (ur. 1867)  
i Rufina Józefata (ur. 1871, adwokat). 
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Uczył się w Rządowym Gimnazjum Mę-
skim w Kielcach, maturę uzyskał w 1888. 
Końcowy egzamin teoretyczny na Wydzia-
le Medycznym UW zdał w 1895. Dyplom 
lekarski uzyskał w 1896. W 1897 mieszkał 
w Chorzelach. W Radomsku pracował co 
najmniej od 1905 do 1939. Zasiadał w po-
wołanej przez władze okupacyjne Radzie 
Miejskiej (1 IV 1917-31 V 1918). W 1918 
członek Wydziału Powiatowego w Radom-
sku. Społecznik: współzałożyciel, członek 
zarządu (1923-1930) i prezes (1929) To-
warzystwa Łowieckiego w Radomsku, 
członek zarządu Koła Miłośników Sportu 
Wędkarskiego w Radomsku (1932-1937), 
wspomagał OSP. Od 1913 członek Towa-
rzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. 
Kawaler. Zm. 7 X 1942 w Warszawie.

K. Kaźmierczak, Władze samorządowe 
powiatu radomszczańskiego w latach 1918-
1939, ZRa, red. T.A. Nowak, Radomsko 2008, 
s. 290; G. Mieczyński, Opieka medyczna  
w Radomsku w latach 1815-1914, ZRa, t. X, 
red. T.A. Nowak, Radomsko 2015, s. 46; ten-
że, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku  
w latach 1881-1939, Radomsko 2008, s. 88-90; 
T.A. Nowak, Sprawozdanie samorządu miej-
skiego za okres od 1 kwietnia 1917 do dnia 31 
maja 1918 r., ZRa, t. XII, red. T.A. Nowak, Ra-
domsko 2016, s. 115; J. Pawlikowski, Kalen-
darium życia doktora Władysława Biegańskie-
go, www.poswiatowska.muzeumczestochowa.
pl/bk.doc., pobrano 8 I 2017; A. Podolska, 
Sprawozdanie z działalności Straży Ochotni-
czej Ogniowej miasta Radomska za rok 1924, 
ZRa, t. VIII, red. T.A. Nowak, Radomsko 2014,  
s. 294; AAW, Księgi metrykalne parafii rzym-
skokatolickiej Wszystkich Świętych w War-
szawie, zespół 9264, sygn. 567, akt 728/1942; 
APKi, ASC parafii rzymskokatolickiej  
w Suchedniowie, zespół 96, akty ur.: 42/1860, 
64/1862, 81/1864, 92/1867, 58/1869, 106/1871, 
akty zg. 70/1863, 71/1863; GCz 1909, nr 12,  
s. 3; „Gazeta Handlowa” 1895, nr 137, s. 3; 
„Gazeta Kielecka” 1888, nr 51, s. 1; KWa 1897, 
nr 151, s. 2; Russkij Medicinskij Spisok na 1905 
god, Sant Petersburg 1905, s. 136 (tu data ur.: 
1870); Urzędowy spis lekarzy uprawnionych  

do wykonywania praktyki lekarskiej oraz ap-
tek w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
1924/25, s. 356; Wiadomość o Gimnazjum Kie-
leckiem za rok szkolny 1880/1 i lista uczniów  
z roku szkolnego 1881/2, Kielce 1882, s. 11.

Grzegorz Mieczyński

Ż

ŻMUDOWSKI Ludwik, zw. Wy-
płoszem (1826-1891) – duchowny kato-
licki, kanonik honorowy sandomierski, 
długoletni proboszcz parafii św. Marcina  
w Białobrzegach Opoczyńskich (1855-
1877) i w Przedborzu (1877-1891), pa-
triota polski zaangażowany w działalność 
niepodległościową, działacz społeczny, 
zapalony myśliwy. Ur. 16 VIII w kolonii 
Budziaki (tj. w przysiółku wsi Dzietrzniki) 
na ziemi wieluńskiej, w rodzinie strażnika 
lasów rządowych Ksawerego Żmudow-
skiego i Salomei z Papiewskich. Otrzy-
mał dobre wykształcenie w gimnazjum 
w Piotrkowie Trybunalskim. Początkowo 
wstąpił do Seminarium Duchownego we 
Włocławku, gdzie studiował w l. 1847-
1849. Naukę kontynuował w seminarium 
w Sandomierzu, zakończoną święceniami 
kapłańskimi (1852). Od 1852 niósł posłu-
gę bożą w parafii Wzdół k. Bodzentyna.  
W 1855 objął parafię św. Marcina w Biało-
brzegach (obecnie: dzielnica Tomaszowa 
Mazowieckiego). W 1861 dzięki hojności 
parafian z Białobrzegów, Brzustowa, Ce-
lestynowa, Ciebłowic, Unewla i Wąwału 
dokonał remontu kościoła, m.in. naprawił 
i rozbudował organy kościelne, położył 
posadzkę, zakupił nowe ławki. Podczas 
powstania styczniowego ks. Żmudowski 
wspierał partyzantów i zachęcał parafian do 
udziału w walce narodowowyzwoleńczej. 
W pierwszych dniach V 1863 w koście-
le wypełnionym po brzegi szlachtą i po-
wstańcami odebrał przysięgę wierności 
Polsce od 66-osobowego oddziału toma-
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szowian wyruszających do boju pod ko-
mendą Aleksandra Stanisława Langego, 
tomaszowskiego aptekarza i konspiratora. 
Apelując do szlachty wołał: Maszli dwa 
konie, oddaj jednego powstańcom. Dbaj-
cie o świętą zgodę między chatą a dworem, 
porzućcie wszelkie niesnaski i kłótnie,  
a siły i mienie swoje złóżcie na świętym oł-
tarzu Ojczyzny. Krwią swoją musicie oku-
pić wolność nękanego od lat stu – Narodu! 
7 XI 1863 ks. Żmudowski został areszto-
wany przez kozaków, którzy w kostnicy 
przy cmentarzu parafialnym znaleźli mun-
dury powstańcze. Ks. L. Żmudowski spę-
dził 13 tygodni w więzieniu w Piotrkowie 
Trybunalskim. Dzięki znajomości wśród 
możnych i oficerów rosyjskich, którzy 
przyjeżdżali w lasy spalskie na polowa-
nia, uniknął kary i powrócił do parafii. Po 
upadku powstania żarliwie bronił parafian 
przed represjami ze strony władz carskich. 
W 1864 po kasacji zakonu franciszkanów 
w Smardzewicach jako reprezentant abpa 
sandomierskiego przejął księgozbiór bi-
blioteki klasztornej, który następnie prze-
kazał bibliotece Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu. W l. 1865-1866 osobiście 
zwalczał epidemię cholery, która panoszy-
ła się w Tomaszowie Mazowieckim i jego 
najbliższych okolicach. Opracował niety-
powe, lecz skuteczne sposoby walki z cho-
lerą (kąpiele w zimnej wodzie). W 1875 
ks. Żmudowski zakupił dwa nowe dzwony,  
a w roku następnym odnowił dzwonnicę 
w Białobrzegach. W 1876 odremontował 
kościelne organy. Ks. L. Żmudowski był 
zapalonym myśliwym, chętnie zapraszał 
innych pasjonatów na polowania do oko-
licznych lasów. Dzięki temu w ostatnim 
ćwierćwieczu XIX w. lasy spalskie sta-
ły się szczególnie popularne. W XI 1873 
gościł przez 3 dni feldmarszałka rosyj-
skiego ks. A. Bariatyńskiego, a jako zna-
ny już myśliwy w dniach 10-18 IX 1876 
syna cara Aleksandra II, następcę tronu  
i przyszłego cara Aleksandra III. Carewicz 

