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RZEPISZEW – ZARYS DZIEJÓW 
 
Rodzina moja odziedziczyła Rzepiszew z przyległo ciami w 

wyniku mał e stwa mego prapradziada Kazimierza Antoniego 
Leopolda (1781–1855), zawartego w 1817 roku z Salome  Józef  
M czy sk  (1797–1867), córk  Franciszka M czy skiego (ok. 
1730–1811), stolnika ł czyckiego do 1793 roku, posła 
szadkowskiego i wicebrygadiera Brygady Wielkopolskiej Kawalerii 
Narodowej. Kazimierz Antoni był z wykształcenia prawnikiem i 
kapitanem Wojska Polskiego Ksi stwa Warszawskiego. Jego 
ojciec, Antoni Gustaw Leopold, był muzykiem, pianist , który 
przybył w 1776 roku ze Szwecji, na dwór hetmana Michała 
Kazimierza Ogi skiego w Słonimiu.  

Ju  pierwsze pokolenie Leopoldów, dzieci Antoniego 
Gustawa i jego ony Marianny Schmidt, pochodz cej z Drezna, 
było całkowicie spolszczone. Synowie ich, mój prapradziad 
Kazimierz Antoni i jego brat Ksawery wst pili do Wojska 
Polskiego w 1807 roku i uczestniczyli w kampanii 1812 roku w 
stopniu poruczników piechoty liniowej. Ksawery zgin ł podczas 
odwrotu z Moskwy, przy przeprawie przez Berezyn . Kazimierz 
Antoni był oficerem w Kompanii Grenadierów 16 pułku, został 
wypisany z wojska w 1815 roku w stopniu kapitana. W rodzinnych 
zbiorach zachował si  nale cy do niego frak mundurowy i szabla. 
W czasie okupacji zagin ły nominacje oficerskie obu braci, 
podpisane przez ksi cia Józefa Poniatowskiego, Ministra Wojny 
Ksi stwa Warszawskiego. 

Zanim przejd  do bardziej osobistych zwi zków z 
Rzepiszewem, przypomn  dzieje dóbr nabytych przez Francisza 
M czy skiego, pochodz cego ze starej rodziny z ziemi sieradzkiej. 
Wywodz cy si  z M cznik Zaj czkowie herbu winka w XVI 
wieku zacz li si  zwa  M czy skimi. Ojciec Franciszka, Antoni 

                                                           
* Antoni Adam Leopold jest ostatnim wła cicielem Rzepiszewa. 
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M czy ski (zmarły w 1772 r.) był dziedzicem Rzechty, Dru bina i 
innych wsi. 

Rzepiszew nale ał do klucza dóbr zwanego w rodzinie 
„Lutomierszczyzn ”,1 poło onego w ówczesnym powiecie 
szadkowskim i obejmuj cego miasto Lutomiersk i wsie: Wrz ca, 
Czołczyn, Dziechtarzew, Kwiatkowice, Dobruchów, Rzepiszew z 
Bugajem, Tarnówk  i Górn  Wol . Dobra te zostały w 1793 roku 
kupione przez Franciszka M czy skiego od Hieronima Sanguszki, 
który dziedziczył je po matce Barbarze Duninównie, za Pawłem 
Sanguszk . Matk  Barbary była Marianna Grudzi ska, dziedziczka 
Podd bic i Lutomierszczyzny.  

Lutomiersk był miastem prywatnym dziedziców tych 
maj tno ci.2 Został on nadany przez Władysława Jagiełł  rycerzowi 
Przyborowi za zasługi w walce z Krzy akami. Od niego wywodzi 
si  rodzina Lutomierskich (h. Jastrz biec), do której cz  
Lutomierska nale ała do XVI wieku. Druga cz  miasta nale ała 
do starosty krzepickiego Niechmirowskiego, a przed 1476 rokiem 
przeszła na własno  Piotra Podd bskiego z Podd bic. Jego 
wnuczka Anna została w 1518 r. on  Grudy Grudzi skiego. Ta 
druga cz  Lutomierska obejmowała wsie: Wrz ca, Zalew i 
Czołczyn. Lutomiersk do ko ca XVII wieku nale ał do 
Grudzi skich herbu Grzymała, których siedzib  były Podd bice. 
Grudzi scy powi kszali swe wło ci w ko cu XVI wieku o wie  
Dziechtarzew, a nast pnie o wsie: Dobruchów, nast pnie 
Rzepiszew z Wol  Rzepiszewsk  (Górna Wola) Tarnówk  i 
Bugajem, a pod koniec tego wieku o Kwiatkowice (Wielkie i Małe 
— nazwy te zanikły).  

Grudzi scy byli fundatorami klasztoru reformatów 
powstałego w 1650 roku, znajduj cego si  w przebudowanych 
resztkach zamku przypisywanego Lutomierskim b d  
                                                           
1 Okre lenia Lutomierszczyzna u ywam, znaj c je z tradycji rodzinnej. W zasadzie 
jest tu mowa o mie cie Lutomiersk i kluczu maj tków (wsi) nale cych do klucza 
zakupionego przez Franciszka M czy skiego w 1793 roku od Sanguszków, ale 
odnosz  to okre lenie i do wcze niejszych lat, kiedy Lutomiersk z przyległo ciami 
jeszcze nie wszystkie z nich obejmował. 
2 Wiadomo ci o Lutomiersku podaj  z pracy magisterskiej Izabeli Wysockiej z 
1993 r. napisanej na Uniwersytecie Łódzkim pt. Lutomiersk. Monografia miasta w 
latach 1793–1870, udost pnionej mi przez Gminn  Bibliotek  Publiczn  w 
Lutomiersku (22552). 
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Niechmirowskiemu. Barbara Urszula z Duninów Sanguszkowa w 
1781 roku ufundowała murowany ko ciół parafialny w 
Lutomiersku, na miejscu dawnego drewnianego.  

