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Stanisław Bartos urodził się i wychował w Ossie, ukończył lipińską szkołę oraz studia pedagogiczne i techniczno-rolnicze. Pracował m.in. w Urzędzie Rady Ministrów. Jest prezesem Zarządu Koła Wychowanków Szkół
Lipińskich i inicjatorem stypendium socjalnego dla zdolnej młodzieży z Lipin. Jest autorem książek: W służbie
rodzinnej ziemi, Ks. Jan Zieja w służbie Bogu i ludziom, Niepokonana szkoła lipińska w oczach absolwentów,
tomu poezji Słoneczne powroty i Niedokończone tęsknoty.
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Kącik p oetycki
Tłum
Zielony tłum gęsty tłum mnie otacza
Zatapiam się w nim
Jak truskawka w czekoladę
Nigdy tłoczno
Nikt nikogo nie pcha żaden ktoś się nie śpieszy
W takim tłumie mogę trwać
W takiej ciszy
Gdzieś nieśmiały szelest
Pyknięcie pąku
Choć zielony
Jest ze srebra
Bo mówi
O wiele wyraźniej od
Betonowych
Ludzkich
Iza Galińska
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Płyta nagrobna Abrahama Mikołaja Odrzywolskiego z XVII wieku
w kościele parafialnym w Odrzywole
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Kocham Cię, Polsko
Jakże Cię nie kochać ziemio Polska,
Opoczyńska, Przysuska, Odrzywolska.
Jakże Cię nie kochać ziemio mamy,
Kiedy pachniesz odrzywolskimi obwarzankami.

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce kolejny okolicznościowy numer biuletynu
„Nasza Ziemia Odrzywolska”. Jest on prawie w całości poświęcony historii
naszej ziemi, przede wszystkim znanym, mało znanym, a także
zapomnianym

postaciom

historycznym.

Czytelników

z

Odrzywołu

zainteresuje pochodzenie nazwisk odrzywolskich. Przypominamy tragiczną
kartę II wojny światowej i śmierć młodych mieszkańców Odrzywołu –
żołnierzy AK w lasach przysuskich. Prezentujemy też twórczość poetycką
mieszkańców naszej gminy.
Dziękuję

współpracownikom

i

autorom,

przede

wszystkim

mieszkańcowi Różanny, historykowi, genealogowi i publicyście Panu

Jakże cię nie kochać ziemio Lipińska,
Wysoczyńska, Wandzinowska i Oska,
Żytem, owsem, kukurydzą obsiana,
Ziemniakami jak w pasiaku utkana.
Ziemio Lipińska, pokryta szumiącymi lasami,
Z piękną szkołą i Heleną Spoczyńską,
Która w naszych pamięciach
Wciąż z nami.
Ziemio Wysoczyńska,
Wiele sióstr zakonnych i księży rodząca,
Rankiem z wiernymi w zapasce opoczyńskiej
Do kościoła idąca.
Ziemio Oska, sercu bliska i miła,
Boś Ty księdza Zieję i Matuś Naszą zrodziła.
Z ludzi prostych wyrośli, lecz w łakach
Z Matką Bożą, która mieszka na Piaskach.
Choć dziś zwą nas Europejczykami,
To korzenie dziadów, ojców tu z nami.
Jakże Polsko nie kochać Cię mamy!
Jacy dumni jesteśmy, żeśmy Polakami.
Barbara Wojtarek

Andrzejowi Roli - Stężyckiemu. Za przygotowanie tekstów do publikacji,
ich korektę i złożenie dziękuję Panu Stefanowi Kowalowi i Bożenie
Kmieciak.
W imieniu autorów i zespołu redakcyjnego zapraszam do przyjemnej
lektury.

Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół

Lipiny
Szkoła jak leśna ostoja,
Na polanie borem otoczona,
A w niej Helena Spoczyńska –
Dyrektorka nieoceniona.
Jej to zawdzięczam swoje
Wydźwignięcie z golgoty nędzy
I odkrycie źródeł rozumu,
Co mnie na szczyty wyniosły,
Ugruntowały wśród ludzi.
Dzięki słowom jej
Przez długie lata
Serce me dzielnie kruszyło
Podrzucane przez los kamienie
I pod Lipiny wracało
Do chaty na ossińskiej ziemi.
Stanisław Bartos
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TAJEMNICA Z DAWNYCH LAT
Początek historii zaczyna się w 1897 roku, gdy nasze tereny były jeszcze pod zaborem rosyjskim.
Adam Wilczyński był Komendantem Posterunku Policji podległej administracji carskiej w Odrzywole.
Podczas przeszukiwania pomieszczeń niejakiego Walerego Matuszczaka w Cetniu policjanci zatrzymali
osobę poszukiwaną przez policję. Nie wiadomo czy ukrywający się przed policją był poszukiwany za
przestępstwa kryminalne czy polityczne.
Dość że aresztowany został też gospodarz i przekazany sądowi w Radomiu. W 1900 roku prawdopodobnie koledzy aresztowanych zorganizowali zasadzką na Adama Wilczyńskiego. Na drodze
z Klwowa do Odrzywołu zastrzelili jego i dwóch towarzyszących mu policjantów.
O aresztowanym Walerym Matuszczaku słuch zaginął. Tylko w 1911 roku do jego syna przyszła
z Ameryki paczka. Na miejscu adresata widniało tylko „W.M. 1897”. Czas już niestety zatarł ślady
i uniemożliwił wyjaśnienie tych smutnych spraw.
Może ktoś ma informacje na temat tej sprawy, które mogą dopisać dalszy ciąg historii.
Marian Kmieciak

Mój region
Pilico! Pilico! Ty polska Colorado
przez całe wieki toczysz wody swe
Ja za inną rzeką nie przepadam.
Bo gdzie innej do ciebie? Ach gdzie?
Jest taki jeden wieczór szczególny, tylko raz w roku, który naprawdę warto przeżyć właśnie tu
nad Pilicą – to Noc Świętojańska 23 czerwca. W mojej gminie Odrzywół od kilku lat organizowane są
sobótki nad Pilicą. Na spotkanie to przybywają nie tylko mieszkańcy nadpilicznych wsi, ale mieszkańcy
gminy Odrzywół, powiatu przysuskiego, są też i warszawiacy. Tradycyjne pieśni, kolorowe stroje opoczyńskie, występy na promie, puszczanie wianków na Pilicy, palenie ognisk, pieczenie kiełbasek i wspaniała sielska atmosfera – to daje niepowtarzalne przeżycia dla uczestników tychże spotkań. Tu także
przywołuje się wezwanie Jana Kochanowskiego zawarte w jego „Pieśni świętojańskiej o sobótce”:
„Piękna nocy, życz pogody, broń wiatrów i nagłej wody”.
Będąc nad Pilicą warto zajrzeć do Myślakowic, gdzie przy Publicznej Szkole Podstawowej powstała Izba Tradycji Ludowych Regionu Opoczyńskiego. W izbie zgromadzono wiele przedmiotów
i narzędzi, którymi posługiwali się w przeszłości mieszkańcy wsi w regionie nadpilicznym, a także
unikalne fotografie, stroje ludowe i zbiory pieśni ludowych.
Moją „małą ojczyznę” – Odrzywół osaczają dwie rzeki Pilica i Drzewiczka, od zachodu zaś naturalną jej granicą są lasy spalskie i opoczyńskie. Myślę, że już człowiek starożytny uznał te strony za bezpieczne dla siebie, a po nim przyszli szlacheckiego rodu Nałęczowie Odrzywolscy. To właśnie w 1418
roku Dobrogost Czarny herbu Nałęcz otrzymał od Władysława Jagiełły przywilej założenia miasta. Tak to
dzielny nasz król odwdzięczył się Dobrogostowi za wybudowanie na Wiśle mostu, po którym można było
przeprawić armię polską, kierującą się po zwycięstwo nad Krzyżakami. Zygmunt August nadał miastu
nazwę Odrzywół, której do dziś nikt zmienić nie śmiał. Prawo organizacji jarmarków aktualne jest do
teraz. Może tylko mniejszą sławą cieszą się szewcy i rzeźnicy. Miejskie prawa Odrzywół utracił po powstaniu styczniowym. Carskie ukazy rozparcelowały majątki ziemskie. Wojska rosyjskie pozostawiły po
sobie pojedyncze i zbiorowe mogiły powstańców, a następne wojny też ich nie oszczędzały.
Z zabytków w Odrzywole należy wymienić układ rynku jeszcze z XV wieku, kościół neogotycki oraz
murowaną plebanię. Gmina Odrzywół ciekawa jest ze względu na swoją historię, ale i na teraźniejszość.
Czyste lasy i rzeki, piękne krajobrazy i dobrzy, zawsze gościnni ludzie. Chociaż o takich ziemiach jak tutejsze mówi się: ”lasy, piaski i karaski”, to ja nie zamieniłabym się na żadne inne, bo jak mówi piosenka:
Jakże nie kochać tej ziemi,
Tyle dobrego nam daje
Przyjedź do nas, tu odpoczniesz
Poznasz nasz strój i zwyczaje…
Opracowała: Katarzyna Stępień
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Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki

POCHODZENIE NAZWISKA
Nazwisko jest dobrem powszechnym, identyfikującym tego, który go używa. Jest jego identyfikatorem prawnie mu przynależnym i dobrem osobistym szczególnego znaczenia. Jest również śladem
w naszych dziejach i – nie tylko. Jest zapewne najbardziej poszukiwanym kluczem dla zrozumienia
naszej tożsamości.
Przywiązuje się do niego wielka wagę, chlubi się jego sławą. Fascynująca historia nazwisk zaczęła
się tysiące lat temu, a ich powstawaniem, pierwotnym znaczeniem oraz przeróżnymi wariantami pisowni, zajmuje się nauka zwana dziś onomastyką. Konieczność powstawania nazwisk, stawała się niezbędną
w miarę rozwoju piśmiennictwa, a co z tym idzie – aparatu władzy i administracji.
Pierwszymi, którzy zaczęli używać nazwisk byli Chińczycy, którzy na mocy dekretu cesarza Fuxi
w roku 2852 p.n.e., poczęli je wprowadzać.[1]
W czasach odległych używano tylko pojedynczych imion, stopniowo wprowadzając dodawanie
drugiego członu dla lepszego i pewniejszego odróżniania osób.
Nazwiska w Polsce zaczęły być powszechnie stosowane dopiero od XV/XVI wieku. Początkowo
używane przez szlachtę, przeniosły się na „niższe” warstwy społeczeństwa. Pierwszymi nazwiskami
rodowymi były nazwiska tworzone od nazw rodzinnych siedzib i posiadłości. Następnie stały się one
dziedziczne, bo wymagał już tego coraz bardziej skomplikowany system administracji i dziedziczenia.
Proces nadawania nazwisk w Polsce w obrębie warstw chłopskich, zakończył się ostatecznie dopiero
w XIX wieku, pod rządami zaborców i w Księstwie Warszawskim.
W czasach odległych używano tylko pojedynczych imion, stopniowo wprowadzając dodawanie
drugiego członu dla lepszego i pewniejszego odróżniania osób.
Nazwiska tzw. szlacheckie zaczęły się ustalać pod koniec wieków średnich. Uprzednio posługiwano się z zasady przezwiskiem, nadawanym zwyczajowo przez sąsiadów lub towarzyszy zbrojnej drużyny. Niektóre z nich przybierały formę często uszczypliwą, a nawet wulgarną. Określenia te zmieniały się
dość często, przechodząc z ojca na syna. Najczęściej jednak formowano nazwisko, określając je według
cech jego właściciela. Niektóre z nich przybierały formę odimienną, tworzoną od imion, np.: Dobosz,
Jarosz, inne zaś przymiotnikową, podporządkowaną indywidualnym cechom właściciela, np.: Kiszka,
Kiełbasa, Baran, itp.
Z chwilą, kiedy szlachta poczęła prowadzić życie bardziej osiadłe – co spowodowane było okresami stabilizacji państwa – zaczynała traktować ziemię, jako coś bliskiego i rodzinnego. Poczęły się więc
pojawiać nazwiska odmiejscowe, które z czasem ustaliły się jako forma stała i dziedziczna.
Szlachta polska najczęściej przyjmowała nazwiska od miejscowości, rzadziej od patronów,
a jeszcze rzadziej od przydomków. W większości przypadków stawało się to z chwilą, kiedy to przedstawiciel jakiegoś rodu osiadał na innej włości i aby odróżnić się od pozostałych krewnych, przyjmował
nazwisko od brzmienia nazwy majątku. Np. Mącisław z Góry żeniąc się z panną wnoszącą w posagu
połać lasu dębowego, przyjmował nazwisko w formie Dębowski, Dąbrowski lub Dębiński.
W nazwiskach popularnych zależności te były podobne, i tak cechą katalizującą mogło być miejsce
zamieszkania, np. Jan z Kolna (Kolski, Kolneński, Koliński), Włast z Góry (Górski, Górecki, Górzyński),
wykonywane zajęcie: Kowal (syn był Kowalczykiem), Sołtys (syn był Sołtysiakiem, lub dalej Wójcikiem,
Krawczykiem, Stolarczykiem, Cieślakiem, itp.). Miejscowy budowniczy zwać się poczynał Mularz, inny
zaś Krawiec, Kowal, itp. Stąd też Kowal z jakieś miejscowości wcale nie musiał być krewnym Kowala
z innego regionu. Wspólny był wykonywany zawód i źródło utworzonego od niego nazwiska.
Innym sposobem tworzenia się nazwisk było przywiązanie do miejsca zamieszkania. Ktoś, kto
mieszkał nad stawem zwać się poczynał Stawskim, zaś wywodzący się zza góry – Zagórskim i w ten
sposób powstało wiele nazwisk np.: Podleśny, Zawodny, Zadrożny czy Grobelny.
W przypadku szlachty niemal powszechne było tworzenie się nazwisk od miejsca zamieszkania
i pochodzenia. Zdarzało się, że bracia mieszkający we własnych majątkach, nosili inne nazwiska utworzone od nazw dziedziczonych przez siebie posiadłości.
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Za najbardziej widoczną cechę polskich nazwisk uznawane są charakterystyczne, przymiotnikowe
ich formy, z zastosowaniem sufiksów (przyrostków): -wski, -ski, -cki. Początkowo były one wyróżnikami dzielącymi nazwiska szlacheckie, potem jednak ich użytkowanie rozprzestrzeniło się na inne warstwy społeczne. I tak oto Mularz, Kowal, Stolarz czy Krawiec, zwać się poczęli: Mularski, Kowalski,
Stolarski czy Krawczyński.
Niekiedy nawet sama szlachta nosząca nazwisko o innym brzmieniu, o znacznie starszym
a rzeczownikowym rodowodzie, dodawała owe końcówki dla podkreślenia „szlachetności” nazwiska.
Przykładem tego może być jeden z XIX-wiecznych biskupów Kutowski, którego ojciec nosił
plebejskie nazwisko Kuta, lub magnacki ród Kisielów, którego jedna gałąź poczęła używać formy
Kiślański. Powodowało to potem przeróżne komplikacje w obrębie nawet najbliższej rodziny.
Również powszechnymi są nazwiska tworzone od imienia ojca, patrona lub funkcji przez rodzica
pełnionej (patrz np. Sołtysiak, Wójcik, itp.). Takimi są np. nazwiska odimienne, patronimiczne, m.in.:
Adamczuk, Janiak, Stasiak, Włodkowic, Szczepaniak, Grzesiuk, itp.
Innym sposobem przyjmowania nazwisk, było ich określenie od cech osobowych. I tak ktoś wysoki zwany był Długoszem, hałaśliwy – Krzykałą, podstępny – Lisem, uparty i głupi – Baranem, silny –
Stępniem, zaś umiejący pływać – Rybą. Nie zawsze jednak należy brać dosłownie znaczenie nazwiska,
bowiem odpowiadało ono znaczeniem w stosunku do kogoś, kto żył niekiedy przed setkami lat, np.:
Krzywonos, Wielgus czy Białek.[2]
Zdarzało się również, że nazwisko zostawało zmieniane lub przekształcane, choćby w wyniku
niedokładnego jego zapisu przez niedouczonego skrybę. Często zapisywano nazwisko tak jak je słyszano i to niekoniecznie dokładnie.
Mimo, że to właśnie ten system jest źródłem wszystkich nazwisk używanych w czasach współczesnych, zaś owe wczesnośredniowieczne nazwiska wcale nie były nazwiskami całych rodzin i jako takie
nie były dziedziczne.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, w jaki sposób to drugie miano (imię) stało się nazwiskiem
rodziny dziedziczonym z pokolenia na pokolenie, bowiem proces ten przebiegał powoli, na przestrzeni
kilkuset lat. Równocześnie obok nazwisk funkcjonowały indywidualne przydomki. Te – w większości
sytuacji – stosowano w przypadku znacznego rozrodzenia rodziny w jednym regionie, przy użyciu
popularnych imion. Po latach wiele z owych przydomków przekształcono w nazwiska.
Samo słowo „nazwisko” pojawiło się około wieku XIV i natychmiast nabrało pewnego znaczenia
emocjonalnego i… dynastycznego! Wówczas to zaznaczyło się wyraźnie, dążenie mężczyzn do podtrzymania swojego nazwiska dynastycznego, którzy nazwisko swoje nadawali osobom z dalszej rodziny lub
nawet obcym, jeśli nie mieli męskiego potomka. Nazwisko rodowe stało się więc powodem męskiej
dumy i być może była to jedna z przyczyn, dla której upowszechniła się praktyka dziedziczenia nazwisk.
Najważniejszym jednak powodem było to, że sprawowanie władzy w coraz większym stopniu
opierało się na materiałach pisanych. W miarę jak kontrola sprawowana przez władców w zakresie
obowiązku wojskowego czy podatków, obejmowała coraz szersze kręgi społeczne, niezbędna stała się
potrzeba dokładnej identyfikacji poszczególnych osób. Również rozpad rodów rycerskich na poszczególne rodziny, dochodzenie praw do spadku i wreszcie moda rycerska.
Wydaje się jednak, że najbardziej decydującym czynnikiem na upowszechnienie się nazwisk, była
jego wszechstronna przydatność. Spełniało ono rozliczne oczekiwania i było uniwersalne. Pozwalało na
przeprowadzenie wszelkich spraw urzędowo-finansowych oraz często – co niegdyś ważnym było – na
udowodnienie szlachectwa.
Na terenach wiejskich, gdzie zarządzanie majątkami ziemskimi opierało się na dziedziczeniu
ziemi, potrzebne były sposoby rejestracji całych rodzin, a nie tylko pojedynczych osób. Od około
1450 roku większość ludzi – niezależnie od swojej pozycji społecznej – posługiwała się nazwiskami
dziedzicznymi. Nie znaczy to, że wszyscy. Proces tworzenia się nazwisk zakończył się dopiero w drugiej połowie XIX wieku, dotycząc w większości nazwisk chłopskich i żydowskich. Tak więc nazwisko, jako dobro powszechne jest zdobyczą stosunkowo niedawną.
Nazwisko identyfikowało rodzinę, zapewniało łączność z historią rodu i służyło zachowaniu
tożsamości rodziny. Stało się, więc powodem rodowej dumy, zaś brak męskiego potomka, któremu 
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„Wici” dla Kościoła ksiądz Zieja zwracał się również do duchowieństwa na łamach prasy kościelnej.
W 1933 roku opublikował w „Ateneum Kapłańskim” artykuł pt. „Wśród młodzieży wiejskiej – wiciarzy”. On również widział, że przez cały ruch wiciowy przechodzi fala wpływów wolnomyślicielskich,
skrycie lub jawnie antychrześcijańskich, ale jednocześnie dostrzegał w członkach „Wici” ludzi wiernych
Bogu, Kościołowi i Ewangelii, choć chcących myśleć krytycznie i samodzielnie. Ksiądz Zieja uważał,
że m.in. „[…] od kapłanów, zajętych duszpasterstwem parafialnym, zależy, czy ruch wiciowy będzie
zdrowym ruchem młodzieży wiejskiej, czy też przejdzie w mniejszą lub większą grupę sekciarskich
fanatyków i – zasklepiwszy się w swym sekciarstwie – obumrze”.
Pełen zaangażowania stosunek ks. Ziei do ”Wici” jest tym bardziej godny podkreślenia, że ogół
duchowieństwa odnosił się do "Wici" nieufnie i zwalczał tę organizację za jej radykalizm i samodzielność, za to, że nie chciała się ona podporządkować ani organom hierarchii kościelnej, ani Akcji Katolickiej, ani autorytetom proboszczów.
Ks. Zieja był więc wśród duchowieństwa pewnym wyjątkiem. Tak pisze o nim Jerzy Zawieyski
w Drodze katechumena: „Na jednym z zebrań Związku Młodzieży „Wici” dostrzegłem raz księdza. Mówił
prosto, inaczej jak księża, ujmował sprawę głęboko. Mówił o Ewangelii i o duchu sprawiedliwości na
podstawie Kazania na Górze. Dowiedziałem się, że ten ksiądz – to jakiś biedak z Polesia, który się nazywa
Zieja. Ale nie zasuspendowany, prawdziwy katolicki ksiądz. Więc nie cały Kościół jest wsteczny i antypostępowy? Jeżeli się w nim mieści ksiądz Zieja [...]. Postać wysokiego, ascetycznego księdza, o pięknej
głowie nie dawała mi spokoju. To był ten jeden wyjątek, który zaważył później na moim życiu”.
Ks. Zieja pozostał wiernym przyjacielem „Wici”, broniącym młodzież przed atakami, często
niesłusznymi, ze strony władz kościelnych. Utrzymywał też bliskie kontakty z Ignacym Solarzem, założycielem Uniwersytetu Ludowego w Gaci Przeworskiej. Sam dwukrotnie założył i prowadził na wzór
Solarza Uniwersytet Ludowy. W 1947 roku, będąc proboszczem parafii Wytowno na Pomorzu, założył
koło „Wici” i został formalnie członkiem tej organizacji. W 1947 roku ks. Zieja uczestniczył jako jedyny duchowny w zjeździe przedstawicieli Uniwersytetów Ludowych w Otwocku, zorganizowanym przez
Ministerstwo Oświaty. Obradom przewodniczył Włodzimierz Sokorski, późniejszy minister kultury,
znany później z niechlubnej działalności. Od przedstawicieli Uniwersytetów zażądał uchwalenia rezolucji o socjalistycznym wychowywaniu młodzieży. Głos Księdza o potrzebie niezależności myślenia
i samodzielnej gospodarce sprawił, że w głosowaniu jednomyślnie odrzucono proponowaną rezolucję.
Wkrótce, w 1948 r. „Wici” włączono do nowo powstałego Związku Młodzieży Polskiej. Założenie przy
parafii koła „Wici” i udział kapłana w powojennym zjeździe tej organizacji spowodowało donos na
ks. Zieję do władz kościelnych. Zaniepokojony ks. prymas Wyszyński, pomimo dobrej znajomości
z naszym kapłanem, przysłał do Słupska specjalnego wysłannika, który miał zbadać sprawę na miejscu.
Wysłuchawszy jednak wyjaśnień ks. Jana, przyznał całkowitą rację jego staraniom.
Pod koniec lat trzydziestych ksiądz Zieja stał się członkiem Zrzeszenia Inteligencji Ludowej,
organizacji związanej z ruchem ludowym, która pragnęła nieść oświatę na wieś. Koło Zrzeszenia założyła w gminie Ossa dr Helena Spoczyńska, wybitnie zasłużona dla rodzinnych stron księdza Jana działaczka oświatowa. On sam przez całe życie blisko związany ze Spoczyńską pomagał jej w prowadzeniu
koła na wzór Uniwersytetów Ludowych. Rozproszeni jednak po kraju członkowie Zrzeszenia, którzy
pochodzili z opoczyńskiego, niewiele mogli zdziałać dla swojej rodzinnej ziemi i jej mieszkańców.
Jedną z form działalności było fundowanie przez członków koła stypendiów na kształcenie najzdolniejszej wiejskiej młodzieży. Wykształceni z tych funduszy chłopscy synowie dołączyli później do członków Zrzeszenia. W czasie okupacji uczyli bezinteresownie młodzież na tajnych kompletach w założonym przez dr Spoczyńską Gimnazjum i Liceum Powiatu Opoczyńskiego w Lipinach, 3 km od rodzinnej miejscowości Ziei, Ossy. Ksiądz Zieja zamierzał nawet osiąść w swoich rodzinnych stronach
i poświęcić się pracy w lipińskim Uniwersytecie Ludowym. Marzył przy tym o skromnej parafijce
zorganizowanej w Ossie przy odremontowanej już dla tego celu podworskiej kaplicy. Chciał w ten
sposób spłacić dług rodzinnej wsi i zaznać spokoju wśród swoich umiłowanych rodaków.
Dalsze wspomnienia o ks. Ziei – w następnych numerach Naszej Ziemi...
Opracował: Andrzej Tomczyk
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W zakresie duszpasterstwa akademickiego i działalności charytatywnej współpracował z ks. Edwardem
Szwejnicem. Współdziałał też z żydowską organizacją skautową „Haszomer Hacair”.
Jako młody kapłan związał się ksiądz Jan z młodym radykalnym ruchem ludowym, nie jako
polityk, lecz jako kapłan i duszpasterz. Jesienią 1919 roku został sekretarzem Akademickiego Związku
Młodzieży Ludowej przy Uniwersytecie Warszawskim. W ramach działalności związku wygłaszał
referaty, w których bronił katolickiego oblicza tej organizacji. Uważał wręcz, że wszechstronnie najpełniejszy rozwój życia religijnego mieszkańców polskiej wsi leży w najlepiej pojętym interesie ruchu
ludowego w odrodzonej Polsce.
Bliskie, serdeczne stosunki utrzymywał też ks. Zieja ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”, który należał do najbardziej radykalnych organizacji chłopskich i był znany
z antyklerykalnego nastawienia. W referacie wygłoszonym przez abpa S. Sapiehę na konferencji Episkopatu Polski, która obradowała w dniach 6 – 9 października 1931 roku na Jasnej Górze padły słowa:
„Wobec organizacji częściowo wrogich katolicyzmowi, częściowo w sprawach katolickich obojętnych,
zaleca się zachować rezerwę, jakkolwiek nad ich członkami, jako jednostkami, trzeba roztoczyć opiekę
duchowną. Kapelanów nie należy im dawać, sztandary tylko pozwalać święcić tym organizacjom lokalnym, które polecają wyjątkowe okoliczności miejscowe”. Wydaje się, iż zaangażowanie księdza Ziei
w rozwój tej organizacji ludowej szło dalej niż powyższe wskazania episkopatu. Nie tylko otaczał opieką duszpasterską indywidualne jednostki, jak i całą wspólnotę, ale chronił związek przed otwartym
konfliktem z Kościołem hierarchicznym. Autorytet księdza Ziei i jego obecność w pracach statutowych
tonowały wystąpienia przeciw Kościołowi i religii. Na odbywającym się w dniach 21 – 23 października
1933 roku w Warszawie Walnym Zjeździe ZMWRP ludowcy mieli uchwalić deklarację ideową. Projekt
tej deklaracji zaproponowany został przez młodzież z Krakowa. Do deklaracji referujący ją L. Lutyk
proponował dołożyć uchwałę, która brzmiała następująco: „Młodzież wiejska nie potępia religii, gdyż
jest ona prywatną własnością każdego człowieka, ale stwierdza, że kler katolicki i wszystkich innych
wyznań jest szkodliwy dla rozwoju życia młodej wsi w duchu demokracji i postępu; dlatego też zjazd
uważa za niezbędne wprowadzić na tym odcinku walkę z ogłupianiem przez kler młodzieży wiejskiej”.
Dyskusja nad uchwałą przeciągnęła się do północy, dlatego też z powodu braku czasu przewodniczący
zebraniu Babski zaproponował, by w końcowej jej fazie „za” i „przeciw” przyjęciu kontrowersyjnej
uchwały wystąpili mówcy generalni. Przeciw uchwale Lutyka przemówił ksiądz Jan Zieja. W swoim
wystąpieniu ostro krytykował działalność kleru, stanął jednak w obronie Kościoła oraz jego dogmatów
i w konkluzji postawił wniosek o odrzucenie antyklerykalnej deklaracji. W jej miejsce proponował
deklarację, że „Wici” w całej swojej działalności będą się opierać na zasadach moralności chrześcijańskiej. W głosowaniu deklaracja antyklerykalna została odrzucona stosunkiem głosów 28 do 21. Jednogłośnie też przyjęto rezolucję potępiającą wcześniejsze antyklerykalne wystąpienia oraz antyreligijne
artykuły w „Wiciach”. Podobny przebieg miał zjazd Ogólnopolskiego Związku Akademickiej Młodzieży Ludowej, odbyty wkrótce, 18 – 19 grudnia 1932 roku również w Warszawie. Postawiono tu szereg
antyklerykalnych i antykościelnych postulatów, między innymi żądanie rozdziału Kościoła od państwa.
Pod wpływem przemówienia obecnego na spotkaniu Księdza Ziei wycofano powyższe wnioski.
W duchu obrony Kościoła i religii, a nie księży, przemawiał on też na wielu innych spotkaniach Ogólnopolskiego Związku Akademickiej Młodzieży Ludowej. Oparcie działalności związku na etyce katolickiej potwierdzono na XIV Walnym Zjeździe WZMW w Poznaniu 14 listopada 1937 roku. I tak oto
przeforsowany przez księdza Zieję zapis w deklaracji ideowej pozostał w niej aż do 1948 roku. Batalię
o pozytywne nastawienie kierownictwa i członków „Wici” do Kościoła prowadził też ksiądz Zieja na
łamach prasy ludowej. W 1933 roku opublikował w czasopiśmie „Młoda Myśl Ludowa” artykuł pt.
„Kościół a ruch ludowy”. Artykuł miał charakter polemiczny i odpowiadał na zarzuty stawiane Kościołowi. W publikowanych na łamach czasopisma tekstach o charakterze antyklerykalnym żądano rozdziału
Kościoła od państwa, świeckiej szkoły, likwidacji dóbr ziemskich Kościoła, „zrzucenia przemożnej
hegemonii duchowieństwa”. Twierdzono, że „ograniczenie nadmiernej ingerencji duchowieństwa do
życia społeczno – politycznego wsi uważać należy za objaw zdrowy”. W odpowiedzi na te ataki ksiądz
Zieja stanął w obronie Kościoła i religii. Jednak redakcja „Młodej Myśli Ludowej” uznała tekst autora
za kontrowersyjny. Polemikę z artykułem Ziei podjęto też na łamach „Chłopskiego Życia Gospodarczego”. Nie zgadzano się z poglądami naszego kaznodziei. Dla zbliżenia stanowisk i pozyskania członków 

