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Lucjusz W adys aw Cyganowski – artysta grawer, 

kronikarz Cz stochowy lat 1906–1943 

Koniec XIX i pocz tek XX wieku w Cz stochowie to okres dynamicznego 

rozwoju gospodarczego. W zak adach przemys u metalurgicznego i w ókienni-

czego uruchamiano sprowadzone, nowoczesne maszyny. Dokonywali tego fa-

chowcy w wi kszo ci pochodz cy spoza granic Królestwa Polskiego. Tym spo-

sobem do miasta nap yn o wielu specjalistów o ró nych zainteresowaniach po-

zazawodowych, zasilaj c szeregi inteligencji. Zazwyczaj przesiedlanie odbywa-

o si  ca ymi rodzinami, co zwi ksza o stabilno  i perspektyw  integracji z lo-

kalnym rodowiskiem. Migracja mia a kierunek odwrotny do dzisiaj wyst puj -

cej. Powsta e miejsca pracy wp yn y na zwi kszenie liczby ludno ci miast1. 

Nowo zaistnia a sytuacja ekonomiczna spowodowa a, e Cz stochowa by a 

miejscem atrakcyjnym do osiedlania si  i przyjaznym dla nowo przyby ych. 

Te sprzyjaj ce warunki zach ci y równie  Lucjusza W adys awa Cyganow-

skiego do przeniesienia si  z Warszawy do naszego miasta. Urodzony w 1882 

roku Lucjusz umiej tno ci zawodowe nabywa  u mistrzów w Warszawie2. Do 

Cz stochowy sprowadzi  si  ju  jako w pe ni wykszta cony i sprawny manualnie 

artysta grawer. Ojciec Lucjusza, Walenty3, urodzi  si  w 1828 roku w Radomiu. 

Z zapisów metrykalnych wiemy, e by  czeladnikiem u mistrza zajmuj cego si  

ko cielnymi instrumentami muzycznymi – organami. Lucjusz posiada  oko o 

dziesi ciorga rodze stwa i by  dzieckiem z czwartego zwi zku swojego ojca.  

Podczas zbierania materia ów biograficznych uda o si  znale  wpis metry-

kalny, dokonany w j zyku starorosyjskim, który po prze o eniu brzmi:  

                                                 
1  Patrzyk F., Studia nad rozwojem struktur ludno ciowych Cz stochowy, Cz stochowa 1955, s. 11. 
2  Cz stochowski Poradnik Reklamowy z Kalendarzem na rok 1911, reklama, s. 72. 
3  Ksi ga metrykalna parafii Przemienienia Pa skiego w Warszawie, poz. 81, 1877 r. 
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W Warszawie w parafii Przemienienia Pa skiego 24IX/6X 1877 r. o 10 rano o wiadcza-

my, e w obecno ci wiadków Karola Millera nauczyciela muzyki i Micha a Jakubow-

skiego krawca, obu pe noletnich mieszkaj cych w Warszawie, zawarto zwi zek ma e -

ski mi dzy Walentym Cyganowskim, 49-letnim wdowcem po nie yj cej (zmar ej) Hono-

racie, kupcem urodzonym w mie cie Radomiu, synem Tomasza i Wiktorii urodzonej  

(z domu) W odek (z W odków), maj cym zamieszkanie na ul. Biela skiej w Warszawie 

pod nr 593, i Mariann  Wi niewsk , 28-letni  pann  urodzon  w osadzie Karolina w po-

wiecie b o skim, córk  Macieja Wi niewskiego i jego ony Katarzyny z Machlewskich, 

maj cej zamieszkanie przy rodzinie w Warszawie na ul. Biela skiej pod nr 597. Ma e -

stwo to poprzedzi y trzy zapowiedzi w tutejszym ko ciele parafialnym. Nowo e cy 

o wiadczyli, e nie zawarli umowy przed lubnej. Ma e stwo zosta o zawarte przed ks. Mar-

celim Karpi skim wikarym tutejszej parafii. (Akt ten po przeczytaniu zosta  podpisany). 

Przeprowadzka Walentego do Warszawy wi e si  ze zmian  profesji –  

z rzemie lnika na kupca4. Liczne rodze stwo Lucjusza mieszka o w stolicy.  

Z zebranych informacji wiemy, e które  z nich wyemigrowa o do Ameryki5. 

Zaowocowa o to pomoc  materialn  dla rodziny grawera w trudnym okresie, tj. 

po jego mierci. 

Rok 1906 jest dat  zawodowego zaistnienia Cyganowskiego w Cz stocho-

wie6, o czym wiadczy  mo e poni sza reklama pracowni artystyczno- 

-grawerskiej. 