Syn Barbary Urszuli, Hieronim Janusz Sanguszko (1743–
1812), wojewoda woły ski, o eniony z Cecyli  Potock , sprzedał w 
1793 roku Lutomierszczyzn  za około 864 tys. złp Franciszkowi 
M czy skiemu, stolnikowi ł czyckiemu i wicebrygadierowi 
brygady wielkopolskiej Kawalerii Narodowej. Zakup ten nast pił 
po sprzedaniu maj tku Parski, wiana jego ony Karoliny 
Kossowskiej z Głogowej, Franciszkowi Morzkowskiemu z 
Daszyny (ł czyckie).  

Franciszek M czy ski, o eniony z Karolin  Kossowsk  z 
Głogowej, miał córki Ew  i Salome  oraz synów Stefana i 
najmłodszego z rodze stwa Antoniego, zmarłego w młodo ci. Po 
kupnie Lutomierszczyzny osiedlił si  w Rzepiszewie (rys.1), w 
drewnianym dworze z oficyn , zapewne dla tego, e dwór w 
Lutomiersku był zrujnowany. 

Sytuacja finansowa Franciszka M czy skiego musiała by  
trudna, bo w 1802 roku zaci gn ł on po yczk  w sumie 36.000 
talarów, to jest 216.000 złp, na 5% obligacje od Królewsko-
Pruskiej Akademii Umiej tno ci w Berlinie. Przypomnie  trzeba, 
e ziemie te po II rozbiorze Rzaczypospolitej znalazły si  w 

zaborze pruskim. W 1820 r. prawa do tego długu przej ł Główny 
Skarb Królewstwa Pruskiego.3 Wspominam o tym, bowiem 
zadłu enie to było trudnym problemem dla spadkobierców. Równie 
kłopotliwe były skutki układu zawartego w 1805 r. przez 
Franciszka M czy skiego z Adamem W ykiem z Bełdowa, 
któremu Franciszek formalnie odst puje Lutomierszczyzn  za sum  
1.650.000 złp. Transakcja ta nie wywołała opuszczenia Rzepiszewa 
przez M czy skich, a po mierci Franciszka M czy skiego została 
rozwi zana ostatecznie wyrokiem Trybunału Cywilnego 
Województwa Kaliskiego z 26 pa dziernika 1816 roku. Nieznane 

                                                           
3 Informacje o operacjach finansowych pochodz  z ksi gi hipotecznej dóbr 
Lutomierska, zało onej w 1820 r. Znajduje si  ona w archiwum S du Rejonowego 
w Łasku. 
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s  przesłanki umowy Franciszka M czy skiego z Adamem 
W ykiem .4  

 
Rys. 1. Poło enie dworu w Rzepiszewie 

ródło: opracowanie własne 
 
Franciszek M czy ski umarł w Rzepiszewie 20 pa dziernika 

1811 roku i został pochowany w farze w Szadku. Na południowym 
jej murze została tablica jemu po wi cona, ju  zupełnie 
nieczytelna, o nast puj cej tre ci:  

                                                           
4 Adam W yk z Bełdowa był o eniony z Placell  Zieleniewsk , która była siostr  
Jana Zieleniewskiego, o enionego z Felicjann  M czy sk , siostr  stolnika 
Franciszka M czy skiego (zamieszkał  po mierci m a w Bełdowie). 

DWÓR 
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D O M 
Franciszek M czy ski 

Brygadier Wojsk Polskich 
Poseł Szadkowski 

zmarł 20 pa dziernika 1811 r. 
ył lat 73 

 
Wyrokiem Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego 

w dniu 12 sierpnia 1812 roku nast piło przekazanie dóbr Karolinie 
z Kossowskich M czy skiej, wdowie po Franciszku.5 Ju  2 
pa dziernika 1799 roku miała ona zapewnione przez m a 
do ywocie na całym maj tku. 

Centrum maj tku kupionego przez Franciszka M czy skiego 
stał si  Rzepiszew. Zrujnowany dwór w Lutomiersku odbudował 
jego syn Stefan po 1822 roku. W 1820 roku nast pił faktyczny, 
cho  jeszcze nie prawny, podział posiadania spadku mi dzy 
rodze stwem M czy skich, z uszanowaniem do ywocia dla ich 
matki Karoliny z Kossowskich.  

Ju  wcze niej, bo w 1812 roku, Ewa M czy ska, za 
Bonawentur  W ykiem (linia W yków z Osin), wła cicielem 
Rogaszyc w pozna skim, najstarsza córka Franciszka i Karoliny 
M czy skich, obj ła z woli matki Dobruchów.  

Salomei Józefie, która wyszła za m  za Kazimierza 
Antoniego Leopolda, przypadł Rzepiszew z Kwiatkowicami, 
Tarnówk , Górn  Wol  i Bugajem. Zamieszkali oni w Rzepiszewie 
w 1821 roku, po opuszczeniu dzier awionego przez Kazimierza 
Antoniego maj tku Prusy w obwodzie rawskim. Mieli dwie córki: 
Salome , która wyszła za Bolesława Kozarskiego z Wilamowa, i 
Ann , zmarł  za młodu oraz czterech synów: Kazimierza, który 
odziedziczył Tarnówk , Józefa, dziedzica Kwiatkowic, Antoniego, 

                                                           
5 Informacja ta pochodzi z Ksi gi Hipotecznej, zało onej w 1839 r. Dobra 
Ziemskie Lutomiersk z cz ci  Stokowizna oraz przyległo ciami Wrz ca, 
Czołczyn, Dziechtarzew, Dobruchów, Kwiatkowice, Górna Wola, Rzepiszew, 
Bugaj i Tarnówka A i B w powiecie Szadkowskim, obwodzie sieradzkim, 
województwie kaliskim. Wymieniona tu cz  Lutomierska — Stokowizna — była 
dokupiona poza ogólnym zakupem całych dóbr od Sanguszków od jej ówczesnego 
wła ciciela.  
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dziedzicz cego Rzepiszew po mierci matki, i Ignacego, mego 
pradziada, bez przypisanych mu wło ci.  