miał wtedy lat 31, a ks. Żmudowski był 
dojrzałym, 50-letnim mężczyzną. Dostoj-
nych gości zakwaterowano w klasztorze 
św. Anny w Smardzewicach. Car rosyjski 
wkrótce zdecydował się na zbudowanie 
letniej rezydencji w Spale. W 1877 ks. 
Żmudowski został powołany na probosz-
cza w Przedborzu nad Pilicą w miejsce 
zmarłego proboszcza i znanego pisarza 
religijnego ks. Józefa Szpaderskiego. 
Stefan Żeromski w swoich Dziennikach 
zapisał, że ks. Antoni Gruziński, wikary  
w Radoszycach, a szkolny kolega pisarza, 
u którego bawił w gościnie, zabrał go na 
odpust do Fałkowa: Był tam ks. Żmudow-
ski, sławny myśliwy, który polował z dzi-
siejszym cesarzem w Przedborzu, (…) i inni 
– wszyscy sławni kpiarze. Ks. Żmudowski 
zręcznie podtrzymywał legendę, jako-
by on, sławny myśliwy polował z carem  
w Przedborzu, a nawet gościł cara na prze-
dborskiej plebanii. Legenda ta, już po za-
machach na cara Aleksandra III w 1887 
i 1888, głosiła wręcz, jakoby miały one 
miejsce podczas polowania w Przedborzu. 
W 1889 w Przedborzu ks. Żmudowski wy-
stawił dziękczynny krzyż na potężnej sze-
ściennej kolumnie z piaskowca za ocalone 
życie cara Aleksandra III (i jego rodziny) 
podczas katastrofy kolejowej pod Borka-
mi k. Charkowa (17/29 X 1888), w której 
zginęło 21 osób, a 37 zostało rannych. 
Na krzyżu umieścił wezwanie w j. rosyj-
skim: Boże cara chrani. Obsadzony drze-
wami stanął obok historycznej przeprawy 
przez Pilicę, zmuszając przechodniów do 
pozdrowienia. W ówczesnej rzeczywi-
stości nie był to odosobniony przypadek. 
Podobne krzyże postawiono w wielu in-
nych parafiach, ale przedborski krzyż  
w powiązaniu z myślistwem proboszcza 
spowiła owa szczególna legenda. W pa-
rafii przedborskiej ks. Żmudowski zabrał 
się energicznie do pracy. W 1878 rozebrał 
resztki kościoła szpitalnego św. Leonar-
da, a ciosy piaskowcowe wykorzystał do 
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ogrodzenia cmentarza przykościelnego, 
resztę wykorzystał na cmentarzu grzebal-
nym. Poszerzył też ten cmentarz, otoczył 
go murem i zadrzewił. Później zbudował 
katakumby. W 1880 zamknął ostatecznie 
cmentarz grzebalny wokół kościoła, zebra-
ne szczątki pochowano w jednym miejscu, 
które oznaczono krzyżem z piaskowca. 
Na jego cokole wyryto napis: Pamiątka 
pochowania KOŚCI 10 czerwca 1880 r. 
KLŻ [KLŻ = ks. Ludwik Żmudowski]. Ks. 
Żmudowski w 1885 dobudował do nawy 
głównej kościoła zakrystię ministrancką. 
Pokrył czerwoną dachówką dach kościo-
ła, a obie kaplice blachą. W 1887 apelując  
z ambony pomógł odzyskać zgubione pie-
niądze, dzięki temu otrzymał w podzięce 
30 rub. srebrem na reperację organów.  
W 1891 rozpoczął malowanie przedbor-
skiej świątyni. Pod chórem kazał umieścić 
(datowany na 24 V 1891) rys historyczny 
kościoła (usunięty podczas kolejnego ma-
lowania przez ks. Ręczajskiego). Ogrom 
dokonań ks. Żmudowskiego w Przedborzu 
z pewnością nie byłby możliwy, gdyby nie 
myśliwskie kontakty i znajomość z carem.  
W I 1890 zaproponowano mu członkostwo 
w warszawskim Towarzystwie Opieki nad 
Zwierzętami. Już w lutym prasa donosi-
ła, iż na apel ks. Żmudowskiego myśliwi  
z okolic Przedborza zaniechali polowań  
w roku bieżącym z powodu znacznego 
wyniszczenia zwierzyny i dość ostrej zimy. 
Ksiądz przejawiał także zdolności publi-
cystyczne. Kilka razy do roku jego listy  
i artykuły zamieszczały „Tydzień” i „Ga-
zeta Radomska”. W 1889 pisał o obawach 
w związku z topnieniem lodów i przybo-
rem wód Pilicy, nawiązując do nieszczę-
śliwych doświadczeń z 1888, gdy wielka 
powódź zerwała most na rzece, a wielu 
mieszkańców pozbawiła plonów i miesz-
kań, a z kolei jesienny pożar strawił 9 sto-
dół. Ks. L. Żmudowski rozchorował się 
w Radoszycach, podczas wizyty bp. san-
domierskiego Antoniego Franciszka Sot-

kiewicza. Zm. w Przedborzu 12 VI 1891 
o godz. 20. Spoczął w północno-wschod-
niej grocie w wybudowanych przez siebie 
katakumbach na przedborskim cmentarzu. 
Tablicę epitafijną ozdobiła sentencja: Nie-
zmordowany pracą nad zbawieniem dusz, 
spocząłem dopiero u Ciebie.

