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1. STRONA GŁÓWNA 
 

 
 
Aleksandra Cieciura urodziła się 15 listopada 1924 r. w leśniczówce w Kraszewie, 
gdzie jej ojciec Zenobiusz Buchalczyk mieszkał i pracował jako leśniczy, potem aŜ 
do wojny mieszkała w kolejnej leśniczówce - w Rokicinach. Tak więc spędziła 
dziecięce lata na łonie natury i pewnie stąd zawsze była i jest wraŜliwa na piękno 
przyrody. W kolejnej leśniczówce w której mieszkała po wojnie - w Gałkówku, 
urodził się najstarszy syn Marek.  

  
Karolina i Zenobiusz Buchalczyk  
z córką Aleksandrą i synem 

Bogdanem przed leśniczówką w 
Gałkówku 1946 r. 

Marek Wagiński przed leśniczówką  
w Gałkówku 1946 r. 

W czasie II wojny światowej naleŜała do Szarych Szeregów, przeszła tam 
przeszkolenie sanitarne, nosiła pseudonim "Ola". 9 lipca 1944 r. 
zawarła w Warszawie związek małŜeński z Włodzimierzem Wagińskim, 
miała z nim syna Marka. MąŜ zginął w Powstaniu Warszawskim. 
Podczas Powstania Warszawskiego była sanitariuszką w kompanii 
Wkra batalionu Łukasiński Armii Krajowej, walczącej na Starym 
Mieście.  
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31 lipca 1951 r. wyszła powtórnie za mąŜ za Leszka Cieciurę, ślub odbył się w 
Sulęcinie. Z tego związku ma dwoje dzieci Piotra i Malinę.  
 
W 1950 ukończyła Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskała II 
stopień specjalizacji w stomatologii zachowawczej. Całe swoje zawodowe Ŝycie 
przepracowała w gabinecie stomatologicznym Wojskowej Akademii Medycznej w 
Łodzi. Jest odznaczona m.in. Złotym KrzyŜem Zasługi.  
 
"Zawsze, gdy oglądałam krajobrazy, łąki, lasy, czy jeziora myślałam, Ŝeby wziąć 
pędzel do ręki i te widoki przenieść na płótno, ale nigdy w młodości nie 
zrealizowałam swych marzeń. Jestem jednak przekonana, Ŝe wykonywanie zawodu 
stomatologa i umiejętności plastyczne idą w parze. W obu dziedzinach trzeba mieć 
zdolności manualne i wyczucie estetyki."  
 
Przed przejściem na emeryturę, poza pracą zawodową, zajmowała się 
prowadzeniem domu i wychowaniem trójki dzieci: Marka, Piotra i Maliny.  

  
Od lewej Marek, Marcelina i 

Piotr (1954 r.). Od lewej Piotr, Marcelina i Marek (1955 r.) 

 
śadne z nich nie wykonuje zawodu lekarza, za to średni syn - Piotr jest artystą 
plastykiem, absolwentem WyŜszej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, zajmuje się 
głównie wyrobem biŜuterii artystycznej, wiele jego „małych dzieł sztuki" grało w 
filmach - Ogniem i mieczem i Quo vadis. Jego Ŝona Radosława Horbaczewska jest 
takŜe plastykiem.  
 
Marek ma trzech synów: Tomasza, Marcina i Mateusza, natomiast Piotr - syna 
Włodzimierza. 
 
Pierwsze próby malarskie podjęła w domowym zaciszu. W roku 1984 wstąpiła do 
Klubu Plastyka Amatora, a następnie do Stowarzyszenia Plastyków Amatorów przy 
Łódzkim Domu Kultury.  
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"Zawsze lubiłam swój zawód i swych pacjentów, dlatego nie odczuwałam potrzeby 
realizowania się w innej dziedzinie. Tę drugą pasję, jaką jest malarstwo, 
pozostawiłam sobie na dalszą część Ŝycia. Nie ma dnia, Ŝebym nie brała pędzla do 
ręki, malarstwo zmusza mnie do zachowania aktywności. Dzięki tej pasji mam 
kontakt z ludźmi, którzy jak ja potrafią kochać przyrodę, mogę uczestniczyć w 
plenerach."  
 
Po przejściu na emeryturę Aleksandra Cieciura ma jeszcze więcej czasu na swoją 
pasję, czyli malowanie, a efekty jej twórczych poczynań moŜna oglądać na 
wystawach Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Łódzkiej Izby Lekarskiej i od 
dwóch lat w Naszej Galerii.  

     

 

     
Malowała i nadal maluje (podobnie jak inni członkowie OSPA) pod znakomitym 
kierunkiem profesora sztuk plastycznych - Ryszarda Hungera z Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi.  
 
Przez pewien czas, pod koniec lat osiemdziesiątych, pełniła funkcję Wiceprezesa 
Klubu Plastyka Amatora.  
 
Uprawia z powodzeniem malarstwo w technice olejnej i akwarelowej. Najbardziej 
lubi malować pejzaŜe: nadmorskie widoki, łąki i kwiaty, zwłaszcza zaś ogromne 
połacie pól i łąk, rozległe tafle morza i jezior, nad którymi widnieje błękit nieba. 
Chętnie uwiecznia typowy polski krajobraz: nizinne pola i łąki o poziomej linii 
horyzontu, tafle wody, w której odbijają się drzewa i samotne wiejskie domki, 
majestatyczne góry.  
 
Zanim jednak stanie przed czystym płótnem lub kartonem, wcześniej musi 
„skumulować” wraŜenia na zdjęciach robionych podczas licznych podróŜy 
wakacyjnych. Fotografie te są punktem wyjścia do wyciszonych, lirycznych pejzaŜy 
o wystudzonej, jasnej kolorystyce.  
 
Odstępstwem od tej tematyki są autoportrety, trzy z nich zamieszczono na 
początku strony oraz dwa szczególne obrazy: „Św. Tadeusz Juda” oraz 
„Błogosławiony Marcin” - zamieszczone w GALERII WYBRANYCH PRAC. Impulsem 
do namalowania pierwszego obrazu stał się fakt, iŜ miejsce zamieszkania autorki 
naleŜy do Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Judy Tadeusza 
Apostoła w Łodzi. Namalowany obraz jest stale eksponowany w nawie bocznej 
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ołtarza i na stronie internetowej Parafii. Powodem namalowania drugiego obrazu 
było bliskie pokrewieństwo Błogosławionego Brata Marcina z rodziną męŜa Leszka 
Cieciury. Babcia męŜa Anna Palonek z domu Oprządek była rodzoną siostrą Brata 
Marcina. Brat Marcin Oprządek został beatyfikowany 10 czerwca 1999 roku przez 
papieŜa Jana Pawła II w czasie mszy świętej na Placu Piłsudskiego w Warszawie 
podczas VII pielgrzymki do Polski (5-17 czerwca 1999 roku). W czasie tej mszy 
obraz był pobłogosławiony przez papieŜa, a 29 sierpnia 2008 roku został 
podarowany Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela Chrzanów-
Kościelec, na terenie której mieszkał Błogosławiony Brat Marcin oraz został 
opublikowany na stronie internetowej Parafii.  
 
Aleksandra Cieciura ma w swoim dorobku artystycznym kilka wystaw 
indywidualnych oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, często 
prezentujących plon plenerowych zmagań plastyków amatorów z pędzlem i 
sztalugami. Jej prace zdobywały nagrody i wyróŜnienia na wielu wystawach. 
 
Dwa z moich obrazów trafiły za granicę, a oto opis w jaki sposób:  
•  Mój ojciec Zenobiusz Buchalczyk od czasów studiów w Seminarium 
Nauczycielskim w Łęczycy przyjaźnił się z Leonardem Starosteckim. Od początku 
lat 50. tych ubiegłego stulecia wspólnie z moim męŜem Leszkiem Cieciurą 
utrzymywałam kontakt z Zdzisławem Starosteckim, synem przyjaciela mojego 
ojca. Zdzisław kilka razy gościł w naszym domu. Kilkanaście lat temu 
podarowałam mu obraz, który namalowałam na jego prośbę. Obraz ten 
przedstawiał Kolegiatę w Tumie, połoŜoną niedaleko Łęczycy.  

