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Wstęp
 „Śladami przeszłości”, to unikatowy zbiór fotografii ukazujących 

życie codzienne uwiecznione ponad sto lat temu. Zdjęcia te ofiarowali 
i przekazali do archiwum Saloniku Heleny Modrzejewskiej i Rodzi-
ny Chłapowskich w Żegocinie potomkowie znamienitych rodów – 
Chłapowskich i Woronieckich oraz mieszkańcy Żegocina. To czuły za-
pis rzeczywistości polskiej wsi, którą kształtowały dwa filary – kościół 
i dwór. Dzięki tym fotografiom można wniknąć w lokalną społeczność 
i ujrzeć zatrzymane w kadrze obrzędy, święta, codzienne prace cha-
rakterystyczne dla  naszego regionu, jak i bohaterów naszej ziemi 
– grupę powstańczą z Żegocina. Obok wartości poznawczych i his-
torycznych fotografie zamieszczone w publikacji posiadają istotne 
walory wychowawcze, kształcące i patriotyczne – stanowią dowód 
budowania się lokalnej tożsamości, wartości, tradycji i obyczajów, bez 
których jakże uboższa byłaby nasza dzisiejsza codzienność.

Niniejsza publikacja jest zapisem wystawy powstałej w roku 
2018, a także kontynuacją zgłębiania wiedzy o historii naszej małej 
ojczyzny. To druga – po książce „Żegocin. W tyglu historii i codzienno-
ści” – pozycja poświęcona miejscowości, która pozwoli na nowo od-
kryć urok minionych wieków.

***
Wszyskim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy  

za unikatowe pamiątki oraz wspieranie naszych działań mających  
na celu ocalić od zapomnienia historię naszej wsi.
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ŻEGOCIN

Nazwa miejscowości wg podań ludowych powstała od imienia  
Żegoty – rycerza Króla Kazimierza Wielkiego, zaś początki  
tradycji osadniczej – jak wskazują wykopaliska z 1993 roku –  
datuje się na połowę I tysiąclecia przed Chrystusem.1 W XIX wieku 
w nazewnictwie przyjęto formę Rzegocin, co wynikało z nieświadomości 
pochodzenia nazwy miejscowości.
 

1. Naczynia zasobowe, środkowy okres lateński, kultura pomorska; ok. 300 r. p.n.e.2

1 M. Kłakulak – Żegocin. W tyglu historii i codzienności, 2010, s. 11.
2 Ibidem, s. 9.
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GŁÓWNA ULICA ŻEGOCINA 
          

3. Widok od strony wschodniej            

5. Widok od strony zachodniej        

2. Widok od strony zachodniej 

4. Wystrój wsi z okazji Święta Ciała 
 i Krwi Chrystusa

(widok od strony wschodniej)                     
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                 6. Poczta 7. Piekarnia

8.  Szkoła Podstawowa (stary budynek naprzeciw kościoła)

9. Przedszkole żegocińskie  
(okres powojenny) 

10.  Przedszkole żegocińskie  
w pałacu (okres powojenny) 
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KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP  
W ŻEGOCINIE

Pośrodku wsi w otoczeniu starych lip wznosi się drewniany kościół para-
fialny Wniebowzięcia NMP, który odznacza się kultem Matki Bożej.

 

Kościół w Żegocinie obdarzony został przez Stolicę Apostolską licznymi 
przywilejami – jednym z nich jest bulla Piusa VI z 28 kwietnia 1789 roku, 
udzielająca odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, we wszystkie dni 
roku każdemu, kto w żegocińskiej świątyni przystąpi do sakramentu Komu-
nii Świętej.3

3 Ibidem, s. 30-35.

11.  Kościół i wikarówka  
od strony południowo-wschodniej

12.   Zdjęcie kościoła wykonane  
z okazji jubileuszu 100-lecia

13. Wikarówka
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Bogatą historię kościoła tworzą:
vcudowny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem czczony jako Żegocińska 
Matka Różańcowa, którego koronacji dokonał w roku 1965 kard. Stefan  
Wyszyński,

14. Obraz Matki Bożej Żegocińskiej 
(Śnieżnej Pani)

15. Akt koronacji obrazu przez  
kard. Stefana Wyszyńskiego

16. Pośrodku kard. Stefan Wyszyński

17. Ołtarz zbudowany na uroczystość koronacji 
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vświadectwa cudów (już w 1719 roku obraz nazwany został łaskawym)

vrelikwie Krzyża Świętego

vbarokowe wyposażenie wnętrza z XVIII w.

vdrewniana dzwonnica

vOdpusty parafialne:
– Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – 15 sierpnia
– Matki Kościoła – ipsa die
– Narodzenia Najświętszej Maryi Panny–przekładany na niedzielę 

po 8 września
– Matki Bożej Różańcowej – zawsze w drugą niedzielę października

vnaszyjnik Heleny Modrzejewskiej widniejący na wizerunku 
    Madonny z Dzieciątkiem

vmogiły przykościelne

18. Od lewej kard. Stefan Wyszyński,  
drugi  z prawej – ks. prałat Czesław Wojciechowski

19. W dniu Koronacji przybyło blisko 35 tys. wiernych
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ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY

Na łagodnym zboczu żegocińskiego wzniesienia rozciąga się park kra-
jobrazowy. Nieopodal wjazdu do parku dworskiego znajduje się kapliczka 
zwana figurą Matki Boskiej Różańcowej.