5/ 2 0 14

Nasza Ziemia Odrzywolska

Str. 5

można by przekazać dziedziczone po przodkach nazwisko, był w wielu przypadkach źródłem poważnych problemów.
Zmiany wymowy, a co z tym idzie i pisowni, jakie zachodziły przez lata powodują, że trudno jest
wprowadzić prostą klasyfikację nazwisk, stąd też to samo nazwisko może być zachowywane na różne
sposoby.
Próbując klasyfikować nazwiska dostrzeżemy, że nie tworzą one jakiejś specjalnej kategorii
gramatycznej, spotykamy się z takim ich bogactwem i różnorodnością, że wyraz je tworzący stworzył
jakby własną treść, by następnie przejść dziedzicznie na potomków, i aby wreszcie w dobie stabilizacji,
stać się urzędowym oznaczeniem rodziny.
Nazwiska pochodzić mogą od wyrazów pospolicie używanych, również od imion własnych
a także od nazw miejscowych. Są one w pewnym sensie usystematyzowanie i dzielą się na:
1. Nazwiska pospolite:
rzeczownikowe (z różnymi sufiksami: -ak, eń, -uch, itp. np.: Snopek, Krzaczak, Boleń, itp.,
zdrobnieniowe, np.: Kurek, Raczek, Mączka, Świnka, Kapucha, itp.,
przymiotnikowe, np.: Mądry, Chromy, Posłuszny, itp.
przezwiskowe, w tym:
- etniczne, np.: Lach, Kujawa, Ślązak, Kaszuba, Tatarzyński, itp.,
- obce, np.: Niemiec, Cygan, Olender, Rusek, Czech, itp.,
- zawodowe, np.: Hajduk, Rataj, Dziedzic, Fornal, Kowal, itp.,
- ze świata zwierzęcego, np.: Wilk, Kaczor, Komar, Wróbel, itp.,
- ze świata roślinnego, np.: Grzyb, Ogórek, Jarzyna, itp.,
- żywnościowe, np.: Grzanka, Bochenek, Piwko, Kołacz, itp.,
- przedmiotowe, np.: Rydel, Trąba, Laska, Bębenek, itp.,
- anatomiczne, np.: Wąsik, Noga, Stopa, Paluch, itp.,
- meteorologiczne, np.: Chmura, Wiatr, Mróz, itp.,
- kalendarzowe, np.: Piątek, Marzec, Wrzesień, itp.,
sztuczne, np.: Dobraszklanka, Pocałuj, itp.
2. Nazwiska odimienne:
imienne właściwe: Pawlak, Jakubiec, Bartoszewicz, itp.,
określenia patronimiczne: Kościelniak, Kaczmarczyk, Furmańczyk, itp.
3. Nazwiska odmiejscowe:
Doliniak, Smugowiec, Laskowik, itp.
4. Nazwiska wtórne:
przezwiska osobiste: Radziwiłł Piorun, Sierotka, Rudy, itp.,
przezwiska dziedziczne: Czechowski – Jęk, Rytel – Siłka, itp.,
przezwiska rodzin rozrodzonych: Bachleda – Curuś, itp.
5. Nazwiska szlachty:
herbowe od nazwy herbu: Rola, Poraj, Zaremba, itp.,
przydomki szlacheckie: tak samo jak przy nazwiskach wtórnych,
od majątku (gniazda): Odrzywolski, Stężycki, Wysokiński, itp.,
od miejsca zamieszkania: Olsztyński, Radomski, Lanckoroński, itp.
Etymologia niektórych nazwisk z Odrzywołu
1. Bystrzejewski – nazwisko polskie, przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące się od
nazwy miejscowości Bystrzejowice, położonej w gm. Piaski w woj. lubelskiem, gniazda rodowego
rodziny szlacheckiej przynależnej do herbu Abdank. Pierwotnie w formie: Bystrzejowski, użyte po
raz pierwszy w 1484 roku. W wyniku różnych zapisów: Bystrejowski (1471), Bystryjowski
(1464), Bystrojowski (1470), itp., ewoluowało. W roku 1787 akta metrykalne parafii Odrzywół
wzmiankują formę: Bystrojewski. Obecnie w Polsce nazwiska tego używa tylko 161 osób. Najlicz-
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niej wzmiankowani są w okolicach Radomia – 48 i Łodzi – 10 osób.
2. Gaczyński – nazwisko polskie pospolite, przymiotnikowe, typu przezwiskowego, wywodzące
się od wyrazu: gac (nietoperz). Możliwe, że też od niemieckiej nazwy osobowej: Gatz, albo gwarowego wyrazu: gaca – oznaczającego niezgrabnego mężczyznę. Współcześnie nazwiska tego
używa 859 osób, z których najliczniejsi wzmiankowani są w okolicach: Wrocławia – 97, Zielonej
Góry – 95, Katowic – 69, Radomia – 53, Warszawy – 50, Opola – 40 i Łodzi 31 osób.
3. Garczyński – nazwisko polskie, przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące się od nazwy
miejscowości Garczyn, położonej w gm. Nowa Karczma – Liniewo w woj. gdańskiem, gniazda
rodowego rodziny szlacheckiej przynależnej do herbu Sas. Po raz pierwszy wzmiankowane
w 1476 roku. Obecnie używa go 2366 osób, najliczniej wzmiankowanych w okolicach: Warszawy
– 217, Bydgoszczy – 108 i Gdańska – 104 osoby.
4. Gosa – nazwisko polskie pospolite, rzeczownikowe typu odimiennego, wywodzące się od imion
rozpoczynających się na Ga – typu Gościmir, Gorzysław, Gościsław, używanych też w formie;
Gosza, Goszo (1386). W tym przypadku od niemieckiej (pomorskiej) jego formy: Gosch, Goschin,
Goscha. Nazwiska tego używa 159 osób. Najczęściej wzmiankowane w okolicach: Łodzi – 52
i Radomia – 36 osób.
5. Jackowski – nazwisko polskie, przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące się od nazwy
miejscowości: Jackowice, Jacków lub Jackowo (kilka w Polsce), idącej od imienia: Jacek. Jacków
w gm. Łęczyca jest gniazdem rodowym Jackowskich herbu Gozdawa, z których jedna linia posiadała Gostomię i Trębaczew k/ Nowego Miasta i kilka innych w grójeckiem. Nazwisko to po raz
pierwszy w tej formie wzmiankowano w 1440 roku, a obecnie używa go 7790 osób z których
najliczniejsi występują w okolicach: Warszawy – 765, Katowic – 304 i Szczecina – 293, Łodzi –
190 i Radomia – 149 osób.
6. Jóźwicki – nazwisko polskie pospolite, przymiotnikowe, typu odimiennego, wywodzące się od
hebrajskiego imienia: Józef. Formy pierwotnej, rzeczownikowej: Jóźwik (syn Józefa) zaniechano
na korzyść formy „udostojnionej”, przymiotnikowej na przełomie XIX i XX wieku. Dokumenty
metrykalne parafii odrzywolskiej, wzmiankują jeszcze w roku 1897 formę: Jóźwik. Obecnie nazwiska tego używa w Polsce 1603 osoby, z których 253 w lubelskiem, 206 w siedleckiem, 121
w białostockiem, 77 w łódzkiem i 58 w radomskiem. Formy Jóźwik używa 6226 osób.
7. Kmita – nazwisko polskie, rzeczownikowe, typu odimiennego, wywodzące się od staropolskiego
imienia: Kmita. To zaś jest formą przymiotnikową i ma czeski rodowód: kmitati – błyszczeć, kmit
– błysk. Jest to jedno z najstarszych nazwisk polskich, używane przez polskich rodzin szlacheckich, przynależnych do rożnych herbów. Współcześnie nazwiska tego używa 2042 osoby, z których najliczniejsi wzmiankowani są w okolicach: Krakowa – 283, Radomia – 225, Katowic – 218,
Szczecina – 112 i Łodzi – 73 osoby.
8. Korycki – nazwisko polskie przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące się od nazw kilku
miejscowości: Korytnica, Koryta, Koryski, itp., będące gniazdami rodowymi kilku polskich rodzin
szlacheckich i przynależnych do różnych herbów. Obecnie w Polsce nazwiska tego używa 3124 osoby.
Najliczniej wzmiankowane są w okolicach: Radomia – 596, Warszawy – 479 i Łodzi 134 osoby.
9. Krzyszewski (też Skarzyszewski) – nazwisko polskie przymiotnikowe, typu odmiejscowego,
wywodzące się od nazwy miejscowości Skrzyszewo położonej w woj. lubelskiem. Jest to nazwisko polskiej rodziny szlacheckiej przynależnej do herbu Gryf, nobilitowanej (uszlachconej) w roku
1646. Obecnie nazwiska tego używa 111 osób. Najliczniejsi w okolicach: Radomia – 31, Gorzowa
Wlkp. 14, Sieradza – 12 i Włocławka – 11 osób.
10. Lerka – nazwisko polskie pospolite, rzeczownikowe, typu odimiennego, wywodzące się od niemieckiej nazwy osobowej: Lehr, ta zaś od: leher – lennik. Akta metrykalne parafii odrzywolskiej
wzmiankują w roku 1790 formę przymiotnikową, „udostojnioną”: Lerczyński. Obecnie nazwiska
w formie Lerka uzywa w Polsce 417 osób. Najliczniej wzmiankowani są w okolicach: Radomia –
98, Kalisza – 59, i Łodzi – 52 osoby. Formy Lerczyński używa tylko 9 osób.
11. Lewiński – nazwisko polskie przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące się od nazw
kilku miejscowości w Polsce: Lewin, Lewino, Lewkowicze, używane przez kilka polskich rodzin
szlacheckich, przynależnych do różnych herbów. W swej etymologii wywodzi się od imienia: 
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KS. JAN ZIEJA
DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH MŁODZIEŻOWYCH
Już podczas nauki w gimnazjum Jan Zieja należał do uczniowskich kółek samokształceniowych
„Petu” i „Zetu”, a od 1912 roku do tajnego skautingu
– harcerstwa. Trafił do tych organizacji za pośrednictwem jednego ze szkolnych kolegów, Stefana Kapuścińskiego, który był łącznikiem z ruchami młodzieżowymi z Galicji – z Krakowa i Lwowa.
Związek Młodzieży Polskiej zwany popularnie
„Zetem” to pierwsza polska organizacja młodzieżowa
o zasięgu ponadrozbiorowym. Powstała w 1887 roku
w Krakowie i skupiała koła młodzieży zorganizowane
na uczelniach znajdujących się na terenie Polski
przedrozbiorowej i Polaków studiujących na uczelniach zachodnioeuropejskich. Statutowym celem
związku była praca oświatowa nad podniesieniem
świadomości narodowej i społecznej, walka o niepodległość Polski oraz kształtowanie osobowości młodych Polaków jako patriotów nastawionych w sprawach stosunków społecznych postępowo. Wśród
młodzieży szkolnej „Zet” utworzył w 1899 roku
organizację „Przyszłość”, zwaną powszechnie
„Petem”, która była ekspozyturą szkolną ZMP. Koła
„Petu” były organizacyjnie i personalnie powiązane
z „Zetem”. Efektem oddziaływania „Petu” i „Zetu” na
Ks. Jan Zieja (1897 – 1991)
młodzież wiejską było powstanie w 1912 roku Narodowego Związku Chłopskiego. Jan Zieja wstąpił do tej
organizacji wiosną 1915 roku i został „wójtem” Związku na powiat opoczyński. Na zlecenie organizacji
w 1915 roku badał nastroje panujące wśród chłopów opoczyńskich i ich stosunek do Legionów. W tym
czasie nawiązał kontakt z Aleksandrem Zawadzkim, pseudonim „Grzegorz Wierny”, założycielem
pisma o charakterze niepodległościowym „Lud Polski”, przeznaczonego dla wsi. Pomagał w wydawaniu
i rozpowszechnianiu tego pisma.
Na zaproszenie Stanisława Michalskiego, jednego z czołowych działaczy Kasy Mianowskiego,
bywał na tajnych zebraniach organizacji „444” znanej też jako „Czysta Ręka”, gdzie blisko poznał takich działaczy patriotycznych, jak Stefania Sempołowska i literat Artur Górski. W czasie swoich pierwszych studiów na Uniwersytecie Warszawskim ks. Zieja był działaczem różnych młodzieżowych organizacji studenckich. W latach 1921-23 był prezesem Koła Księży Teologów Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego. Od 1919 roku ksiądz Jan uczestniczył także w pracach powstającego właśnie Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. Dzięki organizowaniu corocznych spotkań
o charakterze dyskusyjnym członkowie organizacji młodzieżowych posiadali znajomość społecznej
doktryny Kościoła katolickiego. Ksiądz Zieja niejednokrotnie wygłaszał na nich różnego rodzaju odczyty. Przez swoje przemówienia, konferencje, rekolekcje głoszone w Warszawie, ale także oddziaływanie
osobiste wywierał ogromny wpływ na kształtowanie się młodej inteligencji katolickiej. Ksiądz Jan
początkowo wierzył, że jest to pod względem programowym organizacja, której szukał. Później jednak
zachował pewien dystans w stosunku do „Odrodzenia”. Powodem był nie dość daleko idący stosunek
tego związku w kwestii robotniczej. Na jednym ze zjazdów stowarzyszenia, który odbywał się w Skarżysku – Kamiennej na temat: „Program chrześcijańskiego ruchu robotniczego w Polsce”, ksiądz Jan
wraz z innymi uczestnikami podnosił żądanie udziału robotników w zyskach. Kierownictwo zjazdu
stwierdziło jednak, że taki postulat jest zbyt radykalny i nie uzyska zatwierdzenia Episkopatu. Wobec