Stefan M czy ski, o eniony z Mariann  Morzkowsk , córk  
Franciszka, został przy Lutomiersku z Czołczynem, gdzie 
pocz tkowo mieszkali oraz Wrz c  i Dziechtarzewem. 

Sytuacj  spadkobierców Franciszka M czy skiego i stosunki 
w rodzinie skomplikowało wysuni te w 1820 roku przez 
plenipotenta Skarbu Królestwa Pruskiego danie spłaty po yczki 
36 tys. talarów. W 1821 roku plenipotent ten zgodził si  na 
propozycj  Franciszka Morzkowskiego (mieszkaj cego w Parskach 
kupionych od Kossowskich, braci Karoliny), który wyraził ch  
wykupienia długu, przy danej natychmiastowej spłacie jego 
połowy. Franciszek Morzkowski umiera 19 wrze nia 1821 roku i 
prawa do wykupionego przez niego długu, ci cego na 
Lutomierszczy nie, przechodz  na jego córki, z których Marianna 
jest on  Stefana M czy skiego.6 

Przewlekły proces mi dzy siostrami M czy skimi, a ich 
bratem i bratow  doprowadza w 1837 r. do rozwi zania problemu 
zadłu enia Lutomierszczyzny. Cała Lutomierszczyzna prawnie 
jeszcze nie podzielona została kupiona za sum  576.050 złp, przez 
Mariann  z Morzkowskich Stefanow  M czy sk . Operacje kupna 
nast powały wraz z zapisem ich w ksi gach wieczystych, ale w 
rzeczywisto ci odbyły si  bez operacji finansowych. W 1838/39 
roku zostały zało one oddzielne ksi gi wieczyste dla Rzepiszewa z 
Bugajem, Górn  Wol  i Tarnówk , dla Kwiatkowic i dla 
Dobruchowa, oderwanych od Lutomierska z przyległo ciami. Był 
to krok w kierunku uregulowania sprawy spadku po Franciszku 
M czy skim. Krok ten ułatwił te  zaci gni cie w tym czasie 
nowego kredytu od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. 
Formalnie wła cicielk  całego maj tku po Franciszku M czy skim 
pozostała Marianna z Morzkowskich M czy ska, ale wraz z m em 
Stefanem pozostali oni przy Lutomiersku z Wrz c , Czołczynem i 
Dziechtarzewem, a Rzepiszew z przyległo ciami uznali 
spadkobiercy za nale ny Salomei za Kazimierzem Leopoldem. 
Dobruchów pozostał w r kach spadkobierców po Ewie, a wi c jej 
                                                           
6 Poza Mariann  s  to: Pelagia za Antonim Romockim, Katarzyna za Józefem 
Gli skim i Eustachia za Tytusem Dobrzyckim. Pelagia z Morzkowskich Romocka 
była babk  mojej Matki, Małgorzaty. 
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m a Bonawentury W yka i córki Kamili. Ewa W ykowa zmarła 
przed 1842 r., a jej m  w 1845 r. (pochowany został w 
Kwiatkowicach w grobie ony). 

Ostatecznie, 9 lutego 1842 roku nast puje uregulowanie i 
zapis w ksi dze hipotecznej podziału Lutomierszczyzny mi dzy 
spadkobierców Franciszka M czy skiego, potwierdzaj cy stan 
faktyczny władania spadkiem po nim, istniej cy od 1820 roku. 

Po uwłaszczeniu wło cian, a wi c po 1864 roku, 
Lutomierszczyzna (Lutomiersk z przyległo ciami) ł cznie 
obejmowała około 6200 mórg gruntów rolnych lasów  
i nieu ytków, w tym: Rzepiszew z Górn  Wol  i Bugajem (1094 
morgi), Kwiatkowice (1500 mórg), Dobruchów (922 morgi). 
Lutomiersk z Wrz c , Czołczyn i Dziechtarzew obejmowały razem 
około 2700 mórg.7 Z Rzepiszewa i Górnej Woli wło cianom 
przypadło około 587 mórg. Jest to ilustracja proporcji powierzchni 
uwłaszczonej do pozostałej w maj tkach, na których nadal ci yły 
serwituty, zamieniane w pó niejszych latach na działki gruntów 
oddawanych wło cianom. 

Poni ej spisuj  losy poszczególnych maj tków z klucza 
lutomierskiego, poczynaj c od Lutomierska z przyległo ciami. Tak 
si  bowiem zdarzyło, e nale cy do niego folwark Dziechtarzew 
(lub Dziektarzew) stał si  siedzib  moich rodziców i miejscem 
urodzenia moim i mego brata. Na koniec opisuj  Rzepiszew, 
maj tek rodziny Leopoldów w pi ciu jej pokoleniach do czasów II 
Wojny wiatowej oraz zawłaszczenia na rzecz komunistycznej 
reformy rolnej. 

Lutomiersk ze Stokowizn , cz ci  miasta, Wrz c , 
Czołczynem i Dziechtarzewem był od około 1820 roku we 
władaniu Stefana M czy skiego. W 1823 roku Stefan remontuje 
dwór lutomierski. Z zakresu remontu (umowa z 25 czerwca 1823 r.) 
wynika, e dwór był w bardzo złym stanie. Rodzina mieszkała w 
Rzepiszewie, a Stefan, po o enku z Mariann  z Morzkowskich, 
mieszkał w Czołczynie, gdzie i pó niej obrali miejsce stałego 
zamieszkania (zapisy w ksi dze hipotecznej). 