•  Drugi obraz trafił do pani Marii Zielickiej, wdowy po Antonim Zielickim (1910-
1973). Antoni Zielicki przebywał w celi śmierci na Łubiance. Został zwolniony 12 
VII 1941r., był członkiem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu Polskiego 
utworzonego w 1943r. Po wojnie był działaczem emigracyjnym, przyjacielem 
zespołu paryskiej "Kultury". Mój mąŜ Leszek Cieciura mieszkał dwukrotnie przez 
kilka dni u pani Marii Zielickiej podczas swoich pobytów w Londynie. Mieszkała u 
niej takŜe moja córka Marcelina. Dwadzieścia lat temu pani Zielicka gościła u nas 
i podczas tej wizyty podarowałam jej jeden ze swoich obrazów.  
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WYBRANE PLENERY I WERNISAśE 

GALERIA WYBRANYCH PRAC 

WYBRANE DYPLOMY I WYRÓśNIENIA 

 

WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁA  

1. Gazeta Lekarska, Numer 2001-10, Spotkanie w Ojrzanowie 
http://www.nil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2001/n200110/n20011024  

2. PANACEUM, Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, Nr 4 (64) Luty 2001 - 
okładka 

3. PANACEUM, Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, Nr 2 (119) Luty 2007 
http://panaceum.oil.lodz.pl/newspaper/10/panaceum02-2007.pdf  

4. PANACEUM, Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, Nr 3 (120) Marzec 
2007 http://www.oil.lodz.pl/panaceum/archiwum/panaceum03-2007.pdf  

5. PANACEUM, Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, Nr 2 (129) Luty 2008 
http://panaceum.oil.lodz.pl/newspaper/20/panaceum02-2008.pdf  

6. Stowarzyszenie „Studio integracji” – Nasza Galeria, 
http://www.naszagaleria.org.pl/galeria_prac.htm  

7. Materiały z wystaw i wernisaŜy  

 
Strona w wersji do wydruku (PDF) 
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WYBRANE PLENERY I WERNISAśE 
• POPLENEROWA wystawa malarstwa SPA za 1990 rok, Galeria MIRAś w USC, 

Łódź Aleja J. Piłsudskiego 30, Dziewanny, Pod miastem 
• XII Konkursowa Wystawa Malarska w Łodzi „MORZE ‘94’, 24 czerwca 1994 r., 

Zatoka Pucka - wyróŜnienie POKONKURSOWA WYSTAWA STOWARZYSZENIA 
PLASTYKÓW AMATORÓW W ŁODZI, Galeria Stowarzyszenia CIVITAS 
CHRISTIANA w Łodzi, 11 grudnia 1995 – 9 stycznia 1996 r., Kwiaty polskie 

• Plener malarski ZANIEMYŚL ’96  
• Wystawa Autorska, Klub Nauczyciela, Łódź ul. Piotrkowska 137/139, 4 – 15 

maja 1998 r. W kaplicy – pastel, Światła ulicy – pastel, Storczyki – pastel, 
Kwiaty na Matkę Boską Zielną – pastel, Portret dziewczyny – pastel, Kwiaty 
polskie – pastel, Nenufary – pastel, Magnolie – pastel, Pasjans – pastel, 
Piłsudski na spacerze - pastel, Polna jabłoń – olej, Na Gangesie – olej, 
Jezioro Lękno – olej, Pod miastem – olej, Kaplica w PstrąŜnej – olej, Widok z 
mostu nad Bzurą – olej, Kościół w SzczaworyŜu – olej, Po Ŝniwach – olej, 
Zatoka Pucka – olej, Nad Grabią – olej, Pod Rogowską Górą – olej, 
Dziewanny - olej, Autoportret - olej.  

Autorka prac na tle autoportretu Pierwszy z lewej syn Marek, drugi  
z prawej mąŜ Leszek 

Od lewej: mąŜ Leszek 
i prof. Ryszard Hunger 

Od lewej: siostra męŜa Zofia, córka 
Malina i synowa Małgorzata 
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• Plener malarski POŚWIĘTNE ’99 29 czerwca – 12 lipca 1999 r. 

• Wystawa Twórczości Klubu Plastyka Amatora przy łódzkim Domu Kultury 
1999 r., Malina z Argusiem - III nagroda 

• Jubileuszowa Wystawa z okazji 20 - lecia Stowarzyszenia Plastyków 
Amatorów w Łodzi, 18 listopada 1999 r. 

• Jubileuszowa Wystawa Twórczości Klubu Plastyka Amatora, kwiecień 2000 r., 
Łąki w Poświętnym - olej 

• I Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy, Klub Lekarza w Łodzi, 21 – 31 
stycznia 2001 r., Po Ŝniwach - olej, Polna jesień - olej, Kościół w SzczaworyŜu 
- olej 

• Plener malarski w Ojrzanowie, 12-18 sierpnia 2001 r. [1]  

• Pokonkursowa wystawa malarstwa Z PLENERU I PRACOWNI, Galeria Stara 
ŁDK, 5 - 18 grudnia 2002 r., PejzaŜ z latawcem - akwarela 

• II Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy, Klub Lekarza w Łodzi, 26 
stycznia 2003 r. – 7 lutego 2003 r., Staw Golica w Miliczu - akwarela, 
Karkonosze – akwarela, Wędkarz nad Zalewem Chrzanowskim – akwarela, 
Kapliczka w Bystrej - akwarela 

• Wystawa Z PLENERU I PRACOWNI Klubu Plastyka Amatora przy łódzkim 
Domu Kultury, 3 – 23 grudnia 2004 r., Bieszczady I - olej 

• III Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy, Klub Lekarza w Łodzi, 30 
stycznia – 4 lutego 2005 r., Bug pod Terespolem - olej, Nizina Łódzka - 
akwarela, Pod św. Katarzyną - olej, Beskid Śląski – olej 

• WernisaŜ V Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa Lekarzy, 21 stycznia 2007 r., 
wystawiane obrazy: Staw z czaplą – przedstawiono poniŜej, Burza, Ruda 
Sułowska - akwarela [3]  
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Staw z czaplą [4] 

• WernisaŜ VI Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa Lekarzy, 20 stycznia 2008 r., 
wystawiane obrazy: Jesień na Rogach, Drzewa umierają stojąc, Pierwszy 
śnieg - oleje [5] 
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WYBRANE NAGRODY I WYRÓśNIENIA 
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2. MOI RODZICE 
Moimi rodzicami byli Karolina Buchalczyk z domu Pigułowska (2 X 1895 - 19 XII 
1990) i Zenobiusz Buchalczyk (29 X 1893 - 15 VIII 1954).  
 
Moja Mama urodziła się 2 października 1895 r. w Łodzi z Ojca 
Antoniego Pigułowskiego i Matki Hieronimy z Jarosińskich. Jej Ojciec, 
a mój Dziadek Antoni Pigułowski zajmował kierownicze stanowisko  
w jednym z zakładów włókienniczych w śyradowie.  
Przed wybuchem I wojny światowej Mama uczęszczała do rosyjskiego 
gimnazjum Ŝeńskiego przy ul. Pomorskiej 16 w Łodzi, uczennicami w 
większości były śydówki i Rosjanki, do szkoły uczęszczały takŜe Niemki i Polki.  
Na początku 1915 roku zaczęto z śyrardowa wywozić towary i maszyny w głąb 
Rosji, fabryka mojego Dziadka została wywieziona do miejscowości Kineszma.  
W okresie I wojny światowej dzięki biegłej znajomości języka rosyjskiego moja 
Mama pracowała w Moskwie w biurze Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i urzędzie 
miasta.  

 
Moskwa, marzec 1916 r.  

 
Pani Irena (autor słów i muzyki Aleksander Wertyński, 1917 rok) 

 

 

Po zakończeniu wojny wróciła do Polski i w roku 1920 zawarła związek małŜeński  
z Zenobiuszem Buchalczykiem. 
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W czasie wojny organizowała zaopatrzenie i naleŜała do sekcji kobiet znajdujących 
się w strukturach AK na terenie obecnej gminy Lesznowola.  
 
Przez wiele lat udzielała mi nieocenionej pomocy w wychowaniu trójki dzieci  
i prowadzeniu domu.  

 
Karolina Buchalczyk z wnuczkiem Markiem (1949 r.)  

 
W wieku emerytalnym aktywnie udzielała się społecznie, szczególnie w IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Emilii Szczanieckiej w Łodzi, pamiętając je jako swoją 
szkolę z początku ubiegłego wieku. W Izbie Pamięci tego Liceum było eksponowane 
jedno z odznaczeń Jej MęŜa wraz z legitymacją.  
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Odznaczenia 

 

  

Odznaka 
Grunwaldzka 

7 sierpnia 1970 r. 

Medal Zwycięstwa i 
Wolności 

6 września 1972 r.  

KrzyŜ Kawalerski 
Orderu Odrodzenia 

Polski 
26 lutego 1975 r.  

 
Odznaki 

    
Odznaka 

Opiekuna Miejsc 
Pamięci 

Narodowej 
17 lutego 1972  

Złota Odznaka 
Za opiekę nad 
Zabytkami 
22 kwietnia 

1975  

Honorowa 
Odznaka Miasta 

Łodzi 
19 stycznia 

1976  

Odznaka 
ZasłuŜony 

Działacz Kultury 
16 sierpnia 

1982  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karolina Buchalczyk – październik 1990 r.  