Pejzaż parku kształtują: 
• Aleja grabowa

20. Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej

21. Aleja grabowa
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• „Łysa Góra”

• 28 pomników przyrody

• Sadzawka, przy której Helena Modrzejewska uczyła się ról

22. Sadzawka

23. Zjazd na nartach z „Łysej Góry” – Franciszek Andersz
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PAŁAC – OFICYNA – GORZELNIA

Dwór w Żegocinie wzniesiony został pod koniec XVIII wieku w stylu baro-
ku stanisławowskiego. W latach 1840-1850 rozbudowany o skrzydła boczne 
i czterokolumnowy portyk dla Pelagii  z Pruskich Radońskiej. Żegocin stał 
się kolejną z przystani wielkiego rodu – od roku 1879 dziedzicem majątku 
Żegocin został Józef Chłapowski, który wraz z żoną  Teofilą Woroniecką pro-
wadził szeroką działalność  gospodarczą i społeczną.

24. Pocztówka z roku ok. 1912 

25.  Pośrodku stoi Józef Chłapowski 
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 26. Dziedziniec pałacu (z ok. 1912 roku)

27.  Pałac w Żegocinie (ok. 1912 rok)
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GOŚCINNOŚĆ ŻEGOCIŃSKIEGO DWORU

 28.  Przed pałacem na dokarcie; powozi Jadwiga Łubkowska, 
bat trzyma Janina Łuszczewska

29.  Wycieczka rolnicza; poczęstunek w parku. Od prawej stoją –  
Józefa z Chłapowskich Łubieńska, Jan Łubieński, Teofila Chłapowska,  

Jadwiga Łubkowska
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30. III wycieczka Rolnicza Żegocin;  w I rzędzie od prawej (druga) Jadwiga Łub-
kowska, czwarta - Teofila Chłapowska, fot.”GONA” PLESZEW  (PWK 1929) 

31. Magik na dziedzińcu pałacu
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32. Na zdjęciu widnieje podpis – Rzegocin  z dnia 10 paźdz.1907r.

33.   Oficyna  (powstała ok. 1915roku) 
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34. Gorzelnia

35. Zabudowy folwarczne przy gorzelni
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DWA ZNAMIENITE RODY  
CHŁAPOWSCY - WORONIECCY 

JÓZEF CHŁAPOWSKI H. DRYJA 
 10 XI  1852 – 13 II 1915

vsyn Stanisława Teodora Marcina h. Dryja Chłapowskiego z Chłapowa
(1796-1863) i Henryki h. Drogosław Dzierżykraj-Morawskiej z Chomęcic 
(1815-1863)

36.  Józef Chłapowski,   1868 rok   37.  Józef Chłapowski
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vur. 10 XI  1852 roku w Czerwonej Wsi w pow. kościańskim; po śmierci
rodziców wychowywał się wraz z braćmi – Michałem i Ludwikiem u swej 
siostry Anny w Kopaszewie

vukończył studia górnicze we Freibergu pod Dreznem, ale zły stan zdrowia
zmusił go do porzucenia górnictwa i zajęcia się rolnictwem

vza spłaty rodzinne w roku 1879 kupił majątek Żegocin (wraz 
z folwarkiem Żbiki)

38. Henryka i Stanisław Chłapowscy
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39. Józef i Teofila Chłapowscy

v8 stycznia 1880 roku ożenił się Chłapowski w Lipnicy, niedaleko 
Szamotuł, z Teofilą Teklą z książąt Woronieckich (herbu Korybut)
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TEOFILA TEKLA Z KS. WORONIECKICH  
H. KORYBUT CHŁAPOWSKA

22 XII 1857– 15 XI 1938

vcórka Lucjana Grzegorza Eustachego ks. Woronieckiego ze Zbaraża 
h. Korybut (1806 – 1875)  – oficera w Powstaniu Listopadowym 
i Marianny Babianny Antoniny z Łuszczewskich h. Pierzchała 
(1833-1879)

40.  Lucjan z ks. Woronieckich 41.  Marianna z Łuszczewskich 
Woroniecka
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42.  Dzieci Marianny  i Lucjana Woronieckich   
(od lewej: Michał, Paweł, Teofila, Antoni, Adam) 

43.   Teofila z książąt Woronieckich 
Chłapowska
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vżona Józefa Chłapowskiego, z którym prowadziła szeroką działalność
społeczną, pojmując ją jako obowiązek religijny i narodowy4

4 Księga pamiątkowa Związku Poznańskich Kółek Rolniczych 1866-1926, Poznań 
1926, s. 40 – 42 (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu).