Stefan i Marianna M czy scy nie mieli dzieci. Lutomiersk z 
Wrz c , Czołczynem i Dziechtarzewem przekazali siostrze com 
                                                           
7 Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod red.  
F Sulimierskiego, Warszawa 1884, t. V, s. 490  
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Marii, Romockim z Sadłowa pod Rypinem, którzy ju  wcze niej 
mieszkali w Czołczynie. Według zapisu w ksi dze hipotecznej w 
1867 roku od Marianny, jako wła cicielki, kupił Lutomiersk z 
przyległo ciami Korneli Romocki, jej siostrzeniec, syn Antoniego 
Romockiego i Pelagii z Morzkowskich (dziadków mojej matki) za 
sum  65.000 rubli. Ta forma przekazania schedy była, jak ju  
wspomniałem, cz sta. Przypomnie  trzeba, e po 1864 roku miasto 
nie nale ało ju  do dziedzica dóbr ziemskich. Mieszczanie 
lutomierscy otrzymali ok. 580 mórg, wło cianie 919 mórg. 

Syn Kornelego, o enionego z Walewsk , Stefan Romocki, 
nabył własno  Lutomierska z Wrz c , Czołczynem i 
Dziechtarzewem w 1882 roku za 80.065 rubli. Zapewne po 1892 
roku nast piło przekazanie Czołczyna z Dziechtarzewem 
Juliuszowi Romockiemu (mojemu dziadkowi), bratu Kornelego. 
Stefan Romocki w 1897 roku sprzedał Lutomiersk, a ci lej bior c 
Wrz c , za 23600 rubli Aleksandrowi Sokołowskiemu (zm. przed 
1919 r.). Po Aleksandrze odziedziczyły Lutomiersk jego dzieci: 
mieszkaj cy tam Zbigniew, Leszek i Anna Sokołowscy. 

Czołczyn został przez Juliusza Romockiego (1833–1910), 
o enionego z Zofi  Łuczyck  (1845–1906), cz ciowo 
rozparcelowany i podzielony. 

Z Czołczyna zostało wydzielone gospodarstwo le ne, z 
niewielkim obszarem rolnym, pod nazw  „Zofiówka”. Obj ł je mój 
wuj Adam Romocki, syn Juliusza. Sam Czołczyn został przekazany 
przez Juliusza Romockiego jego córce Pelagii, zam nej za 
Wacławem wie y skim (przed 1897 rokiem, w którym umarła 
Pelagia). Juliusz Romocki z on  Zofi  z Łuczyckich zamieszkał w 
Dziechtarzewie, gdzie w 1900 roku wybudował skromny dworek. 
Wacław wie y ski sprzedał Czołczyn (ju  niewielki), w par  lat 
po mierci Pelagii, jakiemu  handlarzowi, od którego w latach 
dwudziestych kupił go finansista Srzednicki. 

Zofiówka została sprzedana przez Adama Romockiego (ok. 
1921 r.) lekarzowi Manitiusowi i w jego własno ci pozostała.  

Dziechtarzew (pisany pó niej „Dziektarzew”), b d cy 
poprzednio folwarkiem Czołczyna, stał si  w 1900 roku siedzib  
Juliusza i Zofii Romockich, ale te  ostoj  niezam nych ich córek. 

Dziechtarzew obejmował po 1864 roku około 500 mórg, z 
których w 1900 roku pozostało około 220 mórg. Wcze niej z 
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gruntów Dziechtarzewa wydzielono i sprzedano koloni  nazwan  
„Antoniew”. Jedn  z działek gruntów Dziechtarzewa sprzedanych 
przez Juliusza Romockiego (ok. 12 mórg), nazwan  „Zacisze”, 
nabył Józef Barski, który sprzedał je Zuzannie Bobrownickiej z 
Wituskich, wła cicielce po m u Mikołajewic, po ich przekazaniu 
córce Zofii Bobrownickiej za Stanisławem Sroczy skim. 

W 1905 roku niewielkie gospodarstwo (ok. 34 mórg) z 
budynkami w samej wsi Dziektarzew, nazwane „Stasinkiem”, 
zostało przekazane, a formalnie kupione w lutym 1906 roku, przez 
Stanisława Romockiego syna Juliusza i Zofii.8 

Po mierci Juliusza Romockiego w 1910 roku Dziechtarzew 
stał si  własno ci  jego córek, mianowicie Jadwigi i Marii, 
niezam nych. Było to niewielkie gospodarstwo (104 ha tj. ok. 186 
mórg) na dobrej ziemi, prowadzone i zdrenowane przez ich brata 
Stanisława, mieszkaj cego w Stasinku. W 1913 roku doszło do 
ugody mi dzy spadkobierczyniami Dziechtarzewa i ich siostr  
Małgorzat  Romock  za Stanisławem Wiktorem Leopoldem, 
moimi rodzicami, w której zapis dla Małgorzaty na Czołczynie 
przej ły Jadwiga i Maria, cz ciowo spłacone przez Stanisława 
Leopolda. Stanisław i Małgorzata Leopoldowie stali si  
wła cicielami Dziechtarzewa. Obie siostry mojej matki mieszkały 
przez par  lat w Szadku. 

Rodzina moja utraciła Dziechtarzew w wyniku 
komunistycznej reformy rolnej w 1945 roku. Dwór z ogrodem 
został nadany dwóm rodzinom zabu an, które sprzedały go po paru 
latach. Dwór ten, w którym urodzili my si , ja, Antoni Adam, i mój 
brat, Stanisław Wojciech, stoi do dzi  w stosunkowo niezłym 
stanie. 

Dobruchów, przekazany w 1812 roku Ewie za Bonawentur  
W ykiem, nabyła w formie kupna 14 sierpnia 1843 roku ich córka 
Kamilla, ona Ignacego Goszczy skiego (zm. 1 marca 1858) za 
100.000 złp. (15.000 rubli). Kamilla z W yków Goszczy ska 
jeszcze raz kupuje Dobruchów w 1864 roku, tym razem na skutek 
wystawienia maj tku na licytacj  (za 25328 rubli). 15 kwietnia 
1876 roku nabywa Dobruchów w formie kupna Jan Goszczy ski 
                                                           
8 Stanisław Romocki sprzedał Stasinek 1 marca 1913 roku Józefowi Antoniakowi 
vel Antoniewskiemu za 11000 rubli. J. Antoniewski za mej pami ci był wójtem 
gminy Lutomiersk. 
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syn Kamilli (za sum  33.400 rubli). W 1898 roku kupuje 
Dobruchów (za 18.137 rubli) Henryk Maternicki, m  Zofii 
Leopold, dziedziczki Kwiatkowic, i parceluje jego grunty.  