Moja Mama umarła 19 grudnia 1990 r., pochowana jest razem z męŜem na 
cmentarzu Doły w Łodzi. 
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Ojciec urodził się 29 października 1893 r. w Witonii pow. Łęczycki z ojca 
Stanisława i Matki Antoniny z Pyrzyńskich. W 1913 r. ukończył 
Seminarium Nauczycielskie w Łęczycy, po czym do 1914 r. był 
nauczycielem szkoły powszechnej we wsi Stary Koniecpol pow. 
Radomsko. Następnie do 1917 był nauczycielem szkoły powszechnej  
w Łodzi. Od października 1917 r. podjął naukę w Średniej Szkole Leśnej 
przy Centralnym Towarzystwie Rolniczym w Warszawie. W latach 1921 - 22 
podleśniczy w Nadleśnictwie Czarnocin, a następnie do 1 września 1939 leśniczy  
w Nadleśnictwie Brzeziny. W okresie okupacji od 1941 do stycznia 1945 gajowy  
i pracownik biurowy w Leśnictwie Sękocin, a następnie do listopada 1947 r. leśniczy 
w Nadleśnictwie Brzeziny. Od listopada 1947 referendarz w Rejonie Lasów 
Państwowych w Łodzi. 
 
Od 1 stycznia 1915 do 11 listopada 1918 r. naleŜał do Polskiej Organizacji 
Wojskowej - POW w Łodzi - Okręg IV, pseudonim Zbyszko. Kończy 
szkołę podoficerską, jest uczniem szkoły podchorąŜych, rozbitej 
wskutek represji niemieckich w 1917 r.  
W POW dochodzi do stanowiska dowódcy plutonu. W październiku 
1917 r. urlopowany na studia leśne do Warszawy. W Warszawie 
bierze udział w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1917 r. SłuŜba w 
Wojsku Polskim od 11 listopada 1918 do 21 października 1920 w 1 Pułku 
SzwoleŜerów (do 8 stycznia 1919 nazwa 1 Pułk Ułanów, a od grudnia 1919 - 1 Pułk 
SzwoleŜerów Józefa Piłsudskiego), brał udział w walkach o Wilno pod Mejszagoła  
w Grupie Operacyjnej gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, od listopada 1919 do 
czerwca 1920 urlopowany na ukończenie nauki w Średniej Szkole Leśnej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie Średniej Szkoły Leśnej (drugi od lewej - Zenobiusz Buchalczyk)  
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Mianowany podporucznikiem w rezerwie ze starszeństwem z 1 lipca 1925 r. w 
korpusie oficerów kawalerii – ogłoszenie w Polsce Zbrojnej 30 października 1926 r. 
lok. 418. 

  

Kraków 1930 r. Sypanie kopca Józefa Piłsudskiego na 
szczycie Sowińca, w zachodniej części 

Krakowa, 1937 r. 

 
Ułani, ułani, malowane dzieci (autor słów i muzyki nieznany, 1810 rok) 

 
 

W czasie II Wojny Światowej pod pseudonimem Suchy - dowódca 1727 plutonu, 
kompania 4, batalion II, VII Obwód "ObroŜa" Okręgu Warszawskiego Armii 
Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego w/w kompania miała kryptonim 
"Polesie" lub „Sękocin Las" i naleŜała do pułku "Helenów".  



 21 

 
 

śołnierze Kompanii Polesie: (od lewej) kpr. Łukasz Hajduk, ppor. Adam Jankowski, 
inŜ. Zygmunt Juchniewicz, ppor. Zenobiusz Buchalczyk 

 
Posiadane odznaczenia: 

 

 

    

Odznaka 
Wilno (1919) 

Medal za Wojnę 
1918-1921 

Brązowy Medal za 
Długoletnią SłuŜbę 

Medal 
Niepodległości 

(1935) 

Srebrny KrzyŜ 
Zasługi  

z Mieczami 
(1949) 
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Mój Ojciec umarł 15 sierpnia 1954 r., pochowany jest na cmentarzu Doły w Łodzi. 
Na tablicy napisowej nagrobka wyryta jest oznaka POW i na niej umieszczone są 
informacje o zmarłym. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rodzice pochodzili z wielodzietnych rodzin. I tak Mama miała dwie siostry Amelię  
i Stanisławę oraz dwóch braci Stefana i Wacława. Ojciec z kolei miał trzy siostry: 
Halinę, Janinę i Marię oraz trzech braci: Feliksa, Lucjana i Romana.  

 

 

Od lewej Lucjan, Zenobiusz 
i Feliks Buchalczykowie – 

1918 r. 

Roman Buchalczyk z Ŝoną Hanną i córkami Krystyną 
(pierwsza z lewej) i  ElŜbietą oraz brat Romana - Feliks 

(drugi z lewej) – Tomaszów 1935 r. 
 

 



 24 

 

Warto tu wspomnieć, Ŝe najstarszy brat Lucjan, tak jak Ojciec, był leśniczym,  
a jego syn Tadeusz kontynuował „leśną” działalność tworząc Domowe Muzeum 
Niedźwiedzia. Roman był uznanym drogomistrzem. 
 
Złote Wesele Hieronimy z d. Jarosińskiej i Antoniego Pigułowskiego - 

1935 r. 

 
Hieronima z d. Jarosińska - 1 

Antoni Pigułowski - 2 

Córki i 
synowie 

MęŜowie córek i Ŝony 
synów 

Wnuczki i wnukowie 

Amelia - 3 Jan Klusak - 4 Piotr - 5, Barbara - 6 

Stanisława - 7 Kazimierz Gustowski - 8 Jadwiga - 9, Andrzej - 10 

Stefan - 11 Adela z d. Majewska - 12 Zbigniew - 13 

Wacław - 14 Maria - 15 Czesław - 16, Stefan - 17 

Karolina - 18 Zenobiusz Buchalczyk - 19 Bogdan - 20, Aleksandra - 21 
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Złote Wesele Antoniny z d. Pyrzyńskiej i Stanisława Buchalczyka - lipiec 
1939 r. 

 
Antonina Buchalczyk z d. Pyrzyńska - 1  

Stanisław Buchalczyk - 2 

Córki i synowie MęŜowie córek i Ŝony 
synów 

Wnuczki i wnukowie 

Roman - 3 Hanna z d. Gutowska - 4 Krystyna - 5, ElŜbieta - 6 

Janina - 7 Jan Milke - 8    

Maria - 9       

Feliks - 10       

Halina - 11       

Lucjan - 12 Natalia z d. Witkowska - 13 Tadeusz - 14 

Zenobiusz - 15  Karolina z d. Pigułowska - 16 Bogdan - 17, Aleksandra - 18 
 
Halina Buchalczykówna, oznaczona numerem 11, w czasie wojny wyszła z  
mąŜ za Jerzego Krassowskiego i miała z nim trójkę dzieci: Zofię, Stanisława  
i Joannę, nazywaną Tunią. 
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Miałam starszego brata Bogdana (7 XI 1921 - 16 V 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra i Bogdan Buchalczykowie – Magdalenka 1943 r. 

Brat w 1947 r. oŜenił się z Barbarą Markuszewską, mieszkali razem w Magdalence  
i dochowali się dwóch synów Jacka i Tomka.  
 

 
 

 

 

                   Barbara i Bogdan Buchalczykowie 
              - 1947 r. 

Bogdan Buchalczyk – lata 60-te 

Brat przyszłej Ŝony mojego brata Bogdana - Janusz Markuszewski, ps. 
"Bolesław Kucharski", był Ŝołnierzem AK. W wieku siedemnastu lat 
zginął 17 października 1943 podczas akcji rozbrajania Niemców na ul. 
Powązkowskiej. 
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Jerzy Markuszewski, ojciec Barbary Markuszewskiej, był bratem Barbary 
Wagińskiej.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerzy Markuszewski i Włodzimierz Wagiński 
 

Brat po ukończeniu Szkoły InŜynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda  
w Warszawie pracował przez całe Ŝycie zawodowe w energetyce. Moja bratowa 
Barbara Buchalczyk pracowała jako nauczycielka matematyki w szkole w Sękocinie, 
a po przejściu na emeryturę pisała ksiąŜki o Magdalence, w której dalej mieszka  
i jej okolicach, uczestniczy takŜe w promocji rajdu „Szlakiem naszej historii”. 
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Fragment drzewa genealogicznego 

Na podstawie tego drzewa, sporządzonego na podstawie informacji podanych  
w róŜnych częściach niniejszego portalu, moŜna określić rodzaj i stopień 
pokrewieństwa, np. Marka - mojego syna z:  
•Jackiem i Tomkiem, synami mojego brata Bogdana;  
•Stanisławem, synem Hanny - siostry mojego I męŜa Włodzimierza;  
co odpowiednio zaznaczono kolorami.  

Wszyscy wymienieni mają tych samych pradziadków: Józefę i Bolesława 
Markuszewskich – kolor niebieski. NiezaleŜnie od tego Marek oraz Jacek i Tomek są 
synami rodzeństwa: Aleksandry i Bogdana, czyli mają tych samych dziadków (ze 
strony drugiego z rodziców): Karolinę i Zenobiusza Buchalczyków – kolor Ŝółty. 
 
Drzewa genealogiczne moich rodziców Karoliny z domu Pigułowskiej  
i Zenobiusza Buchalczyka podano w zamieszczonych powyŜej tabelach,  
opisujących zdjęcia uczestników dwóch uroczystości Złotych Godów. 
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Aleksandra Cieciura jest miłośniczką psów, a zwłaszcza owczarków 
niemieckich. Miała ich 4 (Cheri, Nefron, Argo i Nubi). Od niedawna ma 
kilkumiesięczną suczkę o imieniu Niunia.  