A. Barszczewska-Krupa, Społeczeństwo 
Tomaszowa Mazowieckiego w walce o nie-
podległość i wyzwolenie społeczne w XIX w., 
[w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, 
red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980,  
s. 128; Białobrzegi na przestrzeni dziejów, red. 
A. Wróbel, J. Pązik, Tomaszów Mazowiecki 
2006, s. 26-27; J. P. Dekowski, Powstanie Stycz-
niowe 1863-1864 w Tomaszowie Mazowieckim 
i sąsiednich powiatach, Tomaszów Mazowiec-
ki 1938, s. 51; J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wie-
ki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów 
miasta 1788-1990, Tomaszów Mazowiecki 
1992, s. 112, 117; A. Kobalczyk, Książęce po-
lowanie, „Tomaszowski Informator Tygodnio-
wy” 2004, z dn. 37 VII 2004 r.; A. Kobalczyk, 
M. Słoniewski, Carska Spała, Spała 2011,  
s. 11-14 (fot.), 16-19; R. Kotewicz, Tomaszo-
wianie w powstaniu styczniowym, [w:] Z dzie-
jów powstania styczniowego w Piotrkowskiem, 
red. J. Kukulski, R. Kotewicz, R. Szwed, Piotr-
ków Trybunalski 1991, s. 49, 52, 55; bp P. Ku-
bicki, Bojownicy kapłani za sprawę kościoła  
i ojczyzny w latach 1861-1905. Materiały z urzę-
dowych świadectw władz rosyjskich, archiwów 
konsystorskich, zakonnych i prywatnych, cz. 1: 
Dawne Król. Polskie, t. III, Sandomierz 1933, 
s. 219-220, 802, 855; S. Narewski, Z dziejów 
przeszłości miasta Tomaszowa i jego najbliż-
szej okolicy, [w:] 50 jubileusz Tomaszowskiej 
Ochotniczej Straży Ogniowej (1877-1927), 
Piotrków Trybunalski 1927, s. 58; J. Pampuch, 
Sto czterdzieści dziewięć lat temu, „Tomaszow-
ski Informator Tygodniowy” 2012, nr 4 (1123) 
z 27 I 2012 r., s. 24; J. Pązik, Smardzewice. 
Historia, tradycja, współczesność, Tomaszów 
Mazowiecki 2012, s. 13; J. Pązik, A. Wróbel, 
Białobrzegi 1405-1977, Tomaszów Mazowiec-
ki 2005, s. 19-22; K. Sokół, A. Sosna, Stule-
cie w kamieniu i metalu, Rosyjskie pomniki  
w Polsce w latach 1815-1915, Moskwa 2005; 
ks. J. Wiśniewski, Dekanat konecki, Radom 
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1913, s. 26; tenże, Dekanat opoczyński, Radom 
1913, s. 217-230; tenże, Seminarium duchowne 
Rzymsko-Katolickie w Sandomierzu 1820-1920 
oraz stuletni katalog duchowieństwa świeckie-
go diecezji sandomierskiej, Warszawa 1926; 
W. Zawadzki, Przedborski wrzesień, Obrona  
i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 
r., Bydgoszcz 2004, s. 79; S. Zdonek, Histo-
ria Smardzewic, Smardzewice 2008, s. 28; 
ks. P. Zwoliński, Puszcza pilicka – lasy spal-
skie terenem polowań reprezentacyjnych, kon-
spiracji i walki, Spała-Łódź 2009, s. 25-28;  
S. Żeromski, Dzienniki l. 1882-1886, tekst do 
druku przygotowali z autografu W. Borowy  
i S. Adamczewski; przypisy J. Kądziela, War-
szawa 1953; T. Żyłka, Historia parafii w Bia-
łobrzegach, http://www.brzustow.pl/polowa-
nia-carskie-w-spale-1890/; ADS, informacja 
telefoniczna dot. danych osobowych ks. L. 
Żmudowskiego; ADWł, informacja o alumnie 
L. Żmudowskim.

Krzysztof Tomasz Witczak, 
Wojciech Zawadzki
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ALEBARDA Eli (1880-1944), t. II, s. 11-12;

ANTONI z Radomska (?-1490), t. II, s. 12-13;

BANKIER Herszlik (1833-1909), t. II, s. 14;

BAREŁA Stefan (1916-1984), t. II, s. 14-15;

BARTNIK Władysław (1886-1953), t. II, s. 15-16;

BARTOSZEK Józef (1856-1926), t. I, s. 10;

BASIŃSKI Henryk (1936-2003), t. I, s. 10-11;

BEDNARSKI Ignacy (1804-1873), t. II, s. 16-17;

BEDNARSKI Konstanty Józef (1843-1885),  
t. II, s. 17-18;

BELINA Aniela z Jałowieckich (1888-1935),  
t. I, s. 11-12;

BERESKA Marian Józef (1934-2015), t. I, s. 12-14;

BERGER (Bergier) Moszek Manela (ok. 1898-1943),  
t. I, s. 14-15;

BERNHARD Dawid Chaim (ok. 1775-1858),  
t. I, s. 15-16;

BIEDROŃ-KALINOWSKI Adam Walerian 
(1898-1970), t. I, s. 16;

BIEDRZYCKI Edward Dominik Florian (1806-
1873), t. II, s. 18;

BIEDRZYCKI Ksawery Jan Chrzciciel (1769-
1843), t. II, s. 18-19;

BIEDRZYCKI Ludwik Wincenty (1850-1911),  
t. II, s. 19-20;

BIELENIN Anastazy Urban (1893-1954),  
t. I, s. 16-17;

BŁASZCZYK Bożena z d. Stoch (1948-2009),  
t. I, s. 17-19;

BOCIANOWSKI Hipolit Roman (1836-?), t. II, s. 20;

BOGDAŃSKI Antoni (1891-1938), t. II, s. 20-22;

BOGUSZ Teodor (1913-1985), t. II, s. 22-24;

BORKIEWICZ Adam Józef (1896-1958),  
t. II, s. 24-26;

BORUTA Bolesław (1906-1976), t. I, s. 19-22;

BORZYKOWSKI Tuwia (1914-1959), t. I, s. 22;

BRYL (Bryll) Jan (1882-1942), t. II, s. 26;

BRYLIK (Brylikowski) Julian (1869-1943),  
t. II, s. 26-27;

BRYLIKOWSKI (Brylik) Jan Kazimierz (1782-
1866), t. I, s. 22-23;

BRZOZOWSKI Franciszek Wojciech (1901-1966),  
t. I, s. 23-25;

BRZUCHANIA Mieczysław (1909-1994),  
t. I, s. 25-26;

BUJACZ Barbara (1930-1998), t. II, s. 27-28;

BUŻEŃSKI Jan h. Poraj (pocz. XVII w.-1674), 
t. II, s. 28-29;

BUŻEŃSKI Stanisław (I poł. XVII w.-1692),  
t. II, s. 29-30;

BZOWSKI-NOWINA Stefan (1875-1951),  
t. II, s. 30-33;

CADERSKI-HOLSCHAN COLM, DE Jan 
Franciszek (1866-1935), t. I, s. 26-27;

CHASZCZEWACKA Miriam (1924-1942),  
t. II, s. 33-34;

CHMURZYŃSKI Fabian Ambroży (1829-1906), 
t. I, s. 27-28;

CHOMICZ Jadwiga Maria (1883-?), t. I, s. 29-30;

CHRZANOWSKI Jan (1892-1982), t. I, s. 30-31;