powyższego nasz kapłan odsunął się od „Odrodzenia”, a jego komentarz do sytuacji był bardzo wymowny: „A, jak tak, to do widzenia panom. Jeśli udział w zyskach jest zbyt radykalny, nic tu po mnie”.
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„Przez całe życie wracał do rodzinnego domu w Kolonii Ossa, do piaszczystej gleby, na której
wyrastał i do Pilickiej Puszczy, która była mu szkołą i domem, skrawkiem wolnej Ojczyzny w ponury
czas okupacji. Wolnej – bo wolność tę przybliżał jako żołnierz i oficer Batalionów Chłopskich, dowódca
oddziału specjalnego BCH z karabinem w ręku.
W marcu 1945 roku wyruszył z rodzinnego domu na Uniwersytet do Krakowa. Jako pierwszy
z Ossy szedł z kawałkiem chleba jak Andrzej Radek. [...] Był Jan Jaźwiec żołnierzem i był pisarzem. Jego
pisarstwo obok talentu i wielkiej wrażliwości zrodziło się z przeświadczenia o obowiązku pamięci wobec
tragicznie zmarłych i wobec żywych. Jego książki są pomnikami pamięci ludzi, którzy codziennie narażali
swe życie, dla drugich, gdyż uważali, że to jest ich obowiązkiem. Miliony ludzi mogło poznać i przeżyć
bohaterstwo Heleny Spoczyńskiej, Kazimierza Jędrzejewskiego, Heleny Płotnickiej. Książki pisane prostym językiem są przejmującym dokumentem wojny, ludzkiego okrucieństwa i ludzkiej bezradności,
a zarazem wiary w człowieka. Powinny wejść na stałe do spisu obowiązkowych lektur szkolnych. [...]
Jan Jaźwiec opowiadał nieraz o bohaterach swoich książek z podziwem i z ojcowską prawie
miłością. Byli jego cząstką, chciał żeby byli także i naszą cząstką. I za każdym razem jakby na nowo
odkrywał bestialstwo hitlerowców, jakby nie wierzył w to, co sam przeżył [...]
Jan Jaźwiec przeżył 63 lata, trzecią część swego życia spędził w redakcji „Wieści”. Był współtwórcą naszego tygodnika i jego najbardziej ofiarnym orędownikiem. Od samego niemal początku pełnił
odpowiedzialne funkcje sekretarza redakcji, a później przez kilkanaście lat zastępcy redaktora naczelnego. Nie z funkcji jednak znali go liczni Czytelnicy. Pracował w okresie trudnym, pionierskim, kiedy
trzeba było odbywać setki spotkań z przyszłymi Czytelnikami, mówić o celach i zadaniach pisma, zachęcać do prenumeraty, walczyć o miejsce w drukarni, o papier, nakład.
Ta praca wymagała wielkiego serca i wielkiego wysiłku. Jan Jaźwiec był żołnierzem pierwszej
linii tego frontu. Przemierzał setki kilometrów pieszo, jeździł ze spotkania na spotkanie, czytał swoje
opowiadania, mówił o tradycjach ruchu ludowego, Batalionów Chłopskich i o potrzebie istnienia pisma
ludowego na tym terenie. Nadawał się do tego jak nikt inny. Potrafił barwnie i serdecznie opowiadać
o swoich bogatych przeżyciach, zarażał ludzi swoim optymizmem. Byłem twardy jak kamień – napisze
w swojej powieści. Najtwardsze jednak kamienie pękają. Jan Jaźwiec nigdy w życiu się nie oszczędzał,
oddał również wszystkie swe siły i serce dla „Wieści”. Takim był człowiekiem i musimy zawsze o tym
pamiętać. Redakcja ma niespłacony dług wdzięczności w stosunku do Przyjaciela i Kolegi, Który tworzył
to pismo, nadał mu linię budzącą szacunek.
Odbierał nieraz ciosy jak to zwyczajnie w dziennikarskiej służbie. Nie chował się nigdy za niczyje
plecy. Pogodnego usposobienia, przyjazny i serdeczny, w bezpośrednich kontaktach, broniąc ludzi przed
złym słowem i złymi czynami, nie szedł na kompromisy. Nie lękał się ani powiatowych czy wojewódzkich
dygnitarzy ani Generalnej Prokuratury. Kilka bezkompromisowych starć z przedstawicielami władzy
w obronie słusznej sprawy ma dla nas, Jego kolegów wymiar testamentu.
Podobnie jak w Oskiej kolonii również w Krakowie był człowiekiem powszechnie znanym i szanowanym. Za szlachetność, za czystość intencji, zgodność słów z czynami, za chęć niesienia ludziom pomocy, za ideowość. Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Krakowskiego Oddziału Związku Literatów
Polskich, działał w klubie młodych pisarzy, utorował drogę serdecznym słowem na łamy nieśmiałym
debiutantom, szczególnie ze wsi się wywodzącym. Wielu też młodych ludzi dzięki niemu ukończyło studia. Przez kilka kadencji był również członkiem władz krakowskiego Oddziału SDP. [...]”
Dalsze wspomnienia o Janie Jaźwiecu w następnym numerze biuletynu.
Opracowanie: Lucyna Zając
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Leon lub hebrajskiego imienia: Levi. Wzmiankowane stosunkowo późno, bo w połowie XVII
wieku. Najliczniej wzmiankowane jest w okolicach: Gdańska – 699, Warszawy – 649, Łodzi –
345, Słupska – 269 i Radomia – 133 osoby.
Liwiński – nazwisko polskie przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące się od nazwy
miejscowości: Liwin, położonej w gm. Mała Wieś , w pow. bielskiem, pod Płockiem, stanowiącej
gniazdo rodowe polskiej rodziny szlacheckiej przynależnej do nieznanego dziś herbu. Nazwiska
tego używa dziś w Polsce 764 osoby. Najliczniejsi w okolicach: Warszawy – 304 Tarnobrzegu –
65, Radomia – 45 i Łodzi – 40 osób.
Liźniewicz – nazwisko polskie pospolite, rzeczownikowe, typu przezwiskowego, wywodzące się
od wyrazu: lizać. Nazwiska tego używa obecnie tylko 132 osoby, z których najliczniejsze wzmiankowane są w okolicach: Warszawy – 47, Radomia – 18 i Łodzi – 16 osób.
Macierzyński – nazwisko polskie przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące się od nazwy
miejscowości: Macierzysz – Chrzanowo i Micierzysz – Szeligi, położonej w pow. warszawskim,
a będącej gniazdem rodowym rodzin szlacheckich, przynależnych do herbów Roch II i Szeliga.
Wzmiankowani już 1 roku 1563. Obecnie w Polsce nazwiska tego używa 632 osoby z których
najliczniejsi mieszkają w okolicach: Radomia – 136, Warszawy – 121 i Łodzi – 33 osoby.
Martynowski – nazwisko polskie, przymiotnikowe typu odimiennego, wywodzące się od imienia: Marcin (łac. Martinus – należący do boga wojny Marsa). Obecnie w Polsce nazwiska tego
używa 829 osób. Najliczniej występują w okolicach: Włocławka – 82, Warszawy – 80, Radomia
– 41 i Łodzi – 39 osób.
Maślanek – nazwisko polskie pospolite, rzeczownikowe, typu przezwiskowego, wywodzące się
od wyrazów: masło – nabiałowego produktu tłuszczowego, lub: masłek – pieszczoch, mazgaj. Obecnie w Polsce nazwiska tego używa 162 osoby. Najliczniej wzmiankuje się je
w okolicach: Radomia – 72 i Łodzi 9 osób.
Matuszczak – nazwisko polskie pospolite, rzeczownikowe, typu odimiennego, wywodzące się od
imienia Maciej. Po raz pierwszy w tej formie wzmiankowane w roku 1736. W Polsce nazwiska
tego używa 4393 osoby. Najliczniejsze w okolicach: Poznania – 737, Kalisza – 644, Leszna – 314,
Warszawy – 228, Radomia – 134 i Łodzi 108 osób.
Niemirski – nazwisko polskie, przymiotnikowe typu odmiejscowego, wywodzące się od nazwy
miejscowości: Niemiry, położonej w gm. Zaręby Kościelne pod Łomżą, a będącej gniazdem rodowym rodziny szlacheckiej przynależnej do nieznanego dziś herbu. Być może rodzina tożsama
z Niemirowskimi herbu Trzaska, osiadłej w Rawskiem. Etymologicznie idzie od imienia: Niemira,
oznaczającego: budzący niepokój. Po raz pierwszy w tej formie wzmiankowane w roku 1636.
Obecnie w Polsce nazwiska tego używa 619 osób. Najliczniej wzmiankowani są w okolicach:
Radomia – 222, Warszawy – 146 i Łodzi – 29 osób. Niemirskich wzmiankują odrzywolskie akty
metrykalne już w roku 1787.
Pawelec – nazwisko polskie pospolite, rzeczownikowe, typu odimiennego, wywodzące się od
imienia: Paweł. Po raz pierwszy wzmiankowane w roku 1640. nazwiska tego używa w Polsce
9363 osoby, z których najliczniejsi występują w okolicach: Lublina – 1097, Katowic – 500,
Radomia – 651, Warszawy – 620 i Łodzi – 246 osób
Podegrodzki – nazwisko polskie, przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące się od nazwy miejscowości: Podegrodzie, położonej w pow. sądeckim w woj. małopolskim, a będącej
gniazdem rodowym rodziny szlacheckiej, przynależnej do herbu Gryf. Wzmiankowane już w roku
1450, w Odrzywolskiem – 1792. Podegrodzki, Podgrodzki, Podogrocki i Podogrodzki to różne
formy tego samego nazwiska, którego pierwotną formą jest: PODEGRODZKI. Zdarzają się też
przekłamania, związane z rusyfikacja nazwiska: Podogrodzki – Подогроцкий. (Podogrocki). I ta
ostatnia forma też wzmiankowana jest w metrykach odrzywolskich.
Podegrodzki – 3 osoby,
Podogrocki – 39 osób, najliczniejsi w Łódzkiem – 16 i Radomskiem – 9 osób,
Podogrodzki – 163 osoby, najliczniejsi w Warszawskiem – 41, Radomskiem – 29, Bydgoskiem – 29 i Elbląskiem – 19 osób.
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21. Podmanicki – nazwisko polskie przymiotnikowe, typu przezwiskowego, wywodzące się od wyrazu: podmanić – podbić,ujarzmić, albo też: podmanąć – oszukać. Wzmiankowane w końcu wieku
XVIII. Używane jest współcześnie przez 40 osób, najliczniej wzmiankowanych w okolicach
Radomia – 33 osoby.
22. Stańczykowski – nazwisko polskie pospolite, przymiotnikowe, typu odimiennego, wywodzące
się od imion złożonych: Stanisław, Stanimir, lub też od wyrazu: stanąć. Obecnie w Polsce nazwiska tego używa 428 osób, najliczniej wzmiankowanych w okolicach: Radomia – 121, Łodzi – 64
i Warszawy – 62 osoby.
23. Stępień – nazwisko polskie pospolite, rzeczownikowe, wywodzące się od staropolskiego wyrazu: stępa, określającego urządzenie do tłuczenia, ubijania, także pułapkę na niedźwiedzia, zaś
w pochodnych od: stąpać. Wzmiankowane już w roku 1678, zaś w metrykach odrzywolskich
przed 1787. W Polsce nazwiska tego używa 42962 osoby.
24. Sułecki – nazwisko polskie, przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące się od nazw kilku
miejscowości Sulęcin i Sulęczyno, będących gniazdami rodowymi rodziny szlacheckiej przynależącej do herbu ostoja. Pierwotna forma: Sułęcki – wzmiankowana w roku 1392. W Polsce nazwiska tego używa 570 osób, najczęściej wzmiankowanych w okolicach: Radomia – 248, Częstochowy 114 i Warszawy – 70 osób.
25. Waśkiewicz – nazwisko polskie, rzeczownikowe, typu przezwiskowego, pochodzące od wyrazów: waski, oznaczającego: jeden z was, albo też od: waska: szaflik, nazwy osobowej na: Wasz,
lub niemieckiej nazwy osobowej: Waske. Odrzywolskie akty metrykalne wzmiankują to nazwisko
w formie: Waśkowicz w roku 1796. Nazwiska tego używa 1616 osób.
26. Woźniak – nazwisko polskie pospolite, rzeczownikowe, typu przezwiskowego, wywodzące się
od wywodzące się wyrazu: woźny – osoby pełniącej w dawnej Polsce funkcję niższego urzędnika
sądowego, albo też od: woźniak – koń pociągowy. W odrzywolskich aktach metrykalnych
wzmiankowane w roku 1796, zaś w literaturze w 1754 roku. Obecnie nazwiska tego używa
81390 osób.
27. Zbrowski – nazwisko polskie przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące się od nazwy
miejscowości: Zbroski, położonej w pow. radomskim, stanowiącej gniazdo rodowe rodziny szlacheckiej przynależnej do herbu Jasieńczyk, tożsamej zapewne ze Zbroskimi tego herbu, z gniazda
Zbrosza Wielka w Grójeckiem. Po raz pierwszy wzmiankowano to nazwisko w roku 1600. Jest
więc zapewne wtórnym od formy Zbroski, wzmiankowanej w 1560. W Polsce nazwiska tego
używa 127 osób. Najliczniej wzmiankowani są w okolicach: Radomia – 42 i Warszawy – 22
osoby. W Odrzywole wzmiankowani przed 1787.