 
I na zakończenie kilka wspomnień, wielokrotnie przywoływanych podczas 
rodzinnych rozmów.  

• Jak napisałam wcześniej moja Matka na co dzień sprawowała opiekę nad 
moimi dziećmi, nawet przez jakiś czas mieszkała z nimi w Gorzowie, kiedy ja 
z męŜem mieszkałam juŜ w Łodzi. Pewnie stąd moja córka Malina któregoś 
dnia zapytała: „Babciu, czy Ty urodziłaś Marka?” – córce chodziło o mojego 
najstarszego syna.  

• Kiedy mój najstarszy syn miał kilka lat chodził z moim ojcem na długie 
spacery po łąkach i w lasach, Ojciec opowiadał mu najrozmaitsze historyjki  
o napotykanych zwierzętach i roślinach. Jedna z nich była następująca: „Idzie 
robak po polu i napotyka marchewkę oraz chrzan. Zjadanie cierpkiego 
chrzanu, a nie rosnącej obok słodkiej marchewki świadczy, Ŝe nie był to 
mądry robak.”  

 
 

 

• W okresie, gdy nasze dzieci były małe, przez jakiś czas spędzaliśmy lato 
mieszkając na wsi bezpośrednio przy jeziorze. Córka Malina wtedy jeszcze nie 
chodziła i stąd była woŜona w wózku. Któregoś dnia zmroziła mnie 
informacja o eksperymencie moich synów, wykonywanym z inspiracji 
najstarszego. Wózek z córką spuszczali z niewielkiej górki w kierunku jeziora 
dla sprawdzenia, czy zatrzyma się na brzegu, czy teŜ nie.  
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• Z okazji 18 urodzin mój syn Marek został zaproszony przez dziadka Jana 
Wagińskiego na wytworny obiad do restauracji Malinowa w łódzkim hotelu 
Grand, będącej jedną z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Łodzi. Po 
daniach głównych dziadek zamówił dwa kieliszki najlepszego koniaku  
i wzniósł toast za pomyślność planów studiowania wnuczka. Markowi nie 
smakował jednak ten szlachetny napój i stąd się skrzywił. Dziadek popatrzył 
na niego z zatroskaniem i powiedział: "Wnuczku, docenisz smak koniaku, jak 
wypijesz go co najmniej ze dwie beczki".  

 

• Ulubionymi zwierzętami mojego Ojca były koty, zawsze towarzyszyły mu  
w czasie przyjęć interesantów w leśniczówkach, siedząc na biurku. Po tylu 
latach mój najstarszy syn Marek ma teŜ ulubioną kotkę Kimcię, która  
z wytrwałością towarzyszy mu przy pracy na komputerze.  

   

 

  
 
 
 
 
 
Źródła internetowe: 
1. http://www.aan.gov.pl/obroza/363.html  
2. http://www.lesznowola.pl/?id=1&n_id=833  
3. http://www.e-

intercom.net.pl/_sitno/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=68  
4. http://www.muzeumwp.pl/lista.php?litera=B  
5. http://www.przyspieszenie.edukacyjne.fundacja.org.pl/?kat=48&page=2&config

=&field=szkola&order=asc&filter=&akcja=view&id=8  
6. http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=43&sub=684  
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FELIKS BUCHALCZYK 
[1898-1939], kpt. sł. st. geograf [1935] Ur. 23 IV 1898. 
Uczęszczał do gimnazjum. W WP od XI 1918. Uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 w szeregach 
grodzieńskiego pułku piechoty. Absolwent Wielkopolskiej 
Szkoły PodchorąŜych Piechoty w Poznaniu. Mianowany 
ppor. sł. st. piech. z dniem 1 XI 1920 słuŜył nadal w 
grodzieńskim pułku piechoty przemianowanym 12 X 1921 
na 81 pp, gdzie pełnił róŜne funkcje. Awansowany do 
stopnia por. sł. st. piech. 1 V 1922. Z dniem 3 XI 1924 
skierowany z 81 pp na dwuletni kurs topografów do 
Oficerskiej Szkoły Topografów. Po ukończeniu kursu w XI 
1926 przeniesiony do Wojskowego Instytutu Geograficznego. Awansowany do 
stopnia kpt. 1 I 1935. W latach 1937-1939 pełnił funkcję referenta 
administracyjnego w Wojskowym Instytucie Geograficznym. W kampanii 
wrześniowej 1939 uczestniczył w walkach z Niemcami na Lubelszczyźnie w składzie 
29 Brygady Piechoty. Poległ w walce 19 IX 1939  
w Horyszowie Polskim. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Horyszowie 
Polskim. Odznaczony: KN, KW, SKZ 
Dz. Pers. Nr 45 z 24 XI 1920; Dz. Pers. Nr 119 z 7 XI 1924; Dz. Pers. Nr 1 z 21 I 
1930; Roczniki oficerskie 1924,1928,.1932; R. Rybka – k. Stepan. Rocznik oficerski 
1939. Kraków 2006. 
Źródło: http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=43&sub=684 

Podobna informacja: 
Na rzymsko-katolickim cmentarzu w Horyszowie (dawniej prawosławnym i greko-
katolickim), połoŜonym około 100 m na północ od obecnego kościoła, znajduje się 
pomnik nad mogiłami 30 Ŝołnierzy poległych w dniach 21-23 września 1939 r.  
w czasie kampanii wrześniowej w tzw. bitwie pod Cześnikami. Wśród zabitych  
w bitwie i pochowanych są m.in.: por. rez. Józef Balinski oraz kpt. geogr.  
z Wojskowego Instytutu Geograficznego Feliks Buchalczyk. 
http://www.e-
intercom.net.pl/_sitno/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=68  
http://intercom.nazwa.pl/_sitno/index.php?option=com_content&task=view&id=68
&Itemid=65  
PowyŜej zamieszczone informacje na temat śmierci kpt. Feliksa Buchalczyka nie są 
jednoznaczne. PoniŜej jeszcze dwie inne:  
• Kpt. Buchalczyk został ranny w walce z Niemcami i rozstrzelany przez szpicę 
wojsk sowieckich - według informacji otrzymanej od rodziny  

• 5 września 1939 r. do pociągu ewakuacyjnego stojącego w Warszawie na Dworcu 
Wschodnim załadowano mapy, instrumenty i sprzęt Wojskowego Instytutu 
Geograficznego. Pociąg ten wieczorem pod dowództwem kapitana Buchalczyka 
został wysłany w kierunku Radom-Dęblin, ale z powodu wysadzenia mostu pod 
Radomiem powrócił do Warszawy, skąd skierowano go na Lwów. W drodze 
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między Łukowem i Siedlcami został zbombardowany i częściowo zniszczony. 
Zginął dowódca transportu kapitan Buchalczyk. śołnierze i pracownicy opuścili 
pociąg, pozostawiając kilkanaście osób do ochrony Transportu. 

Bronisław Dzikiewicz, Teodolitem pod Monte Casino  
http://globalmapper.com/polish_maps/globalmapper_pl/files/b_dzikiewicz_-
_z_teodolitem_pod_monte_cassino.pdf  
http://www.e-
intercom.net.pl/_sitno/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grób kapitana Feliksa Buchalczyka i innych Ŝołnierzy 
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TADEUSZ BUCHALCZYK 
 

 
 
Tadeusz Buchalczyk (26 X 1934 - 8 VII 2005) urodził się w Warszawie, w rodzinie 
leśnika Lucjana Buchalczyka, brata mojego ojca Zenobiusza i nauczycielki Natalii 
Buchalczyk z d. Witkowskiej. 
 
W okresie jego studiów na Uniwersytecie Łódzkim mieszkaliśmy wspólnie przy ul. 
Głównej w Łodzi. Mój syn Marek i Tadeusz kończyli to samo liceum – II Liceum 
Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza.  
 
Tadeusz Buchalczyk przez wiele lat z Ŝoną Hanną mieszkał w BiałowieŜy, gdzie 
pracowali w Zakładzie Badania Ssaków PAN, dochowali się córki Wandy. 
 
Tadeusz Buchalczyk uzyskał szereg sukcesów w pracy naukowej, w wolnym czasie 
poświęcał się społecznej działalności na rzecz ochrony przyrody, był znanym 
kolekcjonerem wszystkiego, co przedstawiało niedźwiedzia - stąd pod listami 
podpisywał się Niedźwiedź Bury. 
 
Janusz Korbel wspomina Tadeusza Buchalczyka w historyjce dotyczącej 
przekraczania granicy polsko-radzieckiej przez zwierzęta. PoniewaŜ Tadeusz 
Buchalczyk był specjalistą od niedźwiedzi, radzieccy pogranicznicy wzywali go, Ŝeby 
określił, czy trop na granicy zostawił człowiek, czy niedźwiedź, bo odcisk łapy 
niedźwiedzia moŜe komuś nieco przypominać odcisk bosej stopy. Podobno oficer 
radziecki rozkazał nawet swojemu sołdatowi zdjąć buty i iść na czworakach, kiedy 
Tadeusz Buchalczyk zwrócił mu uwagę, Ŝe to nie człowiek, bo człowiek nie chodzi 
na czterech łapach. 
 