CHRZANOWSKI Władysław Józef (1886-1933), 
t. I, s. 31-34;

CHUTKIEWICZ Zygmunt (1917-1985),  
t. I, s. 34-35;

CIESIELSKI Julian (1884-1948), t. I, s. 35-36;

CIESIOŁKIEWICZ Stanisław (1903-1942),  
t. II, s. 34-35;

CIESZKOWSKA Zofia Helena Adela z Otockich 
(1867-1946), t. II, s. 35-37;

CIĘŻKI Marian Tadeusz (1936-2018),  
t. II, s. 37-38;

CZABAŃSKI Emil (1896-1953), t. II, s. 38-39;

CZAPALSKI Bernard (ok. 1766-1810),  
t. II, s. 39-40;

Indeks haseł tomów I i II
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CZAPALSKI Wojciech (ok. 1785-1821), t. II, s. 40;

CZARKOWSKI Witold (1900-1934),  
t. I, s. 36-37;

CZARNOMSKI Izydor (1823-1884), t. I, s. 37;

CZEKALSKI Apolinary Antoni Józef (1865-1906), 
t. I, s. 37-38;

CZERNIEJEWSKI Aleksander Stanisław (1851-
1901), t. I, s. 38;

CZUBAJ Zygmunt (1899-1994), t. II, s. 40-42;

DAWID Zygmunt (1910-1963), t. I, s. 38-39;

DĄBROWSKI Baltazar (1793-1844),  
t. I, s. 39-40;

DĄBRóWKA Aleksander (1878-1961),  
t. II, s. 42;

DĄBRóWKA Wacław (1902-1920),  
t. II, s. 42-43;

DEHMEL Christoph (1764-1815), t. II, s. 43;

DEJOWSKI (Dojewski, Dojowski) Antoni  
(ok. 1810-1854), t. I, s. 40;

DIETERICH Johann Ludwig (ur. 1760, 1754, 
1755?), t. II, s. 43-44;

DOBIECKI Wojciech Rudolf (1780-1862),  
t. II, s. 44-45;

DOBRZELEWSKI Leopold Marcin  (1821-1900), 
t. I, s. 40-41;

DOMAŃSKI Grzegorz (1875-1942),  
t. II, s. 45-48;

DOŃSKI Leon Jan, właśc. Lewek (1880-1949), 
t. II, s. 48;

DRINIEWICZ (Dryniewicz) Dimitri 
Grigorijewicz (1851-?), t. II, s. 49;

DÜCKERT Gustaw Karol (ok. 1837-1910),  
t. I, s. 43;

DUMAŁA Marian (1923-2008), t. I, s. 41-43;

DZIEGIEĆ Elżbieta Maria (1939-2009),  
t. I, s. 43-44;

DZIEGIEĆ Wincenty (1894-1976), t. I, s. 44-45;

FABIANI Cels Kazimierz (1864-1936),  
t. I, s. 45-46;

FABIANI Feliks Franciszek (1838-1904),  
t. I, s. 46-48;

FABIANI Jan Ludwik (1810-1900), t. I, s. 48-49;

FAJT Henryk Michał (1912-1988), t. I, s. 49-50;

FISZER Michał (1827-1914), t. II, s. 49-50;

FÖRSTER (Ferster, Ferszter) Bernard Dawid 
(1836-1898), t. I, s. 50-51;

FOTYGO Kajetan Franciszek Jerzy (1904-1967), 
t. I, s. 50;

FRYDE Jakub Lejb (1865-?), t. I, s. 51-52;

FRYDRYCHOWICZ Dominik (1647-1718),  
t. II, s. 50-51;

FUDALA Józef (1911-1945), t. II, s. 51-53;

GAJEWSKI Wincenty (1823-1896), t. I, s. 52-53;

GĄSIOROWICZ (Gonszerowicz) Bernard 
(1877-1934), t. I, s. 53;

GEBAUER Zdzisław (1947-2017), t. I, s. 53-54;

GEISLER (Geissler, Gejsler, Geysler) Karol 
(1790-1841), t. I, s. 54-55;

GIEGUŻYŃSKI Hipolit Szymon (ok. 1842-1920), 
t. I, s. 55-56;

GLAPIŃSKI Henryk (1915-1947), t. I, s. 56-58;

GLIKSMAN (GLÜKSMAN) Lejbuś vel Leon 
(1898-1942?), t. II, s. 53;

GLIKSMAN Fiszel Dawid (1896-1920),  
t. II, s. 53-54;

GŁOTOW (Głotów) Jan (1803-1870), t. I, s. 58;

GOGOLA Stefan (1911-1978), t. I, s. 58-59;

GONERA Marian (1913-2006), t. I, s. 59-60;

GOSIEWSKI Wiktor Józef (1890-1936),  
t. II, s. 54-55;

GOSZCZYŃSKI Franciszek (1855-1920),  
t. I, s. 60-61;

GOSZCZYŃSKI Stefan (1924-2009), t. I, s. 61;

GRABIŃSKA Zofia Maria Justyna z Kamockich 
(1886-1974), t. II, s. 55-57;

GRABIŃSKI Lech Klotyld Kajus (1880-1934), 
t. II, s. 57-58;
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GRABOWSKI Alfons Marian (1830-1880),  
t. II, s. 58-59;

GRABOWSKI Julian Wiktoryn (1867-1926),  
t. I, s. 61-62;

GROCHOWICKI Piotr (II poł. XVI w.-1631),  
t. II, s. 59-60;

GRODZICKI Bolesław Jan Nepomucen 
Szczepan (1843-1867), t. II, s. 60;

GRZĄDZIELSKI Zbigniew (1932-2014),  
t. II, s. 60-61;

GRZYMAŁŁO Jerzy (1935-2014), t. I, s. 62-63;

GURBSKI-ŻEGOTA Ignacy Jan (1861-1933),  
t. I, s. 63-64;

GWOŹDZIK Tekla Antonina z Rzeszotarskich 
(1837-1906), t. I, s. 64;

HEINRICH (Hejnrych) Teodor (ok. 1819-1845), 
t. I, s. 64-65;

HERCBERG (Hertzberg, Herszberg) Lejzor 
(Lazar, Ludwik) Dawid (1863-1891), t. II, s. 61;

HINTZ (Hinc) Leopold Juliusz (1848-1904),  
t. II, s. 62;

HOROWICZ Stanisław Wiktor, właśc. Szaja 
(1892-1927), t. II, s. 62-63;

HUMBLET Jan Nepomucen (1868-1934), t. I, s. 65;

HUSSARZEWSKI Jan Edward Antoni (1859-
1936), t. I, s. 65-66;

HUZARSKA Wanda Bronisława z Gwoździków 
(1878-?), t. I, s. 66-67;

IMIENIŃSKI Stanisław Andrzej (1940-2018),  
t. II, s. 63-70;

JAKUBOWSKI Aleksander (1910-1982),  
t. I, s. 67-68;