44. Teofila Chłapowska 
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LUCJAN LUDWIK CHŁAPOWSKI 
18 XI 1880 – 5 VIII 1899

vsyn Józefa i Teofili Chłapowskich

vstudiował chemię we Fryburgu w Szwajcarii

vzmarł  w wieku 19 lat na gruźlicę w Honnef w Nadrenii; pochowany został
w Żegocinie

45. Lucjan Ludwik Chłapowski;  
na zdjęciu widnieje podpis:  

Luluś Chłapowski – syn Józefa i Teofili 

46. Lucjan Ludwik Chłapowski
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47. Lucjan Ludwik Chłapowski 

48.  Nekrolog Lucjana Ludwika 
Chłapowskiego

OFIARNOŚĆ I MIŁOŚĆ

Po śmierci jedynego dziecka Józefów – Lucjana Ludwika, za radą o. Ber-
narda Łubieńskiego, Teofila i Józef poświęcili się pracy społecznej i filan-
tropijnej.5 Dwór żegociński, którego ozdobą – a zarazem i podporą w pra-
cy męża – była pełna wdzięku, dobroci i poświęcenia, zaślubiona w roku 
1880 Teofila z książąt Woronieckich, stał się przykładem cnót obywatel-
skich. Szlachetność, życzliwość, usłużność dla bliźnich jednały obojgu mał-
żonkom serce ogółu – ponad wszystkim górowała wiara, wielki hart duszy 
i poświęcenie dla społeczeństwa, które sprawiły, że nie złamała ich śmierć 
syna jedynaka.6

 

5 D. Chłapowski, Kronika rodzinna, s. 195.
6 Księga pamiątkowa Związku Poznańskich Kółek Rolniczych 1866-1926, Poznań 1926,  
s. 40 – 42   (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu).
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DOKONANIA JÓZEFA CHŁAPOWSKIEGO

49. Józef Chłapowski
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„Całą duszę i wszystkie siły swoje wlał w tę (Kółka Rolnicze)  
pracę, odłożył na bok prywatne zajęcia, gospodarstwo,  

nawet życie rodzinne, byle nie zaniedbać tego, do czego się  
zobowiązał, byle podnieść Kółka, pomnożyć je,  

a stan włościański doprowadzić do ideału jaki miał w sercu”7

vII Patron Wielkopolskich Kółek Rolniczych (od 1900-1910 roku), 
które objął po Maksymilianie Jackowskim

vKółka Rolnicze, jako potężny bastion polskości w walce z germanizacją
umiejętnie spotęgował: zastał 200 kółek z 8000 członków, a po 10 latach
zostawił 360 z 17.000 członków

vw każdą niedzielę  (przez 11 lat z wyjątkiem dwóch miesięcy letnich), 
jeździłna walne zebrania kółek lub na zakładanie nowych

vurządzał wystawy, pokazy, publikował w Poradniku Gospodarczym

vstarał się o naukę umiejętnej uprawy roli, ekonomicznej pracy, 
oszczędności i rachunkowości gospodarczej

vdbał o poprawę hodowli inwentarza i podróżował do Danii, by się zapo-
znać z tą gałęzią gospodarstwa

vstarał się podnosić kulturę i szerzyć poczucie obowiązku wobec 
potrzeb narodowych

vdążył usilnie, by włościanie popierali polskie fabryki narzędzi rolniczych, 
unikał zatargów i spraw politycznych w kółkach, które władze często prze
śladowały, dopatrując się w nich  – słusznie  zresztą – podziemnej pracy 
narodowej

vwraz z żoną Teofilą założyli ochronkę dla wiejskich dzieci

vbył jednym z kolatorów kościoła w Żegocinie – wraz z ks. Głowińskim wal-
czył o to, by Niemcy nie rozebrali drewnianego kościoła w Żegocinie i by 
służył wyłącznie Polakom, a nie Niemcom

vnależał bezsprzecznie  do  najbardziej zacnych działaczy doby 
porozbiorowej8

7 Ibidem.
8 Ibidem.
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50. Józef Chłapowski 

51.  Nekrolog Józefa Chłapowskiego

52. Nekrolog Józefa Chłapowskiego – poniżej napisano: 
„Wobec nędzy w Królestwie uprasza się nie składać wieńców”
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DOKONANIA TEOFILI CHŁAPOWSKIEJ 

53. Teofila z książąt Woronieckich Chłapowska 
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„(…) jej religijność była czymś realnym, żywym,  
nie obracającym się tylko w abstrakcji.  