Forma kupna spadkowych maj tków była cz sto drog  
formalnego przej cia własno ci, zwi zan  z regulacj  zadłu enia i 
pozwalaj c  na unikni cie podziału mi dzy spadkobierców. 

Tarnówka została przez Salome  Leopoldow  przekazana 
synowi Kazimierzowi zapewne 30 grudnia 1846 roku (zapis 11 
stycznia 1847 r.) w formie sprzeda y za sum  60.000 zł. Kazimierz 
Leopold był z wykształcenia prawnikiem i miał uprawnienia 
s dziego. Miał on ze sw  on  Zuzann  z Por bi skich syna Karola 
i trzy córki. Grunty Tarnówki były stopniowo sprzedawane na 
posagi dla córek, Kazimiery za Frankowskim i Anny za 
Głodzi skim. Kazimierz Leopold zmarł przed lub w 1896 r., 
bowiem wpis dotycz cy spadku został dokonany w tym e roku.9 Na 
resztówce, obejmuj cej po 1920 roku około 34 morgi pozostali: 
Karol (zmarły w 1928 r.) i Bronisława. Po mierci Bronisławy 
Leopold w 1931 roku Tarnówka przeszła na własno  ich 
siostrze ca Adama Głodzi skiego, syna Anny z Leopoldów. Do 
1939 roku była w dzier awach, mi dzy innymi Stanisława 
Koprowskiego, ciotecznego siostrze ca Stanisławy Leopold z 
Rzepiszewa. Rozebrał on stary dwór drewniany i wystawił dom 
mieszkalny. W lutym 1945 roku osadziłem w Tarnówce Franciszka 
Pawlikowskiego, dawnego fornala i oborowego z Rzepiszewa. 
Decyzja ta została zakceptowana przez spadkobierców i 
Pawlikowscy pozostali dzier awcami Tarnówki. Zmuszony opu ci  
Rzepiszew w marcu 1945 roku, umie ciłem pod opiek  rodziny 
Pawlikowskich moj  matk  i on  z córkami — mieszkały w 
Tarnówce do grudnia 1945 roku. 

Kwiatkowice były przekazane Józefowi Leopoldowi przez 
jego matk  Salome  około 1850 roku. Józef Leopold, który 
uko czył studia rolnicze w Instytucie w Marymoncie, słyn ł z 
dobrego gospodarowania.10 O enił si  w 1852 roku z Wand  
                                                           
9 Niestety nie miałem mo liwo ci uzyskania w ksi gach parafialnych w Szadku 
informacji o datach urodzenia i mierci członków mej rodziny.  
10 Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Le nictwa w Marymoncie był pierwsz  
wy sz  szkoł  rolnicz . Kierował ni  zasłu ony badacz Michał Oczapowski. 
Instytut ten sko czyli poza Józefem dwaj jego bracia - Antoni i Ignacy. Miałem 
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Wolsk , zmarł  w 1853 roku po urodzeniu córki Zofii. Wanda 
została pochowana w grobie rodzinnym przy ko ciele 
Kwiatkowicach.  

Z cz ci Kwiatkowickich lasów i gruntów pole nych, 
le cych mi dzy Kwiatkowicami i lasami Czołczyna (pó niej 
Zofiówki), Józef Leopold wydzielił koloni  „Wandzin” i 
rozparcelował. Po zmarłym w 1910 roku Józefie odziedziczyła 
Kwiatkowice jego córka Zofia Antonina, zam na za Henrykiem 
Maternickim (zapis 25 kwietnia 1912 r.) Kwiatkowce miały wtedy 
845 morgi i 49 pr tów. Po jej mierci w 1926 roku dziedziczy po 
niej jej jedyna córka Zofia Wanda Magdalena Maternicka, ona 
Tytusa Szczytnickiego (zapis w ksi dze hipotecznej 7 pa dziernika 
1926 r.). Zofia Szczytnicka wydziela kolejno z posiadanych w 1928 
roku ponad 440 mórg (ok. 255 ha) i sprzedaje je, tak e w 1930 
roku pozostaje ok. 82 ha. Resztówk  Kwiatkowic Zofia sprzedaje w 
1939 roku (zapis 6 kwietnia tego  roku) mieszka com Lutomierska 
(Józef Poszepczy ski i Stefan Mielczarek). Zofia Szczytnicka 
zmarła po 1945 r. w Łodzi.  

Dwór w Kwiatkowicach uległ powa nemu uszkodzeniu w 
po arze (w nocy z 2 na 3 lipca 1907 r.), w którym zgin ł Ignacy 
Leopold, brat Józefa, a mój pradziad, pochowany na cmentarzu 
ko cielnym.  

W trakcie odbudowy dworu dach zamieniono na 
wielospadowy. Dwór ten przetrwał wojn , lecz ulegał dewastacji i 
został ostatecznie rozebrany po 1978 roku. Dzi  nie ma po nim 
ladu. 

Rzepiszew z Bugajem (Bugajem zwano grunty mi dzy 
wsiami Rzepiszew i Tarnówka) i Górn  Wol  pozostaje siedzib  
Salomei i Kazimierza Leopoldów (stanowił własno  Salomei). 
Mieszkali i gospodarowali na tych dobrach z m em swym 
Kazimierzem Antonim Leopoldem od 1821 roku.  