JANISZEWSKI Łukasz (1803-1889), t. I, s. 69;

JANISZEWSKI Stanisław (1923-2003), t. I, s. 69-70;

JANKOWSKI Ignacy (1842-1919), t. II, s. 70-71;

JANKOWSKI Marian (1874-1965), t. I, s. 70-71;

JANSON Józef Aleksander (1910-2000),  
t. I, s. 71-72;

JARZĘBSKI Tadeusz (1901-1961), t. II, s. 71-72;

JESIONOWSKI Julian (1879-1932), t. I, s. 73;

JĘDRZEJCZYK Kazimierz (1906-1999),  
t. I, s. 73-74;

JĘDRZEJCZYK Ludwik, imię zakonne Augustyn  
(1865-1952), t. II, s. 72-74;

JĘDRZEJCZYK Maria Kazimiera (1917-2012), 
t. I, s. 74-75;

KACHANOW (Kochanow) Aleksandr Aleksejewicz  
(1867-?), t. II, s. 74-75;

KACZOROWSKI Włodzimierz (1892-1944),  
t. I, s. 75-77;

KALINOWSKI Karol (1821-1882), t. I, s. 77-78;

KAŁAKUCKIJ Władimir (ok.1840-1884),  
t. II, s. 75;

KAŁCZYŃSKI (Kałka) Antoni (1885-1922),  
t. I, s. 78;

KAŁKUSIŃSKI Czesław (1911-1988),  
t. II, s. 75-77;

KAMOCKA Maria Magdalena z Mieczkowskich 
(1859-1922), t. II, s. 77-79;

KAMOCKI Antoni Adolf (1854-1926),  
t. II, s. 79-81;

KAMOCKI Walenty Julian (1795-1858), t. II, s. 81;

KARMAŃSKI Wacław Stanisław (ok. 1871-1944),  
t. I, s. 78-79;

KARPIŃSKI Jan Michał (1922-1990),  
t. II, s. 81-82;

KARWASIŃSKI Walerian (1868-1942),  
t. I, s. 79-80;

KASPRZAK Bogumił (1895-1987), t. I, s. 80-81;

KASPRZAK Władysław (1909-1969), t. I, s. 81-82;

KIL Bolesław (1913-2001), t. I, s. 82-85;

KLAR Karolina Marianna (1892-1983),  
t. I, s. 85-86;

KLIMKOWICZ Jan Walenty (1894-1940),  
t. II,s. 82-83;

KLUCZYŃSKI Marian Kacper (1898-1931),  
t. II, s. 83-84;

KMIECIK Roman (1889-1946), t. I, s. 86-87;
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KNAPIŃSKI Paweł (1818-1885), t. II, s. 84-85;

KNOP Marian (1921-1947), t. I, s. 87-88;

KOBIELSKI Franciszek Antoni (1679-1755),  
t. II, s. 86-87;

KOBIELSKI Jan Nepomucen (I poł. XVIII  
w.-1786), t. II, s. 87-88;

KOBIELSKI Mikołaj Stanisław (1638-1693),  
t. II, s. 88-89;

KOBIELSKI Samuel Stanisław (1673-1736),  
t. II, s. 89;

KOCH Teofil (Bogumił) Gracjan (1801-1885),  
t. I, s. 88-89;

KOHN (Cohn) Henryk (1857-1934), t. I, s. 89;

KONARSKA Zofia z Zarembów, 1° v Rubach 
(1917-1994), t. II, s. 89-90;

KONOPKA Aleksander (1912-1994), t. II, s. 90-91;

KORWIN-SZYMANOWSKI Bolesław Jakub 
Maria (1880-1935), t. II, s. 91;

KORYCKI Karol (1837-1923), t. I, s. 89-90;

KOSZELA Wacław (1887-1940), t. II, s. 91-92;

KOŚCIAŃSKI Józef (1924-2008), t. II, s. 92-93;

KOŚCIóW Karol (1911-1987), t. I, s. 90-91;

KOTARBIŃSKI Mieczysław Józef (1903-1968), 
t. II, s. 93-94;

KOWALCZYK Jerzy Stanisław (1910-1973),  
t. I, s. 92-93;

KOWALCZYK Stanisław (1910-1940),  
t. II, s. 94-95;

KOWALSKI Marcin (1817-1894), t. II, s. 95-96;

KOZAKIEWICZ Józef (1886-1969), t. I, s. 93-94;

KOZAKIEWICZ Konstanty (1899-1983),  
t. I, s. 94-95;

KOZŁOWSKI Jan (1895-1945), t. I, s. 95-96;

KRAJEWSKA Romana Kazimiera (1886-1925), 
t. I, s. 96-97;

KRAJEWSKI Klemens (1850-1905), t. I, s. 97;

KRAWCZYK Józef (1920-1996), t. II, s. 96-99;

KRĄKOWSKI Polikarp Roman Narcyz (1827-
1863), t. II, s. 99-100;

KRĄKOWSKI Teofil (Bogumił) Franciszek Józef  
(1809-1853), t. I, s. 97-98;

KRĘT Stefan (1925-1949), t. I, s. 98-101;

KRONIC Ludwik (1935-1993), t. II, s. 100;

KRóLIKIEWICZ Franciszek Salezy (1776-1840), 
t. II, s. 100-101;

KRóLIKIEWICZ Walenty (1749-1807), t. II, s. 101;

KRóTKI Karol Józef (1922-2001), t. I, s. 101;

KRYŃSKI Stanisław (1912-1967), t. II, s. 101-102;

KRYŃSKI Stefan Wiktor Józef (1863-1932),  
t. II, s. 102-103;

KRZĘTOWSKI Antoni Karol Boromeusz (1849-
1918), t. II, s. 103-104;

KUBIK Czesław (1910-1952), t. II, s. 104-108;

KULKA Marek (1902-1940), t. II, s. 109;

KULSKI Julian Hipolit Błażej (1834-1914),  
t. I, s. 101-102;

KULSKI Leon Rupert (1875-1903), t. I, s. 102-103;

KULSKI Władysław Emilian (1864-?), t. I, s. 103;

KUPCZYŃSKI Ludwik (1839-1886),  
t. II, s. 109-110;

KUSIŃSKI Bolesław (1891-1940), t. II, s. 110-111;

KUSZELA (Koszela) Ignacy (1891-1952),  
t. II, s. 111-112;

KWAPISZEWSKI Julian (1847-1920), t. I, s. 103;

KWAŚNIEWSKI Lucjan Władysław (1894-1975), 
t. I, s. 103-107;

KWAŚNIEWSKI Tadeusz Jan (1892-1942),  
t. I, s. 107-108;

KWIATKOWSKA Krystyna (1953-2005),  
t. I, s. 108-109;

LANGWALD Jan (I poł. XVIII w.-po 1781),  
t. II, s. 112-113;

LECHOWSKI Jakub Marian (1927-2012),  
t. I, s. 109-110;