Była to miłość Boża na co dzień, bliska, oczywista,  
widzialna, dostępna i zrozumiała dla wszystkich  

– i mądrych i maluczkich.  
Uzewnętrzniająca się w swym najpiękniejszym przejawie – 

w szczerej, gorącej, bezpośredniej, pełnej zrozumienia  
i wyczucia miłości do ludzi” 9

vW 1907 roku założyła w Żegocinie pierwsze w Wielkopolsce Koło Wło-
ścianek(organizacja ta w roku w 1939 posiadała już 415 Kółek Włościań-
skich zrzeszonych w Związku Włościanek Wielkopolskich)

vprzyczyniła się również do powstania i była pierwszą Przewodniczącą 
Rady Wyższej Konferencji Pań Miłosierdzia w Poznaniu  (zrzeszając w 1930 
roku 9638 członkiń w 22 konferencjach)

vpobudowała w Żegocinie Dom św. Józefa – Przytulisko dla starszych
i opuszczonych kobiet

vwraz z  mężem – Józefem Chłapowskim  –  założyli ochronkę dla wiejskich 
dzieci

vorganizowała liczne kursy dla młodych Polek

vorganizowała opiekę dla chorych i potrzebujących (osobiście doglądając
cierpiących)

vopiekowała się kościołem

vprzyjmowała do domu sieroty, zapewniając im utrzymanie do czasu 
wyuczenia się zawodu i znalezienia pracy

vw czasie I wojny światowej urządzała zbiórki oraz wysył-
kę żywności i odzieży dla ludności środkowej i wschodniej 
Polski, nękanej działaniami wojennymi10; pomagała rodzinom żołnierzy

9 D. Chłapowski, Kronika rodzinna, s.196-197.
10 Ibidem, s.196.
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vprzed wybuchem Powstania Wielkopolskiego (1918 r.) urządziła punkt 

szycia i haftu artystycznego (techniką aplikacji) godła 
– orła powstańczego

vTeofila Chłapowska została odznaczona papieskim orderem Pro Ecclesia 
et Pontifice (pol. Dla Kościoła i Papieża) – jednym z wysokich odznaczeń 
Stolicy Apostolskiej w kształcie krzyża

54. Teofila Chłapowska

55. Nekrolog Teofili Chłapowskiej

 56. Teofila Chłapowska 
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DZIAŁANIA CHŁAPOWSKICH  
NA RZECZ ŻEGOCINA

57. Święta Wielkanocne – pośrodku Teofila i Józef Chłapowscy

58. Kurs gotowania Młodych Polek w Żegocinie. Teofila Chłapowska 
w okularach, Józefa Łubieńska –pierwsza z prawej siedząca
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59. Poświęcenie sztandaru Związku Młodzieży Polskiej Żeńskiej w Żegocinie. 
       Pośrodku – ks. dr Kazimierz  Głowiński, Teofila Chłapowska w okularach  

druga z lewej pierwszym rzędzie

60.  Poświęcenie sztandaru Związku Młodzieży Polskiej Męskiej w Żegocinie, 
16.07.1933r. W I rzędzie drugi od prawej – ks. K. Głowiński;  

pośrodku – Teofila Chłapowska
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61. Członkowie Kółka Rolniczego (zdjęcie pochodzące z trzeciej dekady XX wieku)

62. Żegocińska OSP
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HELENA MODRZEJEWSKA  
CHŁAPOWSKA 

& 
KAROL BODZENTA H. DRYJA  

CHŁAPOWSKI

Wielkopolskie wątki biograficzne Heleny i Karola wskazują, iż najczęściej  
odwiedzali oni właśnie Żegocin. Tutaj spędzali upalne lata, święta Bożego  
Narodzenia, święta wielkanocne, to tutaj Helena wypoczywała po wyczer-
pujących występach w Ameryce, pisząc  w listach do bliskich: „Najlepiej nam 
było u Józia w Żegocinie”11

11 Korespondencja Heleny Modrzejewskiej, t. I, Warszawa 1965.

63. Helena Modrzejewska  
z Karolem Chłapowskim
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vbraci (Józefa i Karola) łączyła zawsze serdeczna, braterska więź, 
pieczołowicie podtrzymywana do końca ich żywota – potwierdzeniem  
tego może być:

• liczna korespondencja,
• wspólne wędrowanie po Szwajcarii,
• pożegnanie Karolów podczas wyjazdu na podbój Ameryki,
• fakt, iż po śmierci Heleny Modrzejewskiej w 1909 roku, Karol  
przybywa do Żegocina z kilkoma kuframi pamiątek po artystce i tutaj  
zajmuje się wydaniem pamiętników żony, dokonując swego żywota  
w 1914 roku (rok przed śmiercią swojego brata – Józefa)

65. Helena Modrzejewska64. Karol Chłapowski
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KAROL BODZENTA H. DRYJA  
CHŁAPOWSKI