 

Fot. 1. Reklama pracowni artystyczno-grawerskiej Lucjusza Cyganowskiego 

                                                 
4  Akta parafii Przemienienia Pa skiego w Warszawie, 24 IX/6X/1877. 
5  Z relacji Andrzeja Kwiatkowskiego. 
6  Druk reklamowy – rachunek ze zbiorów autorów. 
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Lucjusz Cyganowski zawar  zwi zek ma e ski w dniu 4 lutego 1908 roku7 

z Franciszk  Mart  Kwiatkowsk , urodzon  w Warszawie 20 lutego 1881 roku8. 

 

Fot. 2. Lucjusz Cyganowski z on  Franciszk  (oko o 1909 r.). Zdj cie udost pnione ze zbiorów 

Pauliny Renc 

Z tego zwi zku urodzi o si  pi cioro dzieci. Córki Irena, Czes awa, Krystyna 

oraz synowie Stanis aw i Jan. Jedynie Jan przej  profesj  po ojcu, natomiast 

Stanis aw zosta  farmaceut , a starsi mieszka cy miasta mog  go pami ta   

z pracy w aptece przy rogu ulicy Warszawskiej i placu Daszy skiego. Dzisiaj 

ju  ten przybytek o wspania ym zabytkowym drewnianym wystroju nie istnieje. 

                                                 
7  Urz d Stanu Cywilnego Warszawa ródmie cie, nr I-4-31-1908. 
8  Urz d Stanu Cywilnego Warszawa ródmie cie, nr I-4-116-1881. 
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Jan, urodzony w 1911 roku, pomaga  ojcu w firmie, nabywaj c umiej tno ci 

od seniora. Pracownia artystyczno-grawerska mie ci a si  w kamienicy na rogu 

ul. Ko ciuszki i II Alei. 

 

Fot. 3. Widok kamienicy, w której znajdowa a si  pracownia grawerska 

Wej cie do zak adu znajdowa o si  na parterze od ulicy Ko ciuszki. By o to 

w skie pomieszczenie, które mo na zlokalizowa  pod czwartym oknem pierw-

szego pi tra, licz c od naro nego balkonu. Po przebudowach budynku zosta o 

ono w czone w obecnie dzia aj c  tam aptek . Widok frontowego szyldu gra-

wera zapewni o nam zdj cie wykonane z ca kiem innego powodu. W latach 

trzydziestych XX wieku uwieczniono kierowanie ruchem ko owym na skrzy o-

waniu II Alei i ulicy Ko ciuszki. Reguluj cym ruchem by  elew szko y policyj-

nej, mieszkaniec Rakowa, a zdj cie zosta o udost pnione przez Komendanta Po-

licji w Cz stochowie. 

Wysokie umiej tno ci i lokalizacja pracowni w samym centrum miasta za-

pewni y Lucjuszowi W adys awowi Cyganowskiemu egzystencj , mimo bardzo 

silnej konkurencji. Szeroki zakres wiadczonych us ug, doskona e umiej tno ci 

z ocenia, nak adania ceramicznych emalii, grawerowania kunsztownych wzorów 

zapewni y byt rodzinie grawera, pomimo istnienia dziesi ciu podobnych firm  

w mie cie. wiadcz  o tym zamieszczone poni ej przyk ady kunsztu zawodo-

wego Cyganowskich. 
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Fot. 4. Przyk ady prac Lucjusza Cyganowskiego. Odznaki i gwó d  do sztandaru ze zbiorów An-

drzeja Patrzyka i autorów 
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Spu cizna po arty cie dokumentuje, e oprócz przedmiotów o walorach arty-

stycznych (fot. 4.), wykonywa  on wyroby proste w wi kszym nak adzie, które 

zapewnia y wi kszy zysk (przyk ady prac Lucjusza Cyganowskiego). S  to nu-

merki identyfikacyjne czy proste znaczki licznych organizacji. Dzi ki wielu  

z pozoru b ahym etonom, odznaczeniom czy metalowym przypinkom doku-

mentowa  histori  Cz stochowy. Up yn o prawie 110 lat od przybycia Lucjusza 

do Cz stochowy, a o wielu lokalnych wydarzeniach czy organizacjach przypo-

minaj  tylko kawa ki misternie ukszta towanego metalu, a starania znalezienia 

jakichkolwiek udokumentowa  na papierze ko cz  si  mizernymi wynikami lub 

niczym. Na naszych oczach, prawie w czasie, który by  nam wspó istniej cy, 

uleg y zapomnieniu ró nego rodzaju zorganizowane grupy ludzi o wspólnych 

zainteresowaniach, umiej tno ciach czy pasjach. Poczynania Cyganowskiego 

powinni my traktowa  jako bardzo specyficzn  dzia alno  kronikarza Cz sto-

chowy okresu do II wojny wiatowej. Dowodem tego mo e by  dzia alno  chó-

ru przy ko ciele w. Zygmunta, powsta ego w 1882 r. 

 

 

Fot. 5. Odznaki chóru przy ko ciele w. Zygmunta. Odznaki ze zbiorów Andrzeja Patrzyka oraz 

autorów 
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Prezentujemy dwie odznaki upami tniaj ce uroczysto ci jubileuszowe.  