Źródła:
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4. Rymut Kazimierz. Nazwiska Polaków. Kraków 1999 – 2001, t. I – II.
5. Rymut Kazimierz. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Kraków 1992 – 1994, t. I – X.
6. Siwik Jan. Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich. Warszawa 2010.
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„Wielka księga nazwiska...”. Publikacja Albert Family Heritage. 1998, s.2.1
Jan Stanisław Bystroń. „Nazwiska polskie”. Warszawa 1993.
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felietony i reportaże. Mieszkał w domu literatów przy ulicy Krupniczej 22. Do grona jego przyjaciół
należeli m.in.: prof. Stanisław Pigoń, Wisława Szymborska, Tadeusz Nowak, Tadeusz Szaja, Julian
Kawalec. Jego praca dziennikarska i publicystyczna charakteryzowała się niezwykłą solidnością i rzetelnością. Jan Jaźwiec należał do ludzi aktywnych, silnie zaangażowanych w przemiany na wsi i pomoc
ludziom w załatwianiu trudnych spraw. Znany był ze swojej uczynności i bezinteresowności wobec
innych. Cechowała go prostolinijność, mówienie uczciwe, wprost o tym, co myślał oraz niebywała
zdolność nawiązywania z ludźmi kontaktów i serdeczność wobec nich. Jego spuścizna literacka obejmuje następujące utwory:
„Powrót do drugiej klasy”.[Opowiadania], W-wa,1954.
„Głos ojca i inne opowiadania”, W-wa, 1957.
„Narodzona w konspiracji. Opowieść o niezwykłej szkole”. Słowo wstępne prof. S. Pigoń,
W-wa, 1969 r. (Nagroda „Polityki” w 1970 r.)
„Pomnik dowódcy. Opowieść o Kazimierzu Jędrzejewskim”, W-wa,1971 r.
„Portret łączniczki – Opowieść o Helenie Płotnickiej”, W-wa, 1973.
„Powroty w rodzinie strony”.[Opowiadania], Przysucha, 1995
„Ocalenie”. [Powieść], Radom, 2000.
„Oczekiwanie”. [Opowiadania] Wstęp i opracowanie S. Zieliński, Radom, 1977.
Ostatnim utworem Jana Jaźwieca opublikowanym za jego życia był jedyny wiersz pod tytułem
„Pokolenia”, ogłoszony w 1977 roku na łamach „Wieści”.
Za swoją pracę publicystyczną i literacką otrzymał szereg nagród. Odznaczony był m.in. Krzyżem
Partyzanckim (1962), Krzyżem Kawalerskim (1968) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski (1977).
Jan Jaźwiec, mimo pracy w odległym Krakowie, nie zerwał więzi z rodzinną ziemią opoczyńską.
Była mu ona szczególnie droga, chociaż przeżył na niej trudne dzieciństwo i młodość. Powracał do niej
przez całe życie w twórczości literackiej, publicystyce i spotkaniach. Sprawy szkoły w Lipinach traktował
jak swoje własne. Nie bez powodu napisano o nim: „Pisarz i dziennikarz krakowski, który jednocześnie
cały należy do Lipin”. W 1973 roku otrzymał nagrodę literacką w dziedzinie upowszechniania kultury.
Ową misją upowszechniania kultury objął również rodzinne strony, do których zawsze z sentymentem
spieszył. Wiedział, że tam jest potrzebny, że może coś pożytecznego zrobić dla ludzi, spośród których
wyszedł. Przyjeżdżał do Lipin i okolicznych wsi na rozmowy, wykłady i prelekcje. Spotykał się z czytelnikami: nauczycielami, młodzieżą, ludnością wsi. Poruszał różne tematy społeczne i polityczne, chociaż
najczęściej podejmował kwestie związane z szerzeniem czytelnictwa: znaczenie książki, prasy. Pośredniczył między szkołą i znanymi pisarzami, artystami w organizacji spotkań z nimi i ich występów w Lipinach. Widział ogromną potrzebę uświadamiania ludzi na wsi i dokonania przemian dla poprawy ich życia.
Jan Jaźwiec położył ogromne zasługi dla swojej małej ojczyzny, rozsławiając i ocalając od zapomnienia jej dzieje z przeszłości. W utworach literackich zamknął obrazy życia jemu współczesnych
chłopów, ukazał ich rzetelny trud i pełne zapału dążenie do oświaty oraz wkład w walkę z okupantem
hitlerowskim. Wzniósł literackie „pomniki” dla ludzi o nieprzeciętnej osobowości, żarliwych patriotów
zasługujących na trwałą pamięć, takich jak: dr Helena Spoczyńska – jego ukochana nauczycielka i dyrektorka szkoły w Lipinach oraz Helena Płotnicka i Kazimierz Jędrzejewski – żołnierze BCh, którzy
zginęli w oświęcimskim obozie zagłady, niosąc pomoc więźniom. Zarejestrował przemiany cywilizacyjne i społeczne wsi opoczyńskiej, dźwiganie się jej wzwyż. Twórczość literacka Jana Jaźwieca będąca
nośnikiem oddalającego się dziedzictwa kulturowego stanowi cenne źródło w poznawaniu przeszłości
i tożsamości regionu, z którego wyszedł. Miłość do rodzinnej ziemi, talent literacki pozwalający mu jej
wiernie służyć, to zasadnicze elementy, dzięki którym zaskarbił sobie wdzięczność i wieczne miejsce
w pamięci potomnych. Zmarł 12 listopada 1980 roku w Krakowie. Miał 63 lata. Pochowany został na
cmentarzu Salwator.
Jan Jaźwiec, pracując w Krakowie jako pisarz, publicysta, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Wieści” i działacz społeczny, zyskał miano człowieka niebywale pracowitego i szlachetnego, który
nigdy nie zapomniał o obowiązku pamięci, z czego zrodziły się jego książki.
Zespół redakcyjny tygodnika „Wieści”, który pracował z nim ponad 20 lat, tak go wspomina: 
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Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki

Ludwik Żychliński
Ludwik Wincenty Dionizy Żychliński herbu Szeliga urodził
się dnia 7 kwietna 1837 r. w Tarachalinie w Wielkim Księstwie
Poznańskim a zmarł w 1891 r. lub druga data po roku 1901
w Bruśno (pow. lubaczowski ).
Urodził się w starej herbowej rodzinie, w której żywe były tradycje powstania z 1794 r., powstania listopadowego, Wiosny Ludów.
Był synem Franciszka Żychlińskiego i Ludwiki z Budziszowskich.
Kiedy ukończył 20 lat czekała go służba w armii pruskiej.
Dezerteruje jednak i bierze udział w walkach Giuseppe Garibaldiego. Jest uczestnikiem słynnego marszu „czerwonych koszul” na
Sycylię w 1860 r. Do kraju nie może jednak powrócić, dlatego
wyjeżdża do krewnych do Anglii a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostaje oficerem w Armii Potomku i bierze udział
w wojnie secesyjnej po stronie Północy w latach 1862 -1863.
W czasie walk zostaje ranny a dodatkowo podczas leczenia
nabawia się żółtej febry i z powodów zdrowotnych w randze kapiLudwik Żychliński
tana zostaje zwolniony ze służby wojskowej. Na wieść o wybuchu
powstania wraca do kraju w 1863 r. i zostaje dowódcą oddziału powstańczego „Dzieci Warszawy”, utworzonego z młodzieży, która uciekła przed branką. Latem 1863 r. wkroczył w rejon Opoczna. 10 lipca 1863 r.
w Ossie stoczył zwycięską bitwę z kolumną wojsk rosyjskich. Na polu bitwy poległo 198 Rosjan,
11 rannych i 2 jeńców. Po stronie polskiej poległo ok. 50 powstańców. Po zwycięskiej bitwie pod Ossą
Żychliński został mianowany pułkownikiem i naczelnikiem wojsk powstańczych na powiat rawski i warszawski. Jego dalsze losy były już mniej udane – 14 lipca pod Lubochnią k/Tomaszowa Mazowieckiego
został otoczony przez przeważające siły rosyjskie we wsi Berenica. Zaskoczeni powstańcy zostali całkowicie rozbici a Ludwik Żychliński w wyniku zdrady zostaje pojmany przez Rosjan i zesłany na Sybir.
Uczestniczył tam w powstaniu zabajkalskim w 1866 r. Jego wspomnienia z tego powstania są jednym
z niewielu niepodważalnych i ważnych źródeł dla badaczy i historyków. Do kraju powrócił w 1868 roku,
zajął się pisaniem pamiętników ze swojego bogatego życia. Jest autorem m.in.: Pamiętników z wojny
amerykańskiej 1862 (1863).Wrażenia i przygody zesłanego w Sybir Wielkopolanina, Pamiętniki byłego
dowódcy Dzieci Warszawy i Przygody Wielkopolanina w Azji i Ameryce...
AG
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Urodził się 21 VI 1917 roku w Kolonii Ossie - gmina Odrzywół,
w biednej rodzinie chłopskiej. Przed wojną był członkiem słynnej, rodzinnej kapeli ludowej, której przewodził jego ojciec –
utalentowany skrzypek. W okresie okupacji hitlerowskiej był
żołnierzem i oficerem Batalionów Chłopskich, uczniem tajnej
szkoły średniej w Lipinach. Po wojnie studiował filologię polską
u prof. S. Pigonia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Występował
także w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kolarczyka wraz
z Danutą Michałowską i Karolem Wojtyłą. Równocześnie pracował w Krakowie w Inspektoracie Kulturalno-Oświatowym
Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, a potem w Towarzystwie
Wiedzy Powszechnej. Po ukończeniu studiów w 1952 roku pełnił
kierowniczą funkcję w oddziale krakowskim Związku Literatów
Polskich. W 1957 roku był współorganizatorem tygodnika społeczno - politycznego dla wsi „Wieści”, w następnych latach
pełnił funkcję sekretarza redakcji, potem zastępcy redaktora
naczelnego tego pisma oraz publikował na jego łamach prozę, 