LEFRANC Mikołaj (1765-1847), t. I, s. 110;
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LEHMANN Johann Friedrich (1758-1833),  
t. II, s. 113;

LEMENE Stefan Jan (1864-?), t. I, s. 110-111;

LENCZOWSKI Karol Marceli (1881-1959),  
t. II, s. 113-114;

LENK Franciszek Wacław (1896-1951),  
t. I, s. 112-113;

LESKI Franciszek Ksawery (ok. 1788-1867),  
t. II, s. 115;

LOR (L’Or) Jan (Jean) Lambert, DE (ok. 1802-
1846), t. II, s. 115-116;

LUBAS Kazimierz (1915-1984), t. I, s. 113-114;

LUDWIKOWSKI vel WILCZYŃSKI Wiktor 
(1886-1959), t. I, s. 114-115;

ŁAPCZYŃSKI Antoni Chryzanty (II poł. XVII 
w.-ok. 1740), t. II, s. 116-117;

ŁAPCZYŃSKI (Łapka) Walenty (II poł. XVI 
w.-ok.1604), t. II, s. 117-118;

ŁAWICKI Bonifacy (1838-1906), t. II, s. 118;

ŁĄCZYŃSKI Włodzimierz Hipolit (1898-1944), 
t. II, s. 118-119;

ŁĘSKI Stefan (1896-1976), t. II, s. 119-121;

ŁOWIEŃSKI Stanisław, t. I, s. 115;

MACIĄG Władysław (1916-2003), t. I, s. 115-116;

MAGOTT Brunon (1907-1987), t. I, s. 117-118;

MAJEWSKA Helena Jadwiga (1904-1981),  
t. II, s. 121-122;

MAJEWSKA Pelagia Wiktoria ze Stępińskich 
(1862-1954), t. II, s. 122-123;

MAJEWSKI Jerzy (1900-1980), t. I, s. 118-119;

MAJEWSKI Władysław (1890-1915?),  
t. II, s. 123-124;

MAKAROW Fiodor Lwowicz (1861-?),  
t. I, s. 119-120;

MASZEWSKI Antoni (1908-1944), t. II, s. 124-126;

MAZURKIEWICZ Władysław (1898-1984),  
t. II, s. 126-130;

MĘDRZECKI Franciszek (1889-1920), t. II,  
s. 130-131;

MĘDRZECKI Kazimierz (1886-1944), t. II, s. 131;

MICKIEWICZ Telesfor Stanisław (1848-1935), 
t. I, s. 120-121;

MIKOŁAJEWSKI Kazimierz (1897-1940),  
t. I, s. 121-122;

MIRECKI Franciszek (1869-1948), t. I, s. 122-123;

MITELMAN Eliasz (1878-1920), t. I, s. 123-124;

MIZERA Stefan Kazimierz (1924-2002),  
t. I, s. 124-125;

MORGENSTERN Michał (1780-1848),  
t. I, s. 125-126;

MOSIŃSKI Ignacy (1812-1864), t. II, s. 132;

MRóWCZYŃSKI Władysław Karol (1862-1919), 
t. I, s. 126-127;

MULARCZYK Józef (1893-1968), t. II, s. 132-134;

MUSIALIK Zdzisław Marian (1923-1997),  
t. I, s. 127-128;

MYDLARZ Irena Zenobia z d. Rebandel (1896-
1975), t. I, s. 128-129;

MYŚLIŃSKI Feliks Paweł (1854-1920),  
t. I, s. 129-130;

NAJKRON (Ruwen) Rubin (1890-1942),  
t. II, s. 134;

NIEMIEC Stanisław (1879-1944), t. I, s. 130-132;

NOWACKI Mikołaj (1851-1910), t. I, s. 132;

NOWAK Franciszek Edmund (1857-1935),  
t. II, s. 134-136;

NOWAK Wojciech (1893-1978), t. II, s. 136-138;

NOWOSIELSKI Teofil Stanisław (1812-1888),  
t. I, s. 132-135;

OBRĄPALSKA z Siemiradzkich Maria Justyna 
(1850-1894), t. II, s. 138;

OBRĄPALSKI Erazm Benedykt (1825-1899),  
t. II, s. 138-139;

OBRĄPALSKI Jan Henryk (1881-1958),  
t. II, s. 139-141;

OCZKOWSKI Stanisław (1898-1977),  
t. I, s. 135-136;

OKAMFER Stanisław (1909-1992), t. I, s. 136-138;
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OLBRYCHOWSKI Edward (1894-1940),  
t. I, s. 138-139;

OSTERLOFF Edmund (1863-1938), t. I, s. 139-140;

OTOCKI Franciszek Michał (1806-1863), t. II, 
s. 141;

OTOCKI Władysław (1846-1943), t. I, s. 140-141;

PACIORKOWSKI Antoni Stanisław (1860-1926), 
t. I, s. 141-142;

PAJDAK Antoni (1894-1988), t. II, s. 141-143;

PARZONKA Leopold (ok. 1877-1934), t. I, s. 142;

PAWLIKOWSKI Józef (1809-1858), t. II, s. 143;

PAWLIKOWSKI Wincenty (1840-1916),  
t. II, s. 143-144;

PEYSER Antoni Michał (ok. 1873-1943),  
t. I, s. 142-143;

PIASECKI Henryk (1922-1945), t. I, s. 143-146;

PIĄTAKIEWICZ Zbigniew (1923-2001),  
t. I, s. 146-148;

PIEKARNIAK Stefan (1929-2016), t. II, s. 144-146;

PIELUCHOWSKA Zenobia z Wojakowskich 
(1906-1988), t. II, s. 146-147;

PIEŃKOWSKI Władysław Wojciech (1846-1919), 
t. I, s. 148-149;

PIŁSUDSKI Józef Klemens (1867-1935),  
t. I, s. 149-151;

PINAKIEWICZ Andrzej (ok. 1818-1888),  
t. I, s. 151;

PIOTROWSKI Tadeusz (ok. 1789-1841), t. I, s. 151;

PODCZASKI Bogusław vel Bogdan (1926-1977), 
t. I, s. 151-152;

POKORA Filomena z Rozpędków (1924-2014), 
t. II, s. 147-148;

POPOWICZ Piotr Jan (1900-1987), t. II, s. 148-149;

PORĘBIŃSKI Ignacy (ok. 1759-1804),  
t. I, s. 152-153;

POSAK Tadeusz Marcin (1945-2002),  
t. II, s. 149-150;

POSZWIŃSKA Anna (1951-2013), t. I, s. 153;

PREDER Bronisław (1943-2014), t. I, s. 153-154;

PRZEPIóRKOWSKI Jan Kazimierz (1947-2015), 
t. I, s. 155-156;

PRZYŁUBSKI Feliks (1906-1983), t. II, s. 150-151;

RABINOWICZ ha-Kohen (Chaskiel) Ezechiel 
(ok. 1862-1910), t. II, s. 151-152;