W marcu 1842 roku Kazimierz Antoni podejmuje 
(zako czon  w 1844 roku) budow  murowanego w miejsce 

                                                                                                                         
szcz cie otrzyma  w 1997 roku od Wydziały V PAN medal jego imienia za wkład 
w prace tego  Wydziału.  
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dawnego drewnianego dworu w Rzepiszewie, stoj cego do dzi 11 
(rys.2). Zmieniono wówczas otoczenie dworu, szczególnie przebieg 
drogi mi dzy Górn  Wol  i wsi  Rzepiszew, powstała aleja 
wjazdowa. Murowana oficyna była prawdopodobnie wybudowana 
wcze niej, po zamieszkaniu mał onków Leopoldów w 
Rzepiszewie. Oficyna i dwupi trowy murowany spichrz 
podpiwniczony zostały rozebrane do fundamentów po 1945 r.12 
(rys.3). 

Kazimierz Antoni Leopold zmarł w Lutomiersku w kwietniu 
1855 roku maj c 74 lata i został pochowany w grobie rodzinnym 
przy ko ciele w Kwiatkowicach, w którym wcze niej pochowano 
Karolin  z Kossowskich M czy sk  (1842r.), Ann  Leopold, jego 
córk  (1844 r.), i Wand , on  jego syna Józefa (1853 r.).  

Salomea z M czy skich Kazimierzowa Leopold testamentem 
z 16 stycznia 1867 roku zapisała Rzepiszew z Bugajem i Górn  
Wol  synowi swemu Antoniemu Leopoldowi (szacunek dóbr 
45.000 rubli, zapis z 1868 r.). Salomea Józefa Leopold została 
pochowana w szadkowskiej farze, na której murze obok tablicy jej 
ojca umieszczona jest tablica dla niej nast puj cej tre ci: 

 
Salomea z M czy skich Leopold 
urodzona 17 listopada 1797 r. 

z Franciszka i Karoliny M czy skich 
zmarła w dobrach własnych Rzepiszew 

w dniu 8 lutego 1867 r. 
 
Tablica zawiera bł dny zapis dni urodzenia Salomei w 

stosunku do jej metryki, w której dat  urodzenia jej w Rzepiszewie 
jest 8 listopada 1797 r. 

 Antoni Leopold (urodzony w Rzepiszewie w 1826 roku) po 
studiach w Instytucie w Marymoncie i praktyce uzyskał w 1849 
roku dyplom „Wykształconego Gospodarza”. O enił si  z Ann  
Cieleck , córk  Józefa Cieleckiego-Głodzi skiego z Charchowa 
                                                           
11 Dwór stoj cy na działce parkowej 3,79 ha został wpisany do rejestru zabytków 
województwa sieradzkiego pod numerem 399/A, na podstawie wniosku z 13 
kwietnia 1993. 
12 Plan zabudowy Rzepiszewa, raczej orientacyjny, b d cy w aktach rodziny, 
pochodzi z 1907 roku. 
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Pa skiego i osiadł w Szadkowicach, które te  jego dzier awił od 
obdarowanego nimi pułkownika carskiego Lechnera (?). Pó niej 
dzier aw  t  przej ł Antoni Leopold. W Szadkowicach urodziły si  
ich dzieci: Józef Antoni, Stanisława, Maria i Wanda.  

Po mierci Antoniego w 1880 roku Rzepiszew dziedzicz  
jego dzieci: Józef Antoni (1859–1923), Maria za Hipolitem 
Jakubowskim, Stanisława (1862–1933) i Wanda (pó niej za 
Henrykiem Dobrowolskim). Jednak na licytacji w 1882 r., z tytułu 
długów Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Józef Antoni 
Leopold nabywa Rzepiszew z przyległo ciami za 88.000 rubli i 
staje si  jedynym jego wła cicielem.  
 

 
Rys. 2. Dwór w 1911 r. 

 
W 1881 roku Józef Antoni Leopold uko czył studia rolnicze 

w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (Instytut nosił 
wtedy nazw  Nowoaleksandryjskiego).  

W 1884 roku wybucha od pioruna po ar, niszcz cy cz  
budynków gospodarskich. Odbudowuj c je, Józef Antoni buduje 
te  now  stajni , tak zwan  cugow , z wozowni , i drug  obor  
przeznaczon  w cz ci dla krów ordynariuszy. Prawdopodobnie 
wtedy te  nast piła zmiana dachu na dworze rzepiszewskim z 
dachówki na pap .  
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 Józef Antoni wydziela po 1907 roku z Rzepiszewa koloni  
nazwan  „Antoninem” i sprzedaje j  kilku kolonistom. 
Przypuszczalnie jest to zwi zane z wyposa eniem zam nych 
sióstr. Stanisława mieszkała z bratem, miała przez niego 
zapewnione do ywocie na Rzepiszewie, gdzie zmarła we wrze niu 
1933 roku.  

Groby Kazimierza Leopolda z Tarnówki oraz Antoniego z 
Rzepiszewa i ich potomków znajduj  si  w kryptach ko cioła  

w. Idziego na szadkowskim cmentarzu. Członkowie rodziny brali 
udział w budowie tego murowanego (na miejsce drewnianego) 
ko cioła cmentarnego, jako upami tnienia epidemii cholery, która 
przeszła przez okolic .  

Józef Antoni Leopold był zamiłowanym kolekcjonerem. 
Znaczna cz  biblioteki, licz cej około 5000 tomów i kilkaset 
rycin, znalazła si  zgodnie z jego wol  w Muzeum Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu. Obecnie pozostałe resztki ksi gozbioru im. Leopoldów 
znajduj  si  głownie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu, a 
około 150 rycin i staro druki pozostało w tamtejszym muzeum.13  

Po mierci Józefa Antoniego Leopolda w lutym 1923 roku, 
zgodnie z jego testamentem z 1 pa dziernika 1922 roku, Rzepiszew 
dziedzicz  wraz z Górn  Wol  w równych cz ciach potomkowie 
Ignacego Leopolda, mianowicie spisuj cy te dzieje Antoni Adam i 
brat mój Stanisław Wojciech, synowie Stanisława Wiktora 
Ignacego i Małgorzaty z Romockich oraz Stefan Leopold syn 
Stanisława Ignacego i Stefanii z Maciejowskich.14 S  to jedyni ju  
potomkowie Ignacego Leopolda, który to w działach maj tku po 
Salomei Kazimierzowej Leopold nic nie otrzymał.  