ZAPOMNIANA KOLEKCJA
(fragment przygotowanej do druku książki)
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918 wyzwoliło w Polakach skrywany, tłumiony,
bądź dotychczas nieuświadomiony patriotyzm.
Do kraju zaczęli wracać potomkowie zesłańców, emigrantów i osadników, od lat a niekiedy pokoleń zamieszkałych nie tylko na tzw. Kresach, ale i w państwach sąsiednich, choć nie tylko. Najwięcej
ich jednak przybywało z etnicznej Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, a niekiedy z nawet bardzo
odległych i egzotycznych regionów, jak: Turkiestanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu czy
dalekich Chin.
Przybysze ci prezentowali różny przekrój społeczny i różny też stopień zamożności czy świadomości społecznej. Łączyło ich jedno: wolna ojczyzna i nadzieja na lepszą przyszłość. Być może ich
oczekiwania były zbyt wygórowane, wszak młode jeszcze państwo tworzyło dopiero podwaliny pod
narodowy byt, ale… nadzieja jest siłą napędową wszelkich przecież działań.
Oczywiście nie brakowało rozczarowań i większej jeszcze niż dotąd biedy, wszak tu w Polsce
zbiegały się wówczas drogi wszelkich i przeróżnych systemów prawnych, obowiązujących dotąd
w państwach zaborczych. Także nawyków, zasad, obyczajowości i sposobu życia. Sytuacja taka wywoływała dezorientację i musiała powodować przeróżne trudności społeczne.
Wśród przybywających do kraju – w większości przypadków – ludzi mało zamożnych i wręcz
biednych, szukających tu nad Wisłą lepszego życia wśród swoich, byli także ludzie wykształceni, zajmujący w zaborczych systemach społecznych niekiedy dość prominentne lokaty. Oni też, świadomi
problemów odrodzonej Polski, starali się – nawet kosztem swoich życiowych osiągnięć i dorobku –
wesprzeć to dopiero co zaistniałe na mapie Europy państwo. I wspierali go szczodrze.
W roku 1921 do nowo powstającego Muzeum Narodowego w Warszawie dotarł z Sankt – Petersburga w Rosji cenny depozyt składający się z ponad 1350 eksponatów, zawierających m.in. oryginalne,
bezcenne dzieła Van Dyck’a, Jordaenesa i Rubensa, oraz gobelinów, zbroi rycerskich, okazów broni
i wielu innych bezcennych skarbów kultury polskiej.
Należy zwrócić uwagę na to, że w owym czasie stosunki Polski z sowiecką już Rosją, były dość
skomplikowane. Wywiezienie więc z Sankt – Petersburga tego rodzaju zbioru, było przedsięwzięciem
niezwykle trudnym i wymagającym niemałych zachodów dyplomatycznych.
Depozytariuszem był prof. Stanisław Maciej Krosnowski herbu Junosza.
Kim był ten człowiek? Jak dokonał tego arcytrudnego przedsięwzięcia?
Stanisław Maciej Krosnowski urodził się 24.02.1685 roku w Lipnie na Kujawach, jako syn
Michała Juliana Jana Mariana Ignacego Zachariasza – sześciu imion – i Anieli Ludwiki Strzegowskiej.
Ojciec jego – doktor nauk medycznych (studia medyczne ukończył na Uniwersytecie w Petersburgu
w roku 1855) był Lekarzem Naczelnym i Inspektorem Lekarskim Gubernialnym w Płocku 1. Dziadkiem Stanisława był Wojciech Bonifacy Nepomucen Krosnowski, urodzony w roku 1800 w Kamiennej Woli w gminie Odrzywół, major Wojska Polskiego, uczestnik powstania listopadowego 1831
roku, kawaler Złotego Krzyża i dziedzic dóbr Krzczonów pod Drzewicą, żonaty z Boną Katarzyną
Belina – Brzozowską.
Stanisław Maciej ukończył Gimnazjum Realne przy ul. Pankiewicza w Warszawie, a następnie
Wydział Chemiczno-Techniczny Politechniki w Zurichu. Był profesorem Akademii Wojskowej i Instytutu Technologicznego w Sankt – Petersburgu i członkiem Komisji Mieszanej Rewindykacyjnej i Ewakuacyjnej tamże. Posiadał rangę asesora kolegialnego i był kawalerem orderu Polonia Restituta.
Przez wiele lat mieszkał w Sankt – Petersburgu, we własnym domu położonym przy ulicy Żielieznodorożnaja 42 w Szlisenburskiej dzielnicy. W roku 1916 zakupił od Karola Szrejbera za kwotę
850000 rubli dom położony u zbiegu ulic Zacharewskiej 41 i Potiemkinskiej 3 w dzielnicy Litielnaja. 
1
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Był wielkim koneserem sztuki. Zbierał dzieła polskich artystów zrabowane przed laty, wykupywał
zastawy, wymieniał eksponaty i ratował od zapomnienia to wszystko, co polskie było. Przewidując
pogorszenie stosunków z Rosją, postanowił zlikwidować swoje interesy w Sankt – Petersburgu. Wyjechał wraz z rodziną do Polski, ale zbiory pozostały w Rosji. Wykorzystując osobiste kontakty z Włodzimierzem Iliczem Leninem – przywódcą bolszewików, którego znał jeszcze z czasu studiów w Zurychu –
uzyskał pozwolenie na wywóz swojego mienia do Polski. Nie obyło się oczywiście bez przeszkód, bo
trudno było nie tylko zabezpieczyć zbiory w miejscu przechowywania, ale i potem zapewnić bezpieczeństwo transportu, na który składało się aż osiem wagonów kolejowych. I te trudności pokonano.
Krosnowski przekazując depozyt w Warszawie zalecił, aby najcenniejsze okazy zdobiły sale Zamku
Królewskiego, pozostałe zaś ulokowano w Muzeum Narodowym, gdzie miały być złożone – wg sugestii
dyrekcji Muzeum – w odrębnym pomieszczeniu zwanym Sala im. Fundacji Stanisława Krosnowskiego.
W dniu 28.06.1921 roku w Warszawie w kancelarii notarialnej Z. Wasiutyńskiego powołano
fundację pod nazwą: „Muzeum Tabasz Junosza Krosnowskich”, z obowiązkiem przedłożenia Ministerstwu Kultury i Sztuki w ciągu trzech lat odpowiedniego statutu. Fundacja ta nie uprawomocniła się,
bowiem Stanisław Maciej Krosnowski nie wyraził na to zgody, obawiając się utraty kontroli nad zbiorami. Obrazy i eksponaty przewidziane do ekspozycji w Zamku Królewskim tam się jednak znalazły,
zdobiąc m.in.: Garderobę Królewską, pokój „Żółty” i pokój „Zielony”. Pozostała część zbiorów wypełniła w roku 1936 specjalnie wydzieloną salę w Muzeum Narodowym.
Krosnowski wraz z rodziną zamieszkał najpierw przy Alei Szucha 52, a następnie – za zasługi dla
kultury polskiej – do II Wojny Światowej – był lokatorem Pałacu pod Blachą na Zamku Królewskim
w Warszawie2.
Stanisław Maciej Krosnowski zmarł w roku 1933 w Warszawie i spoczął w grobie rodzinnym na
Cmentarzu Powązkowskim.
Po zakończeniu II Wojny Światowej wielce już uszczuploną w wyniku działań okupacyjnych
kolekcję Krosnowskiego, eksponowano do roku 1950 w Muzeum Narodowym w Warszawie, po czym –
z nieustalonych powodów – zdjęto i złożono w magazynach tej placówki. Poruszeni tym spadkobiercy,
do dziś ubiegają się o zwrot eksponatów.
Co kojarzy ten region z rodziną poza tym, że dzierżyli tu kilka dóbr. Warto prześledzić losy tej
niezwykłej rodziny, z której pozostało do dziś około 230 osób3.
Krosnowscy to stara polska rodzina szlachecka, przynależna do herbu Junosza, a wywodząca się
z dóbr Krosnowa – gniazda rodowego w Rawskiem – z którego to wywiedli się Krosnowscy wszystkich
linii – tzw. szlachta odwieczna – idący z gniazda pierwotnego Załuski w Grójeckiem.
Miejscowość ta – Krosnowa – w gminie Słupia, w powiecie skierniewickim województwa łódzkiego położona, przynależy do rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem św. Mikołaja biskupa
w Słupi, od początku jej istnienia, czyli od roku 1763. Przedtem przynależała do parafii p.w. św. Jakuba
w Skierniewicach.
Po raz pierwszy wieś tę wzmiankowano w roku 1287 pod nazwą Crosnovam. W roku 1334 pisano
ją: Crosnova, w roku 1347 – Crosnoua, w 1437 – Crosznowo, w 1511 – Krosznyowo, Krosznowa,
w 1579 – Krosnowa, w 1792 – Krośnowa, zaś od roku 1827 stale już: Krosnowa. W roku 1952 –
z uwagi na znaczną rozbudowę i ustalenie cech dwóch niezależnych organizmów, obszar wsi podzielono
administracyjnie i powstały dwie wsie: Krosnowa i Krosnowa Nowa. Od roku 1981 istnieją: Krosnowa
i Nowa Krosnowa4.
Dobra Krosnowa zakupili Junoszycowie z Załusek, położonych w gminie Błędów w powiecie
grójeckim, województwa mazowieckiego – niegdyś administrowanych przez województwo rawskie – od
opactwa w wielkopolskim Gostyniu, prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku. Tam osiadła ta 
2

„Almanach Woreyd”. Warszawa 1916, str. 232.
– Zygmunt Tyszka. „Dzieje jednego daru. Z Piotrogrodu na Zamek Królewski”: W: „Warszawski Tygodnik Kulturalny”
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aprowizacyjnej dla oddziałów powstańczych. W czasie bitwy pod Ossą stracił żonę. Aresztowany
w kilka tygodni po bitwie został poddany torturom i skazany na katorgę w głębi Rosji. Rząd carski
skonfiskował mu majątek, a dwór w Ossie został zniszczony. Staraniem rodziny z Litwy został ułaskawiony przez cara i odzyskał cześć majątku. Nie angażował się już w politykę. Rozgłos zyskał jako
jeden z prekursorów nowoczesnej archeologii na ziemiach polskich. Nad Pilicą prowadził pierwsze
w tej części Polski, doskonale udokumentowane badania archeologiczne kurhanu i cmentarzysk kultury przeworskiej. Wyniki prac opublikował w Wiadomościach Archeologicznych w Warszawie.
W sumie odkopał i przebadał ponad 40 pochówków wojowników i poległych w bitwie. Część pochówków była wyposażona w broń. Kultura przeworska związana była z plemionami germańskimi, które
w I i II w. przesuwały się z terenu Skandynawii w stronę granic Cesarstwa Rzymskiego.
9. Stanisław Jagmin – twórca nowoczesnej ceramiki. Urodzony w Ossie w 1875 r. Syn Kaliksta
Jagmina, właściciela majątku Ossa, Łęgonice Małe i Królówka. Studiował na wielu uczelniach, m.in.
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Académia Julian w Paryżu. Profesor Państwowej Szkoły
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego oraz kierownik Wydziału Rzeźby i Ceramiki, konserwator miasta stołecznego Warszawy. Znany przed wojną twórca wielu prac rzeźbiarskich i dekoracji
ceramicznych.
10. Stefan Brykczyński – urodził się w Ossie w 1847 r. w majątku rodziców: Stanisława
i Wandy z d. Zamojskiej. Wraz z braćmi Antonim i Stanisławem wziął udział w powstaniu styczniowym. Walczył w oddziałach Krzemińskiego, Jana
Żelpachty Zapałowicza na ziemi lubelskiej i radomskiej. Dwukrotnie ranny. Skazany na katorgę,
został wywieziony na Sybir. Ułaskawiony za
uratowanie życia żołnierza rosyjskiego. Studiował
na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Szkoły
Głównej w Warszawie oraz w Instytucie Technologicznym w Petersburgu. Działał w organizacjach robotników chrześcijańskich. Pisarz i publicysta. Wydał m. in. „Moje wspomnienia z 1863
r.”. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem
Niepodległości z Mieczami. Był jednym z ostatnich weteranów powstania styczniowego w Polsce
międzywojennej. Zmarł w 1934 r. w Krakowie.
Został pochowany na Cmentarzu Rakowieckim
w Grobowcu Weteranów.
11. Antoni Brykczyński – urodził się w 1843 r.
w Ossie w majątku należącym do Brykczyńskich.
Był synem Stanisława Brykczyńskiego i Wandy
z d. Zamojskiej. W 1863 r. wraz z dwoma braćmi
wziął udział w powstaniu styczniowym. Ukończył
Akademię Duchowną w Petersburgu i został
kapłanem. Był historykiem sztuki, bibliografem,
pisarzem i publicystą. Profesor seminarium
w Płocku, członek Akademii Umiejętności
(poprzedniczki PAN). Pisywał w polskich i francuskich czasopismach. Wydał m. in. Gawędy
Ogrodnicze, Legendy, Dom Boży – to jest praktyczne wskazówki budowania, naprawienia
i utrzymania kościołów, O obowiązku panów
i sług, Opowiadania pana Jacentego. Zmarł
Mieszkańcy Odrzywołu Zygmunt Baranowski,
Marian Kopaniewski, Bolesław Ziółkowski –
w 1913 r. w Goworowie.
żołnierze AK zostali prawdopodobnie pochowani
na cmentarzu w Przysusze.