RABINOWICZ ha-Kohen Abraham Izachar 
Dow, właśc. Abram Berek (1843-1892),  
t. II, s. 152;

RABINOWICZ ha-Kohen Majer Hersz (1841-
1902), t. II, s. 152-153;

RABINOWICZ ha-Kohen Salomon  (Szlomo) 
(1796-1866), t. II, s. 153;

RABINOWICZ ha-Kohen Salomon Henoch 
(1885-1942), t. II, s. 153-154;

RADWAŃSKI Andrzej (1711-1762),  
t. II, s. 154-155;

RAGO Bronisław Tomasz Justyn Jan (1861-1930), 
t. I, s. 156;

REJMENT Aleksander Marian (1884-1941),  
t. II, s. 155;

REYMONT Władysław Stanisław, właśc. 
Rejment Stanisław Władysław (1867-1925),  
t. II, s. 155-157;

ROGALSKI Roman Wacław (1908-1986),  
t. II, s. 157-158;

ROGULKA Jan (1913-1946), t. I, s. 156-157;

ROZENBLAT Józef Szmul (ok.1871-1927),  
t. II, s. 158;

ROZPĘDEK Tadeusz (1897-1940), t. I, s. 158;

RóŻEWICZ Janusz Grzegorz (1918-1944),  
t. II, s. 158-159;

RóŻEWICZ Stanisław (1924-2008),  
t. II, s. 159-161;

RóŻEWICZ Tadeusz (1921-2014), t. II, s. 161-163;

RUDNY Tadeusz Jan (1892-1920), t. II, s. 163-164;

RUDOWSKI Zdzisław (1912-1988), t. I, s. 158-159;

RUSIECKI alias IZBIEŃSKI Marcin (1520-1594),  
t. II, s. 164-165;
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RUTKOWSKI Feliks (1888-?), t. II, s. 165-166;

RYBE Konstanty Franciszek Ksawery (1842-1900), 
t. I, s. 159-160;

RYPSON Roman (1899-1953), t. I, s. 160-162;

SADEK Jerzy (1942-2015), t. I, s. 162-163;

SAINT-LAURENT (Lorant, Lauron), DE 
Michaił (ok. 1816-?), t. I, s. 163-164;

SANKOWSKI Stanisław Radosław (1909-1993), 
t. I, s. 164-165;

SECOMSKI Kazimierz (1919-2002),  
t. II, s. 166-167;

SEMKOW Jerzy (1928-2014), t. I, s. 165-167;

SIEMIRADZKI Henryk Hektor (1843-1902),  
t. I, s. 167;

SIENNICKI Władysław (1836-1896),  
t. I, s. 167-168;

SKóRZEWSKI Bolesław Maurycy Ludwik 
Tadeusz (1841-1908), t. I, s. 168-169;

SKóRZEWSKI Ignacy Drogosław (1758-1813), 
t. I, s. 169;

SKURA (Skóra) SKOCZYŃSKI Bronisław 
(1909-1962), t. I, s. 169-171;

SOBOŃ Tomasz Szymon (1886-1972),  
t. II, s. 167-168;

SOBOROWSKI Kazimierz Stanisław (1915-2001), 
t. II, s. 169-171;

SOCZOŁOWSKA Maria Tekla (1863-1930),  
t. I, s. 171;

SOCZOŁOWSKI Feliks (1795-1880),  
t. I, s. 171-172;

SOCZOŁOWSKI Julian Ignacy (1841-1863),  
t. I, s. 172;

SOCZOŁOWSKI Kazimierz Jan (1835-1908),  
t. I, s. 172-173;

SOCZOŁOWSKI Tadeusz Jan Kanty (1861-1905), 
t. I, s. 173;

SOJCZYŃSKI Stanisław Michał  (1910-1947),  
t. I, s. 173-180;

SOSKA Mieczysław (1911-1976), t. I, s. 180-182;

SPOZ Julian (1896-1979), t. I, s. 182-183;

STALKA Marianna Kazimiera z d. Zakrzewska 
(1944-2013), t. II, s. 171-172;

STALKA Stanisław Konstanty (1908-1995),  
t. II, s. 172-173;

STANISŁAWSKI Józef Emil (1876-1931),  
t. I, s. 183-184;

STANISŁAWSKI Karol Józef (1847-1929),  
t. I, s. 184;

STAROSTECKI Walenty (1890-1970),  
t. II, s. 173-175;

STASIEWICZ Edward (1914-2004), t. I, s. 184-186;

STASIEWICZ Witold (1912-2002), t. II, s. 175;

STASIŃSKI Aleksander (1891-1986),  
t. II, s. 176-179;

STASZKIEWICZ Grzegorz (1789-1849),  
t. II, s. 179-180;

STEUERMARK (Stejemark) Salomon (Szymon) 
Henryk (1837-1884), t. I, s. 186;

STĘPIEŃ Grzegorz (1958-1993), t. II, s. 180;

STRZAŁKOWSKI Leonard z Nowaków (II poł. 
XIV w.-po 1411), t. II, s. 180-181;

STUDZIŃSKI Tadeusz (1911-2008),  
t. II, s. 181-182;

STUPNICKI Leon (1812-1884), t. I, s. 186;

SUCHENI Józef (Józefat) (1836-1923),  
t. II, s. 182-183;

SURMACKI Juliusz (1892-1942), t. I, s. 187-188;

SZALAY Adolf Włodzimierz (ok. 1838-1876),  
t. I, s. 188;

SZALAY Janina z Hubickich (1880-1931),  
t. I, s. 188-189;

SZCZEPANIAK Henryk (1930-2013),  
t. I, s. 189-190;

SZCZEPANIAK Romuald (1933-2005),  
t. II, s. 183-184;

SZEFFER Antoni (ok. 1881-1930), t. I, s. 190;

SZUKALSKI Stanisław (1893-1987),  
t. I, s. 190-191;
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SZUSTERSKI Albert (1827-1863), t. I, s. 191;

SZWED Czesław (1913-1983), t. I, s. 192-193;

SZWED Robert Wojciech (1966-2014),  
t. I, s. 193-195;

SZWED Ryszard (1939-2015), t. I, s. 195-196;

SZWEDOWSKA Florentyna Wanda (1879-1967), 
t. II, s. 184-185;

SZWEDOWSKI Bolesław Władysław (1909-1940), 
t. I, s. 196-197;

SZWEDOWSKI Jan (1872-1955), t. I, s. 197;

SZYDZIAK Teofil (1907-1984), t. I, s. 197-198;

SZYMAŃSKI Maciej Walenty (1762-1834),  
t. II, s. 185;

SZYMAŃSKI Marian (1923-2013), t. II, s. 186;

ŚLEDŹ Waldemar Eugeniusz (1934-1989),  
t. II, s. 186-187;

ŚLIWIŃSKI Antoni (1873-1956), t. II, s. 187-188;