Ignacy Leopold, mój pradziad (urodzony w Rzepiszewie w 
1928 roku), był absolwentem Instytutu w Marymoncie. O enił si  z 
Hipolit  Pieczy sk  i dzier awił Łopatki pod Łaskiem. Tam 
urodziło si  ich troje dzieci: Bernard, mój dziadek, Stanisław, 

                                                           
13 Patrz: http://www.info.kalisz.pl/biograf/Leopold.htm. Ksi gozbiór opisała  
E. Andrysiak w Ksi gozbiór Leopoldów z Rzepiszewa. Katalog na podstawie 
zachowanego w moich aktach katalogu.  
14 W kodycylu do testamentu z 16 stycznia 1923 r. Józef Antoni napisał: ”Dla 
wyja nienia zaznaczam, Rzepiszew wraz z Tymian  maj  pozosta  w r kach 
Antoniego i Stanisława Leopoldów, stosownie do ilo ci posiadanej ziemi i ci ary 
ci y  b d  proporcjonalnie maj tki.” 



Antoni Adam Leopold 55 

ojciec Stefana, i Ludwika. Ignacy działaj cy w powstaniu 
styczniowym, jako emisariusz Rz du Narodowego, musiał w ko cu 
1863 roku emigrowa . Po pobycie w Dreznie i Szwajcarii osiedlił 
si  w Galicji na kupionym niewielkim maj tku D brówka i tam 
dotarła, zapewne w 1865 roku, jego ona z dzie mi.15 

 
Rys. 3. Dwór w 2002 r. 
 

Ignacy był ostatnim z Leopoldów urodzonych w Rzepiszewie 
i to jego potomkowie pozostali na Rzepiszewie z woli Józefa 
Antoniego, szczególnie przywi zanego do rodowej wspólnoty rodu 
i jego ziemi. Moja najstarsza córka urodziła si  w lutym 1940 roku 
ju  w Warszawie. 

Zanotowa  warto zmiany wielko ci powierzchni gruntów 
Rzepiszewa z przyległo ciami. W 1864/65 roku nast puje 
uwłaszczenie wło cian przez rz d carski. Ustanowiono wówczas 
tak zwane „serwituty”, polegaj ce na prawie wło cian do wypasu 
na gruntach maj tku, uzyskiwaniu drewna z lasu, przep du bydła 
itp. Wydaje si , e rosyjskiemu zaborcy chodziło o skłócenie w ten 
sposób dworu z wsi . Na rzecz chłopów pa szczy nianych z 
Rzepiszewa i Górnej Woli przechodzi ponad 587 mórg gruntów. Po 

                                                           
15 ona ignacego Hipolita z Pieczy skich znalazła si  w trudnej sutuacji po 
emigracji m a. Mieszkała u swej matki ze Szczawi skich w Chorzeszowie, a 
zapewne tak e i u swego brata. 
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pomiarach dokonanych w 1884 roku stwierdzono (zapis z 12 
czerwca 1885 roku), e Rzepiszew miał 1093 morgi i 225 pr ty (ok. 
612 ha). Ten zapis skorygowano w 1897 roku i zapisano, e 
Rzepiszew ma 1016 mórg (czyli około 520 dziesi cin i 744 s ni). 
Przypu ci  mo na, e cz ciowo ró nica ta wynika z podj tej w 
1897/8 roku regulacji serwitutów przez przekazanie na rzecz 
wło cian z Rzepiszewa ok. 66 mórg. W 1898 roku Józef Antoni 
wydziela z Rzepiszewa „folwark Antonin” o powierzchni ok. 233 
mórg i „folwark Bugaj” o powierzchni ok. 93 mórg. Było to 
zwi zane z planowan  sprzeda . Nast puj  dalsze regulacje 
serwitutów, w tym le nych w 1903 r., przez przekazanie 
wło cianom ponad 25 mórg. W 1908 roku Rzepiszew z Bugajem 
ma 783 morgi (ok. 438 ha). Józef Antoni sprzedaje drobne działki 
gruntów. W 1911 roku pozostaje ju  ok. 759 mórg. Jeszcze w 1922 
roku sprzedano 8 mórg w działkach po 2 morgi (za 200 tys. marek 
za morg ). Cena ta jest interesuj ca, bowiem dotyczy transakcji w 
czasie, kiedy Józef Antoni w pa dzierniku 1922 roku pisał swój 
testament, zawieraj cy wiele dotacji pieni nych. W marcu 1923 
roku w rejestrze spadku po Józefie Antonim grunty „ornej ziemi” 
wyceniono po 400 tys. marek za morg . 

Rzepiszew z Górn  Wol  w chwili mierci Józefa Antoniego 
miał około 750 mórg według zapisu hipotecznego, jednak w 
rejestrze spadkowym z 1923 roku napisano „faktycznie 687 
morgów 45 pr tów”. Ci yły na nim nadal serwituty, regulowane 
a  do 1938 roku wydzielaniem działek gruntów, tak e skrawka lasu 
Tymiana dla wło cian. Opiekun nieletnich spadkobierców, 
Stanisław Wiktor Leopold, ojciec Antoniego i Stanisława, a 
pełnomocnik Stefana Leopolda, ju  w 1926 roku wyst pił o 
pozwolenie rozparcelowania 196 mórg, jednak Okr gowy Urz d 
Ziemski orzeczeniem z 21 sierpnia tego  roku odmówił udzielenia 
zgody. Była to decyzja zwi zana z małoletnio ci  dwóch 
spadkobierców. Dalsze starania doprowadzaj  jednak do parcelacji 
w 1929 roku gruntów poprzednio wydzielonego folwarku Bugaj, 
ł k za wsi  i gruntów mi dzy Rzepiszewem (dworem) a koloni  
Antonin, ł cznie 104 ha i 7450 m2, to jest ok. 187 mórg (wg. 
zachowanego rejestru i planu w 40 działkach). Poza tym odeszło 
ok. 41 ha na darowizn  i regulacj  serwitutów (nie jest to jednak 
cisły rachunek). W chwili obj cia zarz du Rzepiszewa przeze 
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mnie, czyli Antoniego Adama Leopolda, Rzepiszew miał około 250 
ha przy nie w pełni uregulowanych pomiarach (głównie w zwi zku 
z regulacj  serwitutów). Przeprowadzona parcelacja nie przyniosła 
korzy ci finansowych, które były argumentem jej podj cia w celu 
spłaty zadłu enia wobec skarbu, gminy i osób obdarzonych 
zapisami testamentowymi. Kryzys gospodarczy 1930 roku utrudnił 
zapewne egzekucj  nale no ci za grunty rozparcelowane, których 
spłaty były rozło one na wiele lat. Pozostały pliki weksli 
nabywców gruntów rozparcelowanych.  