22 XI 1841 – 21 III 1914 

66. Karol Bodzenta Chłapowski
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vsyn Stanisława Teodora Marcina Chłapowskiego z Chłapowa h. Dryja 
(1796-1863) i Henryki Dzierżykraj Morawskiej z Chomęcic h. Drogosław 
II (1815-1863)

vbrat Józefa Chłapowskiego (starszy od niego o 12 lat)

vadiutant Mariana Langiewicza – generała i dyktatora powstania 
styczniowego

vosadzony przez władze pruskie w Gnieźnie, fort w Winiarach i osławiony 
berliński Moabit

vdziennikarz, literat, współzałożyciel i redaktor czasopism oraz liberalno
-nacjonalistycznej gazety „Kraj”

vnieprzytomnie zakochany w aktorce – Helenie Modrzejewskiej, 
którą poznał podczas tournee krakowskiego teatru Koźmiana w roku 
1866 w Teatrze Polskim w Poznaniu i/a poślubił 12 września 1868 roku

vpublicysta w Ameryce (często odpierał rozmaite kłamstwa i oszczerstwa
na temat Polski)

vczłonek Zarządu Związku Narodowego Polaków w Ameryce oraz Komite-
tu Dobroczynności (pomagał Polakom przebywającym w Ameryce, wysie-
dlonym wskutek wysiedleń dokonywanych przez Prusaków)

vredaktor pamiętników żony oraz korespondent pism poznańskich
(po śmierci Helenyw Żegocinie)

vzmarł 21 III 1914 w Żegocinie; pochowany został w Krakowie na cmenta-
rzu Rakowickim obok żony
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HELENA MODRZEJEWSKA

12 X 1840 – 8 IV 1909

67. Helena Modrzejewska

vwłaśc. Jadwiga Helena Misel – córka Józefy Bendy (wdowy po zamożnym 
kupcu), urodzona w Krakowie

vw roku  1868 poślubił ją Karol Chłapowski – ziemianin z arystokratyczne-
go rodu wielkopolskiego

vjedna z najwybitniejszych polskich aktorek w historii

vnajlepsza szekspirowska aktorka świata i najgenialniejsza odtwórczyni
roli Adrienne Lecouvreur
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vdorobek artystyczny Modrzejewskiej obejmuje:
• 260 ról (w tym 35 w języku angielskim)
• 6 000 przedstawień

vartystka największego formatu, feministka, żarliwa patriotka i katoliczka

videał i ikona schyłku XIX wieku – ostatnia romantyczka w postromantycz-
nym świecie, a zarazem uparta, ambitna, odważna, mądra i inteligentna 
kobieta

vjej imieniem nazwano szczyt górski i wodospad w USA, kanadyjski 
parowiec, a także czekoladki, papierosy i dania w restauracjach; noszono 
także suknie i kapelusze a’la Modjeska

vprekursorka PR – public relations, ale również przykładna żona, 
matka, babcia

vHenryk Sienkiewicz zauroczony Heleną nadał jej ty-
tuł „gołębicy o orlich skrzydłach”, a hołd jej urodzie od-
dał w postaci Heleny Kurcewiczówny  w „Ogniem i mieczem” 
(wg przekazów ustnych, inspiracją stał się pobyt Sienkiewicza w Żegoci-
nie oraz w pobliskim Kurcewie – naturalnie za sprawą Heleny)

68. Matka Boska Żegocińska z naszyjnikiem Heleny Modrzejewskiej
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69. Na pocztówce widnieje napis: 
            “Wielebnemu Księdzu Głowińskiemu z prośbą o pamięć 

            - Helena Chłapowska 24go maja 1903”
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vw żegocińskim kościele złożyła Matce Boskiej wotum dziękczyn-
ne – naszyjnik, który umieszczony został na wizerunku Madonny  
w głównym ołtarzu

vKsiędzu dr Kazimierzowi Głowińskiemu, wysłała pocztówkę
ze swoim wizerunkiem i dedykacją:
„Wielebnemu Księdzu Głowińskiemu z prośbą o pamięć 
Helena Chłapowska Modrzejewska, 24go maja 1903”.

vw czasach proboszczowania ks. Głowińskiego w Żegocinie, 
Helena Modrzejewska w dowód szacunku ofiarowała mu swoje suknie, 
z których szyto ornaty dla proboszcza

vCiekawostką jest również fakt, iż  podczas pobytu w Żegocinie Helenie 
i Karolowi – wg wspomnień z 1885 roku – towarzyszył jej syn Rudolf Mo-
drzejewski – inżynier budowniczy linii kolejowych i mostów, pionier w bu-
downictwie mostów wiszących, o którym w Ameryce pisano i mówiono – „Na-
poleon inżynierii” z Polski. Obecność jego potwierdza anegdota, w której 
opisane jest zdarzenie mające rozegrać się na granicy dworskiego parku 
i pól uprawnych żegocińskiego majątku – odbywało się tam myśliwskie 
śniadanie, które  zakłóciła nieznana wieśniaczka, przychodząc na skargę 
do dziedzica Józefa. Jej zawodzenie psuło atmosferę wesołego spotkania, 
dlatego też dziedzic zgromił ją ostro nie rozpoznając swojej bratowej. 
Wprawiło to Helenę w ogromny zachwyt, ponieważ nie rozpoznał jej nikt 
z tam obecnych, łącznie z mężem i  synem, którzy byli wśród gości.  Epizod 
ten Helena uważała za jeden z najważniejszych triumfów aktorskich.