Opracował: Marian Kmieciak
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ZNANI I NIEZNANI
1. ks. Adam Liźniewicz (Liziniewicz) z Odrzywołu. Proboszcz w Smogorzowie
i Nieznamierowicach, sędzia konsystorza opoczyńskiego, zbudował ok. 1740 r. nowy kościół
w Odrzywole.
2. ks. Antoni Aksamitowski – wybudował obecny kościół neogotycki w Odrzywole. Proboszcz
w Odrzywole od 1897 r. W 1905 r. zorganizował procesję patriotyczną na cmentarz powstańców styczniowych w Ossie i wygłosił tam mowę patriotyczną. Aresztowany przez władze rosyjskie, został wywieziony w głąb Rosji. W 1910 – 1912 r. pełnił funkcję kapłana w Krzywym Rogu w Rosji. Od 1912 r.
proboszcz Parafii Baćkowice w Kieleckiem. Do Odrzywołu już nie wrócił.
3. Józef Nałęcz Lippi – kanonik inflancki i łęczycki. Proboszcz w Odrzywole w latach 1789 – 1795.
Wybudował istniejącą do dnia dzisiejszego plebanię.
4. Dobrogost Czarny
–
z
linii
Nałęczów mazowiecko-sandomierskich. Pochodził
z Sandomierza. W 1409 r. pełnił funkcję starosty królewskiego w Radomiu. Z racji funkcji otrzymał
od króla Jagiełły misję przygotowania mostu łyżwowego (na łodziach), który spławiony z Kozienic
w dół Wisły pozwolił armii królewskiej w 1410 r. przeprawić się przez Wisłę i połączyć z wojskami
litewskimi Wielkiego Księcia Witolda. Było to jedno z pierwszych dzieł inżynieryjnych tego typu w
tej części Europy. Kierował też wielkimi łowami w królewskiej puszczy kozienickiej w zimie 1409/1410 r. mających na celu zaopatrzenie w żywność (mięso suszone i wędzone) armii zdążającej pod
Grunwald. Za tę pracę otrzymał od króla królewską wieś Wysokin i przywilej założenia miasta.
Miasto to, późniejszy Odrzywół, lokował w 1418 r. Był protoplastą rodu Odrzywolskich – Nałęczów. Następcy Dersław i Mikołaj zbudowali most na Drzewiczce i pobierali myto od przejeżdżających wozów.
5. Jan Odrzywolski herbu Nałęcz –
potomek rodu Odrzywolskich z
Odrzywołu. Senator, pułkownik i
starosta winnicki i żydaczewski na
Ukrainie w XVII w., kasztelan
czernichowski. Brał udział m. in. w
walkach polsko-kozackich. Zginął
w słynnej rzezi polskich jeńców
pod Batohem.
6. Abraham Mikołaj Odrzywolski –
zmarły w 1640 r. w Odrzywole.
Jego nagrobek znajduje się na
ścianie północnej kościoła odrzywolskiego. Znakomity rycerz.
Walczył na Węgrzech, w Inflantach
i na Podolu.
7. Lucjan Sarnecki – ostatni Komendant Policji Państwowej w Odrzywole w latach 1935 – 1939. PrzoPortret trumienny Bonawentury Odrzywolskiego herbu Nałęcz, 1676 r.
downik policji, syn Antoniego i
Heleny z Lichodziejów. Urodził się w 1900 r. w Mioduszewie. Był jeńcem sowieckim w Ostaszkowie.
Zamordowany przez NKWD w Miednoje. W opinii najstarszych mieszkańców gminy był uczciwym i
życzliwym ludziom policjantem i komendantem.
8. Kalikst Jagmin – dziedzic dóbr Ossa, Królówka, Stanisławów i Łęgonice Małe. Pochodził z Litwy.
Dobra w Ossie wraz z dworem nabył w 1862 r. od wdowy po Stanisławie Brykczyńskim – Wandy
Brykczyńskiej z d. Zamojskiej. Czynnie zaangażował się w konspirację powstańczą. Po przegranej
bitwie przez Rosjan pod Ossą 10 lipca 1863 r. zorganizował lazaret dla rannych we dworze, a potem
ukrywał rannych powstańców w Królówce, Łęgonicach i okolicznych dworach. Udzielał pomocy
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linia, biorąc od nazwy miejscowości – Krosnowa – nazwisko, używane już w roku 1394, a co potwierdzają akta ziemskie łęczyckie5. Interesującym jest to, że poważną część dóbr Krosnowa, dzierżyli wówczas Belscy herbu Przerowa z grójeckiego, których gniazdem jest wieś gminna i parafialna Belsk Duży,
położona o około 10 km na wschód od Załusek6.
Linia Junoszyców – która pozostała w Załuskach – do dziś używa nazwiska Załuski lub Tabasz.
To ostatnie zaś miano biorąc od najstarszej używanej formy, określającej tę rodzinę. Kilka jej linii migrowało w różne regiony Rzeczypospolitej, gdzie osiadając – zwłaszcza na Mazowszu Północnym
i Podlasiu – tworzyli gniazda wtórne o tej samej nazwie – Załuski.
Wieś ta – wzmiankowana już w roku 1440 – zapisana w liczbie mnogiej jako: Zalusky, w roku
1503 wzmiankowaną była jako: Zaluska. W roku 1594 – Zaluskji, w 1550 – Zalusky, w 1579 – Zaluski.
Forma: Załuski, po raz pierwszy pojawia się w roku 1827 i obowiązuje do dziś. Nazwa ta wywodzi się
od nazwy osobowej: Załuska.7
Ród ten – jak i rodziny Załuskich i Krosnowskich – osiągnął znaczną pozycję społeczną i polityczną w dziejach Polski. Wyznania rzymskokatolickiego. Tylko w jednym przypadku wzmiankuje się
Zachariasza Krosnowskiego – predykanta kalwińskiego w roku 1640 w dobrach Montwidowo w kowieńskim na Litwie.8
Junoszowie osiedli na Mazowszu Południowym około XIII wieku, idąc ze Śląska na północ ku
Wielkopolsce i Mazowszu Północnemu. Wielkopolskę łączyły ze Śląskiem naturalne kontakty, zaś
Mazowsze Północne znajdowało się w fazie kolejnego osadnictwa. Ziemia rawska była – między innymi
– ostoją dla wielu rodzin śląskich i czeskich. Junoszowie osiadając tamże, utworzyli 8 gniazd rodowych:
Doleck, Gośliny, Krosnowa, Kurzeszyn, Ługowice, Osiny, Zalesie i Załuski, używając przydomków:
Dadźbóg, Maksandra i Siekiera.9
Załuski dzierżyła – o czym wyżej – w poważnej części rodzina Tabaszów (Thabasz herbu Junosza
odmienny), z których wysublimowali się Załuscy, a z tych – po przejęciu dóbr Krosnowa – Krosnowscy.
Część zaś Załusek trzymali także Rawicze – Załuscy, którzy to później osiedli pod Zakroczymiem.11
Krosnowscy poza rodzinną Krosnową, osiadali oczywiście w różnych regionach. Niektórzy przedstawiciele rodziny przesiedlili się w wieku XVII na Ruś Czerwoną i Podole, gdzie też ich potomstwo do
dziś żyje. Metryki tej rodziny ujawniano także w parafii Dubienka nad Bugiem. Zatrzymali się również
w Wielkopolsce, najliczniej jednak osiedli w okolicach Opoczna.
Pierwszym przedstawicielem rodziny osiadłym w okolicach Odrzywołu i Drzewicy był Jan
Krosnowski – urodzony w roku 1714, prawdopodobnie w dobrach Kłociszew w dawnym powiecie
szadkowskim, a zmarły w dniu 10.01.1800 w Krzczonowie w parafii Drzewica, dziedzic dóbr Rożenko i Ciechomin pod Opocznem, Mniszkowa, Jawora i części Grabowa oraz Mikułowic, części
Wólki Czosnowskiej i Dębiny. Także dóbr Potok, Błogie i Końskie Małe. Od roku 1787 właściciel
dóbr Kamienna Wola i części miasta Odrzywół. Kapitan snochowiecki i starosta od roku 1775,
burgrabia drohicki 1742, łowczy stężycki 1744, cześnik opoczyński 1765, podstoli opoczyński 1768.
Poseł na Sejm w latach 1773 – 1775. W uznaniu zasług otrzymał prawem emfiteuzy na lat 50 dobra
Wola Libeltowa, Snochowice i Kłonna. Kawaler orderu św. Stanisława – 1790, sędzia kapturowy
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województwa sandomierskiego i konsyliarz konfederacji w sandomierskim – 1764. Był trzykrotnie
żonaty. Pierwszy – bezpotomny – związek małżeński zawarł z Barbarą Ostrowską herbu Rawicz,
córką Stanisława – chorążego sieradzkiego – i Magdaleny May. Potomstwo jego pochodzi z drugiego związku małżeńskiego, zawartego 13.11.1764 r. w Wielkiej Woli z Anną Dunin – Brzezińską
herbu Łabędź, córką Błażeja – wojskiego opoczyńskiego – i Marianny Skotnickiej, chorążanki zakroczymskiej. Także i trzeci związek małżeński zawarty w roku 1775 z Angelą (Anielą) Łoska
herbu Brodzicz, córką Adama – chorążego owruckiego – i Marcjanny z Wężyków Rudzkich, przyniósł potomka: Juliana Krosnowskiego, urodzonego w roku 1762 w Mniszkowie, a zmarłego w roku
1808 w Krzczonowie, późniejszego miecznika pilzneńskiego od roku 1790, dziedzica dóbr Kłonna,
Kamienna Wola i części miasta Odrzywół, w którym dzierżył też młyn, deputata na Trybunał Koronny w roku 1789 z województwa sandomierskiego, pradziada opisanego wyżej Stanisława Macieja Krosnowskiego.
Krosnowscy – tylko w dawnym opoczyńskim – byli właścicielami kilku wsi: Bielin, Idźkowic,
Kamiennej Woli, Kłonnej, Końskich Małych, Mroczkowa, Myślakowic i Odrzywołu. Najdłużej dzierżyli dobra Krzczonów. Miejscowość tę wzmiankowano już w roku 1321 (Krzczonowo), 1354 (Krzczonów),
1508 (Krczonow), 1511 (Crczonow), 1529 (Krsczonow), 1577 (Krczonow), 1789 (Chrzczonów), 1833
(Krzczonów) i ta ostatnia forma obowiązuje do dziś.12
Ostatni Krosnowscy opuścili Krzczonów w II połowie wieku XIX. Dobra ich – w części zadłużone, ziemia nie była tu urodzajna – po parcelacji zostały sprzedane i przejęte przez okolicznych włościan,
ale we wsi i okolicy do dziś żywa jest tradycja i pamięć o wieloletnich dziedzicach. Jedyną z pozostałości owych czasów jest rozległy, zdziczały ogród wyrośnięty na terenie niegdysiejszego parku i resztki
kamiennego muru okalającego obszerny niegdyś dwór. Musiał być on okazały, skoro mur dziś jeszcze
wzbudza podziw i wywołuje refleksje...
Przez wieki Krosnowscy pełnili służbę wojskową i dzierżyli wiele urzędów. Tylko w Rawskiem
byli: podkomorzymi, wojskimi, podczaszymi, miecznikami, sędziami i stolnikami.
Byli także elektorami królów: Władysława IV w roku 1633, Jana Kazimierza – 1648, Michała
Korybuta Wiśniowieckiego – 1669, Jana III Sobieskiego – 1674, Augusta II Sasa – 1697, Stanisława I
Leszczyńskiego – 1705 i Stanisława Augusta Poniatowskiego – 1764.13
Wielu przedstawicieli tej rodziny osiadało w różnych regionach dawnego Cesarstwa Rosyjskiego
i państw zaborczych.14 Kilku z nich, w tym: prof. Marian Wojciech Krosnowski (30.04.1837 –
12.11.1891), Marian Stanisław Krosnowski (31.03.1863 Lipno), prof. Stanisław Maciej Krosnowski
(24.02.1865 – 27.01.1933) o którym wyżej i Emil Krosnowski, wyjechało do Sankt – Petersburga. Po
uzyskaniu wykształcenia zajęli wysokie i ważne stanowiska naukowe. W Sankt – Petersburgu rodziło
się ich potomstwo, z którego wiele pozostało tam na zawsze.
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Historii nie da się zmienić.
Związki Polski i Polaków z Rosją są
w wielu przypadkach i z wielu też
powodów – nierozerwalne. Jakby
też owych związków historia nie
oceniała to, że one były, pozostaje
faktem.
Mimo tego, iż Krosnowscy byli
wówczas de facto poddanymi
Wszechrosyjskiego
Imperium,
postawili na naukę i pracę. Stając
się po latach prekursorami i mecenasami sztuki, wykorzystali to,
tkwiąc w swojej polskości i nie
zapominając o ojczyźnie. Depozyt
Macieja Krosnowskiego dowodzi
nie tylko jego filantropii, ale i wielkiego patriotyzmu. Wielkiej trzeba
było wówczas odwagi, aby wywieźć
z Rosji tak wielki skarb i wielkiego
patriotyzmu, aby ów skarb upublicznić w wolnej już Polsce.
Choć związki Krosnowskich z
Odrzywolskiem wydają się być
odległe, są jednak – mimo wszystko – dość bliskie. Natomiast podbłędowskie Załuski w Grójeckiem
– dziś zamożna wieś sadownicza –
wydając trzy znane i historyczne
rodziny: Załuskich, Tabaszów i
Krosnowskich, nie doczekały się –
jak dotąd – żadnego o nich opracowania. Nawet gminny Błędów
urbanizując się, nie ma wśród
wielu swoich ulic, żadnej odnoszącej się choćby do nazwy tego jednego z najstarszych gniazd rodowych. Nie ma też ulicy Krosnowskich w Drzewicy i Odrzywole, a
szkoda…
AZR-S

Z lewej u góry – Mikołaj Krosnowski,
u dołu – Wojciech Krosnowski