Szczegółowy Ŝyciorys 
Muzeum Niedźwiedzia 
 
Wybrane publikacje: 
Szczury są wspaniałe 
Okrucieństwo wobec zwierząt 
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JERZY MARKUSZEWSKI 
Rodzicami Kazimierza Jerzego Markuszewskiego byli: Bolesław Markuszewski(1864-
1939) obrońca sądowy oraz Józefa Teofila z Sękowskich (1864-1934). Mieli oni 
siedmioro dzieci o imionach: Antoni Włodzimierz, Tadeusz..., Maria..., Jan..., 
Kazimierz Jerzy, Barbara Jadwiga, Stanisław Bohdan. W rodzinie panował zwyczaj, 
Ŝe dzieci wołano z drugiego imienia. 

Kazimierz Jerzy Markuszewski (chętniej imienia Jerzy) był oŜeniony z Jadwigą z d. 
Gadomską. Mieli troje dzieci: Jerzego, Barbarę i Bohdana. 

 

Rodzina Markuszewskich 1917 r.  
Rząd drugi – od lewej: Józefa i Bolesław Markuszewscy oraz w rzędzie pierwszym 

ich dzieci, od lewej: Jerzy, Barbara i Bohdan.  
Dodatkowo w rzędzie drugim po prawej Katarzyna - Ŝona Antoniego  

Markuszewskiego, brata Bolesława  
 

 

 

 

 

 

 

Monitor Polski z 12 października 1933 roku, Zarządzenie Władz Naczelnych o 
nadaniu KrzyŜa Niepodległości z Mieczami, KrzyŜa Niepodległości i Medalu 
Niepodległości - pozycja 506 
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3. WŁODZIMIERZ WAGIŃSKI 
 
Włodzimierz Janusz Leszek Wagiński urodził się 5 maja 1922 
roku w Warszawie z ojca Jana Wagińskiego (24 I 1900 – 22 VI 1981) i 
matki Barbary Wagińskiej z domu Markuszewskiej (16 IX 1902 – 14 
VIII 1960). Miał młodszą siostrę Hannę (16 VI 1924 - 23 II 2005).  

  
Barbara i Jan Wagińscy z 
dziećmi: Hanną oraz 

Włodzimierzem 

Jan Wagiński z synem 
Włodzimierzem 

 
Od początku II wojny światowej Włodzimierz Wagiński był aktywnym członkiem 
organizacji podziemnych pod przybranym nazwiskiem Podosowski Lech, walczył w 
oddziale partyzanckim w okolicach Kraśnika. Studiował prawo na konspiracyjnym 
Uniwersytecie Warszawskim.  
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Uzyskał stopień kaprala podchorąŜego w Armii Krajowej, nosił 
pseudonim Konrad. W czasie Powstania Warszawskiego walczył na 
Starym Mieście w kompanii Wkra batalionu Łukasiński Armii Krajowej. 
Zgłosił się do tego oddziału, poniewaŜ nie mógł dotrzeć do swojego 
miejsca zgrupowania na Pradze po drugiej stronie Wisły, a mieszkał na 
Starym Mieście. Decydującym argumentem przy przyjęciu do kompanii Wkra było 
posiadanie pistoletu Vis. Pistolet ten, wspólnie z Ŝoną dostarczył do miejsca 
zamieszkania furmanką z Magadalenki. Broń była ukryta pod przewoŜonymi 
jarzynami, w czasie podróŜy szczęśliwie przeszli przez kilka kontroli napotkanych 
patroli niemieckich. 

Hej chłopcy bagnet na broń (słowa i muzyka Krystyna Irena Krahelska, 
1942 rok) 

 
 
20 sierpnia po powrocie z walk na barykadzie został cięŜko ranny podczas nalotu 
samolotów niemieckich i następnie trafił do szpitala powstańczego przy ul. Długiej 
7. 2 września 1944 roku został tamŜe zamordowany przez Ŝołnierzy niemieckich i 
ukraińskich wraz z 400 innymi rannymi. 
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Posiada symboliczny grób na cmentarzu na Starych Powązkach, w którym 
pochowani są Jego Rodzice. 

 
 
Informacja o Nim widnieje takŜe na Murze Pamięci w Muzeum Powstania 
Warszawskiego w kolumnie 142 na pozycji 59. 

Kliknij, aby powiększyć 
 

 
 

3 wiersz od góry 
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Pośmiertnie zostały nadane Mu cztery odznaczenia:  
 

    

    
 

Wojenne i powstańcze wspomnienia 

Tragiczne wydarzenia w szpitalu przy ul. Długiej były powodem przygotowania i 
sfinansowania przez mojego syna Marka II wydania ksiąŜki dr Roberta Bieleckiego 
"Długa 7 w Powstaniu Warszawskim" - informacje podano w portalu ksiąŜki.  

W ksiąŜce tej zamieszczono późniejszą wersję moich wspomnień, są one takŜe 
dostępne w portalu Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, 
zakładka Relacje.  
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27 marca 2010 r. uczestniczyłam w spotkaniu z okazji wydania tej ksiąŜki, w 
którym oprócz najbliŜszej rodziny brały takŜe udział osoby wspierające mojego syna 
w wydaniu ksiąŜki, miałam przyjemność poznać je i osobiście podziękować. Podczas 
spotkania przekazałam 3 kopie namalowanego przeze mnie obrazu wzorowanego 
na jednej z grafik Zdzisława Czermańskiego, którego skan jest zamieszczony na 
zakończenie ksiąŜki. 

 
Od lewej: Józef Rell, Mirosława Podlewska, Aleksandra Cieciura, Marek Cieciura  

i Maciej Janaszek 
 
W czasie tego spotkania pan Józef Rell odczytał podziękowania dla mojego syna 
Marka za przygotowanie i wydanie ksiąŜki podpisane przez Prezesa Zarządu 
Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej oraz przekazał mu swoją ksiąŜkę 
„Harcerska droga do partyzantki”: 
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W uzupełnieniu tej relacji naleŜy dodać, Ŝe ponad dwa tygodnie temu syn Marek 
przekazał mój obraz Marszałka Józefa Piłsudskiego panu Juliuszowi Kuleszy, który 
takŜe wspierał go w wydaniu ksiąŜki. Miałam przyjemność przeprowadzić długą 
rozmowę telefoniczną z panem Kuleszą. Okazało się wcześniej, Ŝe kończyli oni to 
samo łódzkie II liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza. I stąd syn 
otrzymał od pana Kuleszy „ciepłą” jeszcze, jego ostatnią ksiąŜkę pt. "Między 
Baranem i Narutowiczem":  

 
 
Sprawiło mi duŜą satysfakcję, Ŝe wszystkie osoby, którym podarowałam swój obraz 
są wymienione w przedmowie do II wydania ksiąŜki „Długa 7 w Powstaniu 
Warszawskim”.  
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WSPOMNIENIA 
 

 
 
Poznaliśmy się w Magdalence, on przyjechał wtedy z Kraśnika i mówiło się o nim 
kolega. Później okazało się, Ŝe w Warszawie był spalony. Gestapo deptało mu po 
piętach, wielu jego kolegów juŜ aresztowano. Studiował prawo na tajnym 
uniwersytecie, był w podchorąŜówce, zaangaŜowany w działalność konspiracyjną. 
 
Jak bliŜej poznaliśmy się, robił mi wykłady o Dmowskim i przekonywał mnie do 
swoich endeckich poglądów. Ja pochodziłam z domu, gdzie się wielbiło Marszałka 
Piłsudskiego. 
 
NaleŜałam do Szarych Szeregów, kończyłam liceum na tajnych kompletach 
zorganizowanych przez profesorów II Miejskiego Liceum im. Jana Kochanowskiego. 
Graliśmy razem w siatkówkę. Chodziliśmy na spacery po lesie w Magdalence i tak 
zbliŜyliśmy się do siebie. Rodzice, siostra bali się bardzo o niego, o jego 
zaangaŜowanie w konspirację, bo w Kraśniku gdzie go wysłali pod zmienionym 
nazwiskiem Lecha Podosowskiego takŜe pracował w organizacji podziemnej i 
współpracował z partyzantami. 
 
Chcieli bardzo, by wrócił do Warszawy i uspokoił się, i radzi byli ze znajomości ze 
mną. Przez cały rok korespondowaliśmy ze sobą, ja kończyłam liceum i tak zaczęła 
się nasza miłość. 
 