Rzepiszewem zarz dzał mój ojciec Stanisław Wiktor 
Leopold jako opiekun nieletnich swych synów i pełnomocnik 
Stefana. Ojciec mój był tak czynny społecznie w sejmiku w Łasku i 
w organizacjach rolniczych, a wreszcie jako poseł w ostatniej 
kadencji, e zbyt mało miał czasu na gospodarowanie na dwóch 
folwarkach. Jego inicjatyw  była parcelacja około 150 ha z gruntów 
Rzepiszewa, odpowiadaj ca wytycznym ustawy z 1925 roku o 
reformie rolnej. Ojciec przyja nił si  od czasów wspólnej słu by w 
POW z Juliuszem Poniatowskim i miał z nim bliskie pogl dy na 
sprawy wsi i dworu, jako obci one anachronicznymi stosunkami 
społecznymi. 

Widz c trudno ci mego ojca w pogodzeniu jego publicznych 
obowi zków z potrzebami rodzinnych maj tków, przej łem 
gospodarowanie na Rzepiszewie od połowy 1936 roku, wsparty 
zach t  brata Stanisława i stryja Stefana, wspólnie dziedzicz cych 
rodzinny maj tek. Byłem pi tym pokoleniem Leopoldów 
gospodaruj cym w Rzepiszewie. 

Zostałem wysiedlony przez Niemców 13 grudnia 1939 roku i 
wraz z s siadami ze wsi Rzepiszew i Górna Wola wywieziony do 
Starego S cza. Spodziewaj c  si  dziecka on  udało mi si  
wcze niej wysła  do Dziektarzewa. Matka moja została w 
Dziektarzewie do kwietnia 1940 roku, do wiadomo ci o mierci 
mego ojca Stanisława Wiktora w Oranienburgu (7 marca 1940 r.). 
Został on aresztowany jako poseł i dawny działacz POW ju  28 
wrze nia (w swe urodziny). W czasie okupacji rodzina poniosła 
wielkie straty. Mój brat Stanisław Wojciech zgin ł w Powstaniu 
Warszawskim 25 sierpnia, jako dowódca I kompani batalionu 
„Parasol”. Dwóch synów Wandy Leopold za Towarnickim, siostry 
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mego ojca i dwóch synów Pawła Romockiego brata mej matki 
równie  zgin ło w Powstaniu.16 

Po okupacji wróciłem do Rzepiszewa w ko cu stycznia 1945 
roku ( ona z dwoma córkami i moj  matk  wróciły w połowie 
lutego). W połowie marca zmuszony zostałem do opuszczenia 
Rzepiszewa w zwi zku z podj t  reform  roln . 

Rodzin  umie ciłem, jak ju  wspominałem, w Tarnówce. W 
poszukiwaniu sposobu ycia przeszkodziło aresztowanie mojej 
matki w zwi zku z reform  roln  przez funkcjonariuszy UB z 
Łasku 22 marca 1945 roku. O pobycie jej w Tarnówce doniósł 
dawny rz dca z Dziektarzewa. Zostałem wraz z matk  aresztowany. 
Sp dzili my w wi zieniach łódzkich siedem tygodni a  do 15 maja. 
Po opuszczeniu wi zienia zdecydowałem si  na pozostanie w 
mie cie. Znalazłem prac  w Oddziale Rolniczym „Społem”. 
Rodzina mieszkała nadal w Tarnówce do grudnia 1945 roku, kiedy 
to znalazłem mieszkanie w Łodzi. Z Rzepiszewa pozostało mi 
niewiele starych dokumentów i ksi ek, troch  mebli i innych 
pami tek. Cz  dokumentów zło yłem w Archiwum Akt Dawnych 
w Łodzi. Pozostały tam jako „Archiwum Leopoldów”. Fakt, i  po 
przeszło pi ciu latach mego wysiedlenia znalazłem w Rzepiszewie 
te pami tki i archiwalne papiery (poza niektórymi, jakby kto  je 
selekcjonował) był zastanawiaj cy.  

Rzepiszew został w 1945 roku przej ty przez pa stwo i 
rozparcelowany na podstawie dekretu PKWN z 1944 roku. Osiadli 
na jego gruntach równie  byli pracownicy, którzy zapewne 
skorzystali z materiałów budowlanych pozyskanych z rozbiórki 
spichrza i oficyny. Sam dwór wraz z parkiem stał si  siedzib  
szkoły podstawowej, czynnej do 2001 roku. Miałem i mam wielk  
satysfakcj  z tego, e przez długie lata ten dom mojej rodziny był 
społecznie u yteczny. 
 
 
 
                                                           
16 O Stanisławie Wojciechu moim bracie, patrz Słownik Biograficzny tom XVII/1 
z.72. oraz Andrzej. K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 
1939–1944, PAX, Warszawa 1987; Piotr Stachiewicz Parasol, PAX, Warszawa 
1981. O Tadeuszu Towarnickim patrz wymieniony Słownik ... 
A.K. Kunerta. O Andrzeju i Janie Romockich patrz jak wy ej oraz  
A. Kami skiego Zo ka, Iskry, Warszawa 1970, i inne. 
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