70. Rudolf Modrzejewski lub Ralph Modjeski  
(ur. 27 stycznia 1861 w Bochni, zm. 26 czerwca 1940 w Los Angeles)
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vW roku 1893 Helena Modrzejewska – jako reprezentantka polskich 
kobiet – wygłosiła mowę na Kongresie Kobiet w Chicago. Wystąpienie to 
było jawną obroną polskości, której siłą są polskie kobiety, będące „skarb-
nicą tradycji, honoru, patriotyzmu, męstwa, niezależnie od pocisków, kaj-
danów, Syberii”.12 Dalej mówiła: „Polska została ukrzyżowana”. To była 
niezwykle poruszająca mowa, nacechowana licznymi patriotycznymi od-
niesieniami do sytuacji Polski w okresie zaborów. Wystąpienie artystki 
nie uszło uwadze władz rosyjskich – na przełomie roku 1894/1895, gdy  
Helena i Karol  spędzali  Święta Bożego Narodzenia w Żegocinie; a nieco 
później, gdzieś około lutego,  wybierając się z Żegocina  na  występ do Ka-
lisza,  Helena odebrała depeszę następującej treści: „Policja nie pozwala 
na występ”. Oprócz zakazu występowania w Kaliszu zabroniono Helenie 
Modrzejewskiej również wjazdu do całego ówczesnego imperium rosyj-
skiego.

12 J. Szczublewski, Żywot Modrzejewskiej, PIW, Warszawa 1977, s.556.

71. Nekrolog Karola Chłapowskiego  72. Nekrolog Heleny Modrzejewskiej
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JÓZEFA Z CHŁAPOWSKICH ŁUBIEŃSKA 
 

(24 VIII 1894 – 3 VIII 1989)

 Po śmierci jedynego syna Lucjana, Chłapowscy –  
Teofila i Józef – adoptowali Józefę (Zitkę)  Chłapowską – 
córkę Stanisława bar. Chłapowskiego (1863-1929) z Kopaszewa i Marii  
Bocheńskiej h. Rawicz (1869 – 1921)

73. Józefa Łubieńska 74. Józefa Łubieńska  
z Teofilą Chłapowską

vw roku 1927 poślubił ją Jan Feliks Ludwik Herman Maria Leon Łubieński
h. Pomian (1890 – 1980); zamieszkiwali dwór w Żegocinie do wybuchu II 
wojny światowej

vJan Łubieński pochodził z prastarego, szlacheckiego, polskiego i arcyka-
tolickiego rodu, którego przedstawiciele uczestniczyli w różnych woj-
nach i sprawowali najróżniejsze funkcje kościelne (imiona 14 biskupów 
i trzech książąt prymasów Polski), a także liczne generalskie mundury 13

13 Yanko Łubieński 2009, s. 3.



44

75. Ślub Józefy Chłapowskiej  
z  Janem Łubieńskim   

(pomiędzy nowożeńcami Teofila 
Chłapowska)

  76. Józefa i  Jan Łubieńscy (przed pałacem w Żegocinie)
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vkrewny Jana Łubieńskiego – o. Bernard Łubieński h. Pomian (1846 –
1933),który swój patriotyzm wiązał z religijnością, kultem Matki Bożej 
jako Królowej Korony Polskiej oraz kultem świętych Polaków – Czcigodny 
Sługa Boży14 – głosił misje i renowacje na ziemiach polskich pod zaborem 
pruskim; pierwszą odbył w roku 1889 w Żegocinie (Księstwie Poznań-
skim), na zaproszenie Józefa Chłapowskiego (powrócił tu z misjami w la-
tach 1903-1912)15

14 6 marca 2018 papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jego życia i cnót – 
odtąd przysługuje o.Bernardowi ten tytuł (źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_
Alojzy_%C5%81ubie%C5%84ski), [dostęp 18.03.2019].
15 Ibidem.

78. o. Bernard Łubieński i Jan Łubieński

77. Ślub Józefy Chłapowskiej z Janem Łubieńskim (02.08.1927)
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79. Józefa i Jan (pośrodku) Łubieńscy 

80. Od prawej siedzą – Jan 
Łubieński, Teofila Chłapowska,  

Józefa z Chłapowskich  
Łubieńska, przykucnęła – 

 Jadwiga Łubkowska

81. Dziedziniec pałacu
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vJózefa i Jan Łubieńscy byli zawsze osobami skromnymi. Nie podążali 
za modą i nie gromadzili dóbr. Większość pieniędzy z zysków rynkowych 
lub sprzedaży z powrotem inwestowali, ich dobra służyły także za filię 
domu dziecka.