Ślub nasz odbył się Katedrze w Warszawie. Był to ślub rzymski, tzn. zawarty w 
czasie Mszy świętej, śpiewał jeden z najlepszych polskich tenorów Lesław Finze. 
Byłam wzruszona, mam zdolności przewidywania (do dziś mi to zostało, często 
wiem, kto do mnie dzwoni, zanim podniosę słuchawkę), chyba dlatego płakałam 
przez całą uroczystość.  
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Zdzich, bo tak go wtedy nazywaliśmy był na mnie wściekły. Po ślubie pojechaliśmy 
bryczką z Okęcia w milczeniu. Ale wszystko mija, skromne przyjęcie było u moich 
rodziców. Wszędzie było ciasno, nie mieliśmy gdzie spędzić nocy poślubnej, 
spędziliśmy ja kaŜdy u swoich rodziców, to teŜ źle wróŜyło. 

Rodzice Zdzicha wynajęli nam mieszkanie na Starym Mieście na ul. Kilińskiego 1. 

Następnego dnia pojechaliśmy do Warszawy do swojego mieszkania. Zanosiło się 
na powstanie. Czuło się niepokój na ulicach, liczne patrole, a młodzi ludzie w 
oficerkach wyglądali prowokująco i niebezpiecznie dla nich, bo niemieckie patrole 
obstawiły miasto. Część czasu spędzaliśmy w Magdalence gdzie było ciasno, więc 
chętnie wracaliśmy do siebie. Zanosiło się na powstanie, wracaliśmy furką. Ja w 
koszyku pod jarzynami wiozłam pistolet „Visa”, zatrzymał nas patrol, na szczęście 
nie byliśmy rewidowani. 

Gdy wybuchło powstanie chcieliśmy zgłosić się do swoich jednostek, ale na 
śoliborzu most był zablokowany i musieliśmy wrócić na Starówkę. 

Zdzich był po podchorąŜówce, zgłosił się do jednostki w sąsiednim domu. Była to 
kompania Wkra, batalion im. Łukasińskiego. Przyjęli go chętnie, bo był z bronią. Ja 
byłam na razie bez przydziału. Zdzich naleŜał do Sztabu, ale ciągle miał słuŜbę na 
barykadzie na Długiej. 
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Straty w ludziach były duŜe, stale nie wszyscy wracali. Cały czas Starówka była 
ostrzeliwana przez artylerię, snajperzy ostrzeliwali z dachów. Trudno było uniknąć 
śmierci. 
 
Radość była wielka, gdy powstańcy zdobyli czołg, kto mógł pobiegł go oglądać, ja 
takŜe. Nie stałam długo, gdy byłam w bramie naszej jednostki zachwiały się mury, 
czołg pułapka wybuchł. Zginęło masę ludzi, czołg był wyładowany materiałem 
wybuchowym, lej po nim był ogromny, mnie udało się uniknąć śmierci, było to 15 
sierpnia. 20 sierpnia Zdzich wrócił szczęśliwie z barykady do jednostki ze 
wszystkimi kolegami, zawsze witani radośnie przez załogę. 
 
Na podwórku czyścili broń, nadleciał samolot i z broni pokładowej i Zdzich został 
ranny w plecy, miał wiele ran. W spodniach w tylnej kieszeni miał gruby portfel 
skórzany, który uratował mu miednicę i dzięki niemu rana nie była tak głęboka – 
zamieszczone powyŜej zdjęcie i dokument były w tym portfelu, stąd na nich ślady 
pocisku. 

 
Opatrzyły go pielęgniarki ze szpitalika i od tej pory ja się nim opiekowałam. LeŜał w 
piwnicy tego domu, gdzie był szpitalik. Rany ropiały, ale była nadzieja na 
wyzdrowienie. Byłam przy nim dzień i noc. Cierpiał, nie mógł wstawać z bólu. Tak 
było do dnia zdobycia Starówki przez Niemców. Z głośników ogłosili, Ŝe wszyscy 
mają opuścić domy, będą ewakuowani, a miasto będzie zaminowane. 

Poprzedniego dnia cała jednostka opuściła kanałami Starówkę, mnie samą zostawili 
z cięŜko rannym, w drugiej piwnicy dogorywał nieprzytomny powstaniec. Zdzich nie 
nadawał się do transportu kanałami. Choć minęło sześćdziesiąt lat, nie umiem bez 
płaczu o tym pisać. Nie było mowy, aby mąŜ mógł wyjść na ulicę. Naprzeciwko był 
szpital powstańczy, w dawnym Ministerstwie Sprawiedliwości. Pobiegłam tam i 
spotkałam swojego kapelana z harcerstwa, jezuitę księdza Tomasza 
Roztworowskiego. Doradził mi i pomógł. Załatwił nosze i jeńca Azerbejdzanina, 
który pomógł mi przenieść Zdzicha do szpitala pod flagą Czerwonego KrzyŜa. 
Myślała, Ŝe uratowałam męŜa. PołoŜyliśmy go na łóŜku, ksiądz Roztworowski był 
przy tym. 
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Po krótkim czasie Niemcy weszli do szpitala i kazali wszystkim opuścić budynek. 
Ubrałam męŜa w sweter i jakieś ciuchy. W czasie powstania chodził w niemieckim 
mundurze z opaską biało-czerwoną. Zdzich wstał z trudem i usiłowałam go 
wyprowadzić na podwórze. Niemiec pchnął go z powrotem, a mnie pod karabinem 
wyprowadził na podwórze. Błagałam oficera by się zlitował, ale na próŜno. 
Wyprowadzili mnie na ulicę i kazali nieść nosze z ranną kobietą.  

Gnali nas na Dworzec Zachodni. Po drodze, kto był słaby odpadał z szeregu i 
strzelali do niego. Wszędzie leŜały trupy. Miasto płonęło. Dowlekliśmy się do 
dworca, gdzie ładowali wszystkich do pociągu elektrycznego. Spotkałam koleŜanki 
sanitariuszki, dałyśmy motorniczemu pierścionki, który wsadził nas do kabiny przy 
motorze. Za stacją przyhamował i wyskoczyłyśmy z pociągu, ja na jedna stronę, 
one na drugą. Strzelali do nas z pociągu, ale połoŜyłam się w rowie i udało mi się 
uniknąć śmierci. Szłam polami w stronę Piastowa. Zastała mnie noc. Wiedziałam, 
Ŝe mój brat Bogdan tam mieszkał i pracował w fabryce akumulatorów „Tudor”. 
Udało mi się trafić do domu, gdzie mieszkał, choć znałam tylko nazwisko jego 
gospodarzy. O dziwo brat akurat przyjechał na rowerze do Piastowa, bo był w 
Magdalence u rodziców, fabryka była zamknięta. Radość nasza była wielka i 
płakaliśmy oboje ze wzruszenia. Wziął mnie na rower i zawiózł do domu 
rodzinnego, ku radości Mamy i Taty.  

Rodzice znaleźli się w Magdalence, bo Tata był poszukiwany przez Niemców. Był 
leśniczym w Łaznowie koło Koluszek i tępił przed wojna kłusowników, którzy 
wybijali mu zwierzynę. Byli to Niemcy z sąsiednich wsi, którzy juŜ drugiego dnia po 
rozpoczęciu wojny przyszli po tatę. Tata nie wrócił do siebie na leśniczówkę z 
wędrówki na wschód, ukrywał się w Łodzi i w Warszawie. Koledzy jego poginęli w 
obozach. 

Byłam jedyna osobą, która widziała i przeŜywała te straszne dni. Przywiozłam 
przestrzelony portfel z moimi podziurawionymi zdjęciami. 

KrąŜyła wieść, Ŝe z tego szpitala uratowali się ranni, którzy leŜeli w piwnicach 
szpitala. Mama, ja i Babcia Basia, matka mojego męŜa szukałyśmy Zdzicha po 
szpitalach w okolicach Warszawy Łudząc się, Ŝe moŜe ich Niemcy ewakuowali. 
Ranni, których znalazłyśmy w Brwinowie mówili, Ŝe przeŜyli w piwnicy szpitala i 
dopiero, gdy powstańców uznali Niemcy za Ŝołnierzy, a nie bandytów, zostali 
przewiezieni do szpitala. Ludzie ci mówili, Ŝe słyszeli strzelaninę na górze, gdy 
Niemcy strzelali do rannych, a potem podpalili szpital i oni tylko się uratowali. 

Po pięciu latach po skończeniu studiów, Rodzice męŜa pomagali mi finansowo dając 
stypendium, moi Rodzice chowali Marka, wyszłam ponownie za mąŜ. Ksiądz 
Roztworowski, który znów był moim kapelanem akademickim w Łodzi dał mi 
świadectwo, Ŝe mąŜ mój zginął w powstaniu.  
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JAN WAGIŃSKI 
 
Jan Wagiński przez II wojną światową był prokurentem Banku 
Amerykańskiego.  

W czasie wojny wspólnie ze swoim znajomym załoŜył firmę „Sowa” – 
nazwa pochodziła od początkowych liter od nazwisk współwłaścicieli: 
Sobieraj i Wagiński. Firma mieściła się w Warszawie i produkowała 
bieliznę. Po zakończeniu wojny firma funkcjonowała jeszcze przez 
kilka lat w formie spółdzielni, a Jan Wagiński był jej kierownikiem.  