ŚLóSARSKI (Ślusarski) Edward Konstanty 
(1833-1890), t. I, s. 198-199;

ŚWIĄTKOWSKI Andrzej (1830-1883),  
t. II, s. 188-189;

ŚWIDERSKI Michał (1882-1940), t. I, s. 199-200;

ŚWIDZIŃSKI Ludwik (1847-1913), t. I, s. 200;

ŚWIĘCICKI Ksawery (1895-1966), t. II, s. 189-191;

ŚWIĘCICKI Ksawery Lucjan Melchior (1864-
1944), t. II, s. 191;

TAZBIR Kazimierz Franciszek (1892-1982),  
t. II, s. 192-193;

THILL (Thiel, Thiele) Ludwik Augustyn (1840-
1922), t. I, s. 200-201;

TICHI (Tyche) Józef (1760-1816), t. II, s. 193;

TOMASZEWSKA Teodozja (Teodora) Lukrecja 
z Wyszkowskich (ok.1815-1891), t. I, s. 201;

TOMASZEWSKI Jerzy (1930-2014),  
t. II, s. 193-195;

TRZEBSKA Janina z Orłowskich (1878-1936), 
t. II, s. 195;

TURLEJ Antoni (1935-1994), t. I, s. 201-202;

TURLEJSKI Bronisław (1901-2000), t. II, s. 195;

TURLEJSKI Józef Walenty (1928-2015),  
t. II, s. 195-196;

TURLEJSKI Tadeusz (1932-2014), t. II, s. 196-197;

TURSKI Bonawentura (ok. 1700-1750),  
t. II, s. 197-198;

TURSKI Feliks (1729-1800), t. II, s. 198-199;

TURSKI Ksawery (ok. 1760-1820), t. II, s. 199;

TURSKI Maksym (Maksymilian) z Turzych 
Rogów (I poł. XVIII w.-1784), t. II, s. 199-200;

TWOROWSKI Andrzej, t. I, s. 202-203;

TYBERG Juda Zysman (1885-1942?),  
t. II, s. 200-201;

VOGDT Stanisław (1846-1881), t. I, s. 203;

WALASZCZYK Karol (1945-2014),  
t. I, s. 203-204;

WALEWSKA Cecylia Wiktoria (1859-1940),  
t. II, s. 201-203;

WANTUCH (Wańtuch, Wańtuszek) Jakub,  
t. I, s. 204-205;

WARCHOŁ Stefan (ok. 1874-1929), t. I, s. 205;

WARWASIŃSKI Ludwik (1879-1964),  
t. I, s. 205-206;

WAWRZYŃCZAK Henryk (1922-2003),  
t. II, s. 203-204;

WEINBERG (Wajnberg) Ludwik (ok. 1875-1933), 
t. I, s. 206-207;

WIDERAKIEWICZ (Widerak) Maciej (1769-1816), 
t. II, s. 204;

WILK Edward (1912-2003), t. II, s. 205;

WIZEMBERG Józef (1802-1872), t. I, s. 207-208;

WOCH Leokadia Barbara (1930-2015), t. I, s. 208;

WOJCIECHOWSKI Zbigniew (1929-2008),  
t. II, s. 205-208;

WOJEŃSKI Stanisław (1838-1921), t. I, s. 208-209;

WOJEŃSKI Teofil Polikarp (1890-1963),  
t. II, s. 208-210;
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WOJTAŚKIEWICZ Paulina Lucyna Emilia  
z Paszewskich (1868-1926), t. I, s. 209;

WOLSKI Antoni Bogumił (1857-1935),  
t. I, s. 209-210;

WOŁŁOWICZ Antoni Erazm (1711-1770),  
t. II, s. 210-211;

WORONCZAK Jerzy Wacław (1923-2003),  
t. II, s. 211-213;

WOSIŃSKI Jan (1914-1996), t. II, s. 213-215;

WóJCICKI Józef (1912-1994), t. II, s. 215-217;

WóJCIK Jan (1917-1944), t. II, s. 217;

WóJCIK Walenty (1893-1940), t. I, s. 210-212;

WóJCIK Władysław (1914-1946), t. II, s. 217-218;

WRóBLEWSKI Henryk (1919-2011),  
t. II, s. 218-220;

WTORKIEWICZ Franciszek (1871-1952),  
t. II, s. 220-221;

WTORKIEWICZ Walerian (Walery) (1900-1981), 
t. II, s. 221-222;

WYSOCKI Walerian (Walery) Wojciech (1835-
1907), t. I, s. 212;

ZACHARIASZEWICZ Grzegorz (1740-1814),  
t. II, s. 222-223;

ZAKS Izaak (1900-1942), t. II, s. 223-224;

ZALEJSKI Józef Konrad (1851-1906),  
t. I, s. 212-213;

ZALEWSKI Mikołaj (1751-1829), t. I, s. 213;

ZAŁĘCKI Jan (1915-2008), t. I, s. 213-215;

ZAREMBA Jan Alojzy (1882-1944),  
t. II, s. 224-226;

ZAREMBA vel ZARĘBA Jan Antoni Jakub 
(1827-1891), t. II, s. 226-228

ZAREMBA vel ZARĘBA Kazimiera Apolonia 
(1845-1927), t. II, s. 228-229;

ZAREMBA Szymon Jan (1920-2015),  
t. II, s. 229-232;

ZAWADZKI Wincenty Mieczysław (1894-1975), 
t. I, s. 215-217;

ZDZITOWIECKI Stanisław Kazimierz (1854-
1927), t. II, s. 232-234;

ZGODA Stanisław (1910-1993), t. I, s. 217-218;

ZIMMERMANN Aleksander (ok. 1817-1852),  
t. I, s. 218;

ZIMOROWICZ (Zając) Stanisław (1892-1971), 
t. I, s. 218-220;

ZIóŁKOWSKI Marcin Andrzej (1790-1864),  
t. I, s. 220-221;

ZWOLIŃSKI Hipolit Szczepan (1869-1942),  
t. II, s. 234-235;

ŻMUDOWSKI Ludwik (1826-1891),  
t. II, s. 235-238;

ŻóŁTASZEK (Żułtaszek) Józef (1894-1949),  
t. I, s. 221-222;

ŻYLIŃSKI Antoni (ok. 1870-1933), t. I, s. 222-223.
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Publikacja ukazała się dzięki dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 r.

udzielonej przez:

- Województwo Łódzkie
(realizacja zadania publicznego pod tytułem

Publikacja Radomszczańskiego Słownika Biografi cznego, t. II).

Ponadto wsparcia fi nansowego przy wydaniu udzielili:

- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
przekazując środki pozyskane w ramach odpisów z 1%.

- ESBANK Bank Spółdzielczy

- Galeria Radomsko

- Gmina Masłowice
www.maslowice.pl

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku
korzysta ze wsparcia Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego,

które udziela bezpłatnie siedziby.