Zmagając się z ogromną biurokracją, próbowali znaleźć rodzinę dla dzieci 
osieroconych podczas wojny. Nigdy nie przepędzano też gości i żebraków – 
wręcz przeciwnie, na ile to było możliwe, dawano im wikt i opierunek

83. Jan i Józefa Łubieńscy

82. Jan Łubieński na porębie w Żegocinie 
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84. Józefa i Jan Łubieńscy przed wysłaniem paczek m.in. do Żegocina

vMajątek Żegociński we władaniu Łubieńskich:
• zakontraktowanych 50 rodzin chłopskich – w samym tylko domostwie

pracowało 20 osób, kolejnych 75 zatrudniano w sezonie letnim do żniw 
łącznie około 270 osób (do tego dochodziły dziewczęta przyuczane do 
pracy na roli i w kuchni)

• ogromne sady owocowe i ogrody warzywne,
• niekończące się pola ziemniaków,
• lasy, które trzeba było pielęgnować i prowadzić w nich odstrzał zwierząt;
• hodowlę i produkcję perliczek, indyków, najróżniejszej rasy kur, cieląt, 

baranów, dzików;
• wędzenie, peklowanie i konserwowanie różnych produktów spożywczych

- od szynki po kiełbasę, od dżemów po kiszone ogórki;
• samodzielną produkcję mydła

vJózefa opiekowała się kościołem, łożyła na utrzymanie księdza i budynku
oraz  na biskupie wizytacje, częste procesje i towarzyszące im poczęstunki

v1 września 1939r. rozpoczęła się II wojna światowa, majątki – w tym Że-
gociński zarekwirowało niemieckie wojsko, zaś Łubieńskich przepędzono

vtułali się po świecie – ich droga wiodła przez Węgry, Serbię do Chorwacji, 
a potem Ameryki

vpracowali dla Polskiego Czerwonego Krzyża

vJan napisał wspomnienia, tomik wierszy w 10 językach, szereg krótkich
opowiadań; prowadził korespondencję z ludźmi z całego świata
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vŁubieńscy wysyłali niezliczone ilości paczek do Polski – w tym 
do Żegocina

vw 1965 roku powrócili Janowie z Ameryki na stary kontynent europejski
i osiedli w austriackim Grazu

vYanko Łubieński,  jeden z bratanków Józefy opisuje we wspomnieniach
„Paczki cioci Zitki” , iż opróżniając mieszkanie po jej śmierci,  na ścianie 
ich kamienicy pozostała  śnieżnobiała plama – znak po zdjęciu obrazu 
Matki Bożej Żegocińskiej,  do której przez wszystkie lata swego życia  
modliła się gorliwie Józefa z Chłapowskich Łubieńska16

16 Yanko Łubieński 2009, s. 3-7.

85. Nekrolog Józefy z Chłapowskich h. Pomian Łubieńskiej
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PÓŁ WIEKU POSŁUGI W PARAFII ŻEGOCIN 
KS. DR KAZIMIERZ GŁOWIŃSKI

vurodził się 22 stycznia 1862 roku w Obornikach Wielkopolskich – syn 
Maksymiliana i Apolonii z domu Zachler

vteologię studiował w Rzymie, gdzie obronił doktorat z prawa kanoniczne-
go i uzyskał licencjat z filozofii

vświęcenia kapłańskie przyjął 29 września 1888 roku

vw roku w 1898 został administratorem parafii Żegocin; żegocińskim 
proboszczem

vw czasie zaborów włączał się ks. Głowiński w ruch narodowościowy, 
stając w obronie ojczystej kultury; odważnie głosił swe poglądy na wie-
cach piętnujących walkę z polskością. W 1911 roku w Żegocinie otwarcie 
przemawiał w obronie nauczania religii w języku polskim

86. ks. dr Kazimierz Głowiński 
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vw 1903 r. – został prezesem miejscowego Kółka Rolniczego; jednocześnie
patronował też pierwszemu w Wielkopolsce Kółku Włościanek

vwspółpracował z Towarzystwem Czytelni Ludowych w powiecie 
pleszewskim, a także Towarzystwem Kolonii Wakacyjnych „Stella”

vod 1916 członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

vw październiku 1941 r. aresztowany przez gestapo i wywieziony 
do Fortu VII w Poznaniu, dalej znalazł się w Generalnym Gubernator-
stwie. W 1945 roku wrócił do Żegocina, przejmując ponownie obowiązki 
proboszcza i dziekana

vks. Głowiński był autorem wielu publikacji z zakresu prawa kanoniczne-
go, co cenił wysoce Prymas Polski – Józef Glemp. W 1925 napisał i wła-
snym nakładem opublikował rozprawę Kwestia rzymska. W 1931 rozsze-
rzył ją i wydał jako Kwestię rzymską i traktat laterański. W rękopisie pozo-
stawił prace: O świeckiej władzy papieży (1908 r.) oraz Zaprawdę – dzieje 
Państwa Kościelnego i zabór Rzymu  (1911r.)

vzmarł 15 października 1946 r. w Wieczynie. Pochowany 19 października
 na żegocińskim cmentarzu przykościelnym17

17 M. Kłakulak – Żegocin. W tyglu historii i codzienności, 2010, s.48
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GRUPA POWSTAŃCZA