Fragment artykułu: śycie Częstochowy, 17 maja 
1950 r., nr 135 (1036)  

KaŜdy podpis pod apelem sztokholmskim pomnaŜa 
siły obozu pokoju 

 

Nasz front jest silny! Utrzymamy 
pokój — mówi Jan Wagiński, 
kierownik spółdzielni „Sowa". Zięć 
mój i syn zginęli w powstaniu, a 
walczyli oni przecieŜ z myślą o 
tym, aby dzieci ich mogły 
spokojnie uczyć się i bawić. Po 
podpisaniu apelu gospodarz domu 
otwiera drzwi do sąsiedniego 
pokoju i woła: Chodźcie tu 
wszyscy. Na tej liście nie moŜe 
zbraknąć niczyjego podpisu.  

 
W okresie 16 III 1959 - 31 I 1966 pracował w Chemicznej Spółdzielni Pracy 
"Technochemia" na stanowisku Zastępcy Prezesa d/s Administracyjno-Finansowych, 
a w okresie 1 II 1966 - 31 VIII 1979 był Prezesem Spółdzielni. W tym czasie 
"Technochemia" w ramach produkcji ubocznej wytwarzała gumki do ścierania o 
nazwie "Myszka"  
 
Wytwarzane były dwa rodzaje gumek: zwykła (szkolna) i ekstra (kreślarska). 
Pierwotnie gumki pakowane były w pudełeczka tekturowe, a w latach późniejszych 
w zrobione z tworzywa sztucznego - patrz poniŜej. 
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Wymiary pudełeczka w cm: 5,5 x 4 x 1,5 

 
Inne przykłady: 
http://legendy-prl.pl/gumka_myszka.html  
 
Autorem znaku graficznego gumki "Myszki" był Konstanty Maria Sopoćko (1903-
1992) znany ilustrator, grafik i twórca ekslibrisów. Znak powstał w 1927, został 
zarejestrowany w Urzędzie Patentowym w 1968 r. pod nr 47853 - zgłoszenie 
Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Technochemia". 
 
Aktualnie gumka o nazwie "Myszka" produkowana jest przez innego wytwórcę. 
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HANNA WAGIŃSKA 
Hanna Wagińska podczas wojny wyszła za mąŜ za Władysława Podlewskiego (3  
IX 1922 - 12 IX 1944), którego rodzicami byli Stanisław Podlewski (1885  
- 1943) i Józefa z Wilińskich (1895 - 1973). Władysław Podlewski był  
Ŝołnierzem AK batalionu "Bełt", ps. "Bogoria", miał stopień plut. pchor.  
Z tego związku narodził się Stanisław Podlewski. 
 

  

Hanna i Władysław Podlewski po ślubie Hanna Podlewska  
z synem Stanisławem 

Władysław Podlewski zginął podczas Powstania Warszawskiego, został cięŜko ranny 
w brzuch na ul. Poznańskiej.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja o strz. Władysławie Podlewskim znajduje się na Murze Pamięci na 
terenie Muzeum Powstania Warszawskiego (kolumna 196, pozycja 42).  
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Hanna Podlewska w 1952 r. powtórnie wyszła za mąŜ za Alojzego Kunsdorfa (13 IV 
1916 - 8 III 2003), miała z nim trzy córki: Annę, ElŜbietę i Katarzynę.  

Lekarz ginekolog, połoŜnik. Ur. 13 IV 1916 w Katowicach, w 
rodzinie robotniczej Augustyna i Marii z d. Bacia. Do szkoły 
powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Katowicach, gdzie 
uzyskał świadectwo dojrzałości w 1934 r. T.r. rozpoczął 
studia na Wydz. Lekarskim Uniw. Pozn. W dn. 8 IV 1941 
zdał egzamin lekarski przed niemiecką komisją na Uniw. 
Wrocł. W 1941 r. został wcielony do armii niemieckiej. W 
czasie działań wojennych dostał się do niewoli radzieckiej, z 
której został zwolniony w 1947 r. Polski dyplom lekarza 
otrzymał na Uniw. Wrocł. 9 XII 1947. Od stycznia do października 1948 pracował 
jako lekarz rejonowy w Siemianowicach Śl. Z dn. 1 XI 1948 przeszedł do pracy  
w tamtejszym Szpitalu nr 1. W 1953 r. uzyskał specj. I st. z zakresu ginekologii  
i połoŜnictwa, a w 1955 r. - II st. W t.r. został ordynatorem Oddz. Ginekologiczno-
PołoŜniczego, w którego uruchomieniu i urządzaniu aktywnie uczestniczył. Pełnił 
równieŜ funkcję z-cy dyr. szpitala ds. lecznictwa. śonaty od 1952 r. z Hanną 
Barbarą Wagińską, ma trzy córki: Annę (lekarz anestezjolog), ElŜbietę i Ewę. Z dn. 
1 XII 1984 przeszedł na emeryturę, pracował jednak nadal do 15 III 1989 w 
niepełnym wymiarze godzin w Poradni dla Kobiet w Siemianowicach Śl. Zmarł 8 III 
2003, pochowany w Katowicach na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza.  

Bibliografia: Arch. ZOZ w Siemianowicach Śl.: Akta osobowe, sygn. 1081.  
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4. LESZEK CIECIURA 
 

Urodził się 12 listopada 1925 r. w Chrzanowie. Rodzicami byli 
Tomasz Cieciura (9 XI 1887 - 22 XII 1970) i Stanisława z domu 
Palonek (23 IX 1904 - 22 II 1990). Był bratem Zofii, która 
dochowała się córki Agnieszki. 
 
Po uzyskaniu w 1945 r. matury w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Stanisława Staszica w Chrzanowie i zdaniu egzaminów 
wstępnych w 1945 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1948 r. został powołany do 
słuŜby wojskowej w Kompanii Akademickiej. Studia ukończył w 
1951 r. w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (w 1949 r. 
nastąpiło wyłączenie Wydziału Lekarskiego ze struktury UJ).  
 
Po ukończeniu studiów przez cztery lata był praktykującym lekarzem, w jednostce 
wojskowej w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku lekarza i st. lekarza pułku,  
a następnie w Krośnie Odrzańskim - szefa słuŜby zdrowia dywizji. Uzyskał 
specjalizację z połoŜnictwa i ginekologii. 
 
Od 1956 r. pracował w Wojskowym Centrum Wyszkolenia Medycznego w Łodzi 
jako wykładowca, podjął pracę naukową w Zakładzie Histologii i 
Embriologii łódzkiej AM. Od 1957 r. pracownik naukowo-
dydaktyczny Wojskowej Akademii Medycznej, od 1958 r. 
organizował od podstaw Zakład Histologii i Embriologii WAM, w 
którym był najpierw zatrudniony jako st. asystent, a następnie 
adiunkt, w 1964 r. objął kierownictwo Zakładu na okres 28 lat.   
Pierwszy doktor medycyny promowany przez Radę Wydziału 
Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej - 9 czerwca 1959 r. po obronie 
rozprawy „Badania cytologiczne łoŜyska ludzkiego w róŜnych okresach jego 
rozwoju". Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał na podstawie 
rozprawy "Badanie histochemiczne nad aktywnością niektórych enzymów w 
prawidłowej i uszkodzonej gonadzie męskiej szczura białego - wpływ furadantany, 
promieniowania rtg i mikrofal" - 1964 r. Podjął badania z wykorzystaniem 
mikroskopu elektronowego, wprowadził w kraju metodę freeze-fracturing do 
badania błon biologicznych. Jeden z pionierów wykorzystania mikroskopu 
elektronowego w badaniach histologicznych i embriologicznych w Polsce, opracował 
szereg oryginalnych metodyk dla tego narzędzia badawczego. 
 
Profesor zwyczajny nauk medycznych od 1979 r. (prof. nadzwyczajny od 1972 r.), 
specjalności KBN: histologia i medycyna kosmiczna, były prorektor WAM ds. nauki 
w latach 1972-73, organizator i wieloletni kierownik Zakładu Histologii i Embriologii 
WAM, pułkownik w stanie spoczynku, wychowawca wielu pokoleń lekarzy 
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wojskowych. Wypromował siedmiu magistrów, czternastu doktorantów i 
dwudziestu siedmiu habilitantów, z tych ostatnich większość odebrała z rąk 
Prezydenta RP nominacje profesorskie, przykładowo: Izabela Płaneta-Małecka, 
Hieronim Bartel, Wacław Dec, Zdzisław Kidawa, Stanisław Orkisz i Konrad 
Rydzyński.  

Zainteresowania naukowe: badania histologiczne, histochemiczne i mikroskopowo-
elektronowe łoŜyska ludzkiego, gonady męskiej, promieniowanie jonizujące i 
mikrofalowe i jego wpływ na narządy wewnętrzne zwierząt, immunohistochemiczne 
badania przyzębia i badania błony śluzowej Ŝołądka ludzkiego w róŜnych stanach 
patologicznych, badania procesów immunologicznych u zwierząt, badania nad 
toksycznością i potencjalną teratogennością leków oraz badania mitochondriów. 
Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i 
zagranicznych. Współpracował z wieloma towarzystwami naukowymi i redakcjami 
czasopism. Uczestniczył w licznych kongresach i zjazdach.  

Był przewodniczącym Komitetu Mikroskopii Elektronowej PAN (1988-1996), oraz 
członkiem innych Komitetów PAN: Patofizjologii Komórki (1968-1996), Nauk 
Podstawowych (1984-1990), Cytobiologii (1980-1996) oraz Biologii i Medycyny 
Kosmicznej (1976-1986). 

Redaktor naukowy i współautor podręcznika "Techniki stosowane w mikroskopii 
elektronowej", PWN, Warszawa 1989. Uczestniczył w realizacji 4 filmów 
dydaktycznych dla PZWL oraz 3 filmów popularnonaukowych. Członek Rady 
Redakcyjnej kwartalnika "Postępy biologii komórki", Członek Editorial Advisory 
Board "Folia Morphologica". Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa 
Histochemików i Cytochemików (1995).  

Otrzymał liczne nagrody, m.in.: Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki 
(1970), Ministra Obrony Narodowej (1978), Sekretarza Naukowego PAN (1980), 
dwukrotnie nagrodę A. Cieszyńskiego - najwyŜsze wyróŜnienie Polskiego 
Towarzystwa Stomatologicznego za badania nad chorobami przyzębia. 

Posiadane odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty KrzyŜ Zasługi, 
KrzyŜ Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.  

Ujęty w Pomniku Łodzian Przełomu Tysiącleci (nawierzchnia ulicy Piotrkowskiej, 
kostki o numerach 3952 - 3958).  

Spędzanie wolnego czasu: turystyka i pisanie fraszek.  

Zainteresowania: architektura oraz drzewo genealogiczne i historia rodu Cieciura. 
Na emeryturę odszedł 10 lipca 1991 roku. W 2001 otrzymał Doktor Honoris Causa 
Wojskowej Akademii Medycznej.  
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TOMASZ CIECIURA 
Tomasz Cieciura urodził się 9 XI 1887 r. w Kobielach Wielkich koło Radomska, 
zapisany jest w księdze parafialnej w Gorzkowicach. Rodzicami byli: Antoni i Maria z 
domu Staszewska. Miał trzech braci: Jana, Leona i Bolesława oraz dwie siostry: 
Zofię i Marię. W wieku 9 lat po śmierci matki został wysłany do kowala na 
terminatora. W 1905 roku trafił do wojska carskiego - przez 7 lat słuŜył w straŜy 
granicznej na ówczesnej granicy z Persją. Potem przez 11 lat pracował w Omsku na 
Nizinie Zachodniosyberyjskiej, przy ujściu rzeki Om do Irtyszu, w zakładach 
naprawczych Kolei Transsyberyjskiej. W 1923 roku wrócił do Polski i rozpoczął 
pracę w Sosnowcu w fabryce kotłów, która robiła tendry do parowozów. Po 
uruchomieniu w 1924 roku znanych zakładów Fablok w Chrzanowie rozpoczął tam 
pracę i przepracował do emerytury w 1955 roku. W 1924 roku oŜenił się ze 
Stanisławą z domu Palonek. Kupił ziemię i wybudował dom na Borowcu – teraz jest 
to dzielnica Chrzanowa. Do dzisiaj mieszka tam jego córka Zofia i wnuczka 
Agnieszka. 

   

Tomasz Cieciura (w środku) z 
dwoma kolegami – zdjęcie 
zrobione podczas słuŜby 

wojskowej w latach 1905 – 
1912  

Tomasz Cieciura (z lewej) ze 
znajomymi – zdjęcie zrobione 
w czasie pobytu w Omsku w 

latach 1913 – 1924  

Stoją: po prawej Tomasz 
Cieciura, po lewej jego brat 
Leon. Siedzą: drugi brat Jan z 
Ŝoną Feliksą i dziećmi: Zofią i 
Zenonem – zdjęcie z 1925 lub 

1926 roku 
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WYBRANE FRASZKI 
Dlaczego piszę fraszki:  Fraszka to tylko puenta, najkrócej ujęta 

Zawiść 
Gdy fortuna się toczy 
Przyjaciołom sól w oczy. 

Sukces kolegi rzecz miła 
CóŜ niekiedy wychodzi Ŝyła. 

Rzecz podziwu godna 
Zawiść bezinteresowna. 

Awansowanie 
Awans to prędki 
Gdy kręgosłup giętki. 

W erze ciemnoty 
Awansują miernoty 

Szedł w awansie jak po linie 
Spadł, poślizgnął się na wazelinie. 

Pęd do władzy 
Łeb z betonu i władzy Ŝądza 
Dają satysfakcję i sporo pieniądza. 

Chory na władzę 
Nic nie poradzę. 

Władzy Ŝądza  
Nikogo nie urządza. 

Z Ŝycia wzięte 
Kraj się nie wzbogaci 
Gdy się ma takich braci. 

Roboty nic 
Tylko pic. 

Przyjdzie walec i wyrówna 
By z geniuszy zrobić g…a. 

CóŜ za bilans wspaniały 
Ma ciemno zasłonięte gały. 

Oddany reŜimowi do ostatnich granic 
Nawet g…o w gębie miał za nic. 

Raz na wozie 
Raz na nawozie. 

Medyczne 
Co do leczenia darmowego 
Nie bawi to lekarza, ani chorego. 

Tak chirurg kraje 
Jak dolarów staje. 

Leczy uszy i nosy 
I robi kokosy. 

Interna w medycynie nauk królowa 
Zapytuję przeto, gdzie się król schował. 

Oko leczyć priamo 
Bo w drugim to samo. 

W dzisiejszych czasach to gry reguły 
Mieć dla władzy czapki i piguły. 

Seks fraszki 
Post coitus na nią spojrzał 
I krzty urody nie dojrzał. 

Zaczęła narzekać 
Gdy przestał ją klepać. 

Pełną piersią kochała 
Dopóki ja miała. 

Był interesujący i oryginał 
Lecz kiepski miał finał. 

Miał taki gust 
śe lubił biust. 

Ideał stworzył za młodu 
Dwie półkule z tyłu i dwie z przodu. 

Z Ŝycia wzięte II 
MęŜatek rzesze uwodził nieboŜę 
Nie wiedząc o tym, Ŝe nosi poroŜe. 

Listek figowy kaŜdemu słuŜy panu 
Ale są i tacy, co muszą sięgać do łopianu. 

Kochała i tylko wzdychała 
A Amorowi usychała strzała. 

Uśmiecha się – sama uroda. 
Czy coś do tego doda? 

Jestem niewinna 
Bo byłam inna. 

Na chwilę był wniebowzięty 
A teraz płaci alimenty. 
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HERB CIECIURA 
 

 
 
W polu niebieskim tarczy herbowej duŜa litera C, której ramiona zakończone są 
herbem św. Łukasza i literą G. W szczycie hełmu trzy strusie pióra. Labry w kolorze 
jasnoniebieskim, od spodu srebrne. Herb ten został nadany jako herb własny 
Tymoteuszowi Cieciurze przez Sejm Rzeczpospolitej w 1659 roku za "czyny 
rycerskie odwagi godne, respektu i słusznej nagrody". Tymoteusz Cieciura 
pochodził z Ciecierzyna i był absolwentem Akademii Zamojskiej. 
 
5 lutego 1661 Król Jan Kazimierz przyjął w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze hołd 
Kozaków zaporoskich. Przekazali oni królowi buławę atamana Tymoteusza Cieciury i 
prosili o protekcję (ataman to dowódca kozacki średniego szczebla, odpowiednik 
polskiego pułkownika). Król złoŜył buławę na ołtarzu Matki Boskiej Jasnogórskiej, 
moŜna ją oglądać w jasnogórskim Arsenale – miejsce w środkowej części po lewej 
stronie, na planie oznaczone liczbą 15 - www.sciaga.pl/tekst/zalacznik/12446/.  

 
MoŜna spotkać opinię, Ŝe w/w buława naleŜała do hetmana kozackiego Pawła 
Tetery, hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego lub hetmana zaporoskiego 
Jerzego Chmielnickiego, syna Bohdana.  
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Jeden z potomków Tymoteusza Cieciury - Feliks Paweł Cieciura za udział w 
Powstaniu Styczniowym w 1863 roku został zesłany na Sybir do Tomska, a jego 
majątek uległ konfiskacie.  
 
Wykaz publikacji na podstawie których opracowano powyŜsze dane  

1. Adam Boniecki, Herbarz Polski  
2. Jerzy Borkowski, Spis Szlachty Polskiej  
3. Juliusz Ostrowski, Księga Herbowa Rodów Polskich  
4. Juliusz Ostrowski, Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej  
5. Polski słownik biograficzny  
6. S.J. Starykoń - Kasprzycki i Michał Dmowski, Polska Encyklopedia Szlachecka. 

Wykaz polskich rodów szlacheckich  
7. Jacek Gutowski, Buława kozacka z Jasnej Góry, 

http://www.pk.org.pl/artykul.php?id=416  

 