Parafia Żegocin odznaczała się zawsze kultem Matki Bożej oraz 
wielkim patriotyzmem – przyczynili się do tego dziedzice Żegocina jak 
i wiosek należących do parafii (np. hrabia Radoński, Teofila i Józef Chła-
powscy); organizowali powstańców do powstań – listopadowego i stycz-
niowego (sami przeprowadzali ochotników przez Prosnę)

vw 1918 w Żegocinie uformowała się grupa powstańcza z własnym
sztandarem [wyszywanym pod opieką Teofili Chłapowskiej], która 
przeszła pod dowództwo płk. Bociańskiego, u którego gońcem był Il-
defons Domagalski - powstaniec i wielki patriota, który  za długoletnią 
służbę w kościele otrzymał order papieski (zmarł w Żegocinie 1981r.)18

18 ks. prał. Czesław Wojciechowski, Charakterystyka lat okupacyjnych [w:] Kronika

87. Grupa powstańcza z Żegocina



53

vWśród uczestników powstania byli mieszkańcy Żegocina i Żbik:
Ildefons Domagalski, Stanisław Kędziora, Czesław Banaszak, Kazimierz 
Andersz, Antoni Gocki, Henryk Janicki, Ignacy Karolak, Kazimierz Mazu-
rek,  Michał Musiałowski, Władysław Paprocki, Józef Pawelczyk, Andrzej 
Pisarski, Serbiak

                   

                       

88. Ildefons Domagalski                                                       89. Stanisław Kędziora
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SUBTELNY BLASK CODZIENNOŚCI

W zachodniej części wsi zachował się drewniany wiatrak koźlak z poł. 
XIX w.; osadzono go na niewielkiej górce blisko drogi prowadzącej do są-
siedniej wsi Wieczyn – jego konstrukcja wspiera się na jednej nodze (kiedy 
przesuwano wiatrak okopywano go, podkładano wały i dopiero za pomocą 
koni przesuwano o  półtora metra dziennie)19

19 M. Kłakulak – Żegocin. W tyglu historii i codzienności, 2010, s.238.

91. Kuźnia 

90. Prace żniwne - widok od strony zachodniej     
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93. Prace żniwne w gospodarstwie                                     

92. Wiatrak koźlak, XX wiek                         
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95. Prace żniwne                                                  

94. Prace żniwne w polu
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96.  W ogrodzie  
przed domem Andreszów

97. Zdjęcie przed domem Anderszów



58

BIBLIOGRAFIA

Publikacje książkowe:
Chłapowski D., Chłapowscy. Kronika rodzinna; uzup. i przyg. do dr. Krzysztof Chła-
powski, Warszawa 1998
Kłakulak M., Żegocin. W tyglu historii i codzienności, 2010 
Szczublewski J., Żywot Modrzejewskiej, wybór i opracowanie Jerzy Got, Józef Szczu-
blewski; Warszawa 1977 
Łubieński Yanko, 2009 
ks. prał. Wojciechowski Cz., Charakterystyka lat okupacyjnych [w:] Kronika Para-
fialna 1959 – 1970 
Korespondencja Heleny Modrzejewskiej, t. I, Warszawa 1965 
Księga pamiątkowa Związku Poznańskich Kółek Rolniczych 1866-1926 , Poznań 
1926 (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu)

Materiały internetowe:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Alojzy_%C5%81ubie%C5%84ski
https://www.sejm-wielki.pl/

ŹRÓDŁA ILUSTRACJI

Archiwum Ośrodka Kultury w Żegocinie 
Zdjęcia nr 1-20, 33-34, 57-63, 68, 86-97

Archiwum Rodziny Chłapowskich 
Zdjęcia nr 21-22, 24-27, 35-38, 49-51, 53, 66, 71, 76-77, 81-84

Archiwum Rodziny Ciechomskich  
(potomków Teofili z Woronieckich Chłapowskiej)
Zdjęcia nr 23,28-32, 39-48, 54-55, 69, 73-75, 78-80, 85 

Źródło internetowe
Zdjęcia nr 52, 56, 64-65, 67, 70, 72



59

Album „Śladami Przeszłości”, wzbogacony o biogramy i liczne objaśnienia, 
to jeden z owoców pracy i szerokich poszukiwań grupy zapaleńców – działaczy 
kulturalnych i społecznych Żegocina. To grupa ludzi, którzy mówią o sobie, że bez 
kultury nie potrafią żyć.  Ich pasja, oddanie, ogrom pracy, poświęcenie i serce – 
to wszystko jest godne wielkiego podziwu i uznania. Takie wsie jak Żegocin, tacy 
ludzie jak grupa jego mieszkańców-fanatyków i sług kultury, to w dzisiejszych 
czasach rzadkość. Jest to przykład współczesnego przejawu wielkopolskiego  
etosu pracy organicznej – zbioru norm ukształtowanych w XIX-wiecznej przeszłości 
Wielkopolski. Działania nimi inspirowane owocują w Żegocinie dobrem służącym 
społeczności lokalnej, społeczeństwu i krajowi.          
                                                                 

                                                                               dr hab. Krzysztof Chłapowski,  prof. IH PAN    
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