W 1932 roku obchodzono 50-lecie. Mimo usilnych poszukiwa  w literaturze, 

prasie i parafii nie natrafili my na adne zapisy. Jedynym dowodem s  poni sze 

odznaki wykonane w pracowni Lucjusza Cyganowskiego. 

Istniej  trzy zbiory odznak grawera, cznie oko o 100 obiektów. Praktycz-

nie wszystkie si  uzupe niaj  i niewiele jest dubletów. Jednak od 2013 roku, 

kiedy to ukaza a si  ksi ka Odznaki cz stochowskie Lucjusza Cyganowskiego, 

wydana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddzia   

w Cz stochowie, odkryli my kilka nowych prac godnych ksi kowego udoku-

mentowania. Zebrano materia y do nowej publikacji, która zawiera aby wszyst-

kie odznaki cz stochowskie okresu do roku 1950. Tego typu dzia alno  nie 

znajduje jednak wsparcia finansowego instytucji miejskich. 

Zbieranie materia ów o Lucjuszu Cyganowskim trwa o kilka lat. Zespó  lu-

dzi, który przyczyni  si  do powstania publikacji, dzia a  bezinteresownie, nie 

szcz dz c w asnych rodków. Na pocz tku dysponowali my tylko zbiorami od-

znak, które mo na by o powi za  z wydarzeniami cz stochowskimi, bo takie  

w zdecydowanej wi kszo ci upami tnia  artysta. 

Wizyta w Cechu Rzemios  w Cz stochowie zaowocowa a informacjami, e 

Jan Cyganowski, syn Lucjusza, prowadzi  dzia alno  do 1967 roku, a dokument 

mistrza zawodu uzyska  w Kielcach w 1943 roku9. Wyzwolenie na mistrza by o 

konieczno ci , gdy  po mierci ojca nie móg  on samodzielnie prowadzi  fir-

my10. Dane te zgodne s  z moimi osobistymi wspomnieniami. Kiedy to w 1967 

roku Andrzej Paszta postanowi  zleci  wykonanie grawerowania cz ci mecha-

nizmu zabytkowego zegarka i szuka  odpowiedniego rzemie lnika, po kilku od-

mowach doradzono mu, e tak  rzecz mo e wykona  tylko Cyganowski. Uda  

si  na ulic  Ogrodow , gdzie mie ci  si  przeniesiony z ulicy Ko ciuszki zak ad.  

W ciemnym, skromnym pomieszczeniu za lad  sta a kobieta, zapewne siostra Jana, która 

powiedzia a, e mistrz umar , a ona do ko ca listopada ma opu ci  lokal. Oferowa a licz-

ne stemple odznak, które sta y na ladzie, w ród nich cz  stanowi y pozosta o  po Lu-

cjuszu. Niestety nie uda o si  wtedy zakupi  niczego11. 

Po prawie pó  wieku w zupe nie innych okoliczno ciach uda o si  naby  je-

den ze stempli Lucjusza Cyganowskiego. Zosta  on poddany profesjonalnej ana-

lizie metalograficznej, która mog a si  odby  po odci ciu plastra z boku walca 

narz dzia. Wynik bada  by  rewelacyjny. Odkryto, z jakiej stali wykonane by o 

narz dzie, a technologia utwardzania by a na bardzo zaawansowanym poziomie. 

Stosowano j  tylko w firmach zbrojeniowych produkuj cych lufy armatnie. Po-

siadanie przez grawera pieca oraz techniczna mo liwo  sch adzania narz dzia 

do temperatury minus 30 °C utwierdzaj  w przekonaniu, e w posiadanych wa-

                                                 
9  Ksi ga ewidencji zak adów rzemie lniczych, Cech Rzemios  Ró nych w Cz stochowie, 1967 r.  
10  Dyplom Mistrzowski 1472/374 14.04.1934 r., Izba Rzemie lnicza Kielce. 
11  Relacja Andrzeja Paszty. 
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runkach móg  wykona  w sposób zamierzony lub przypadkowy nowatorskie 

technicznie zabiegi technologiczne12. 

 

Fot. 6. Lucjusz z on  i córk , I Aleja NMP. Zdj cie udost pnione ze zbiorów Andrzeja Kwiat-

kowskiego 

Lucjusz Cyganowski zmar  w Cz stochowie w dniu 2 marca 1943 roku.  

W akcie zgonu, który zosta  sporz dzony w parafii w. Rodziny w Cz stocho-

wie, pod dat  2.03.1943 r. zanotowano: 

[…] o godzinie 9.00 stawili si  Józef Klimek kupiec lat 46 i Maksymilian Sierakowski lat 

32 instruktor samochodowy z Cz stochowy, o wiadczyli, e 1.031943 r. o godzinie 1400 

w Cz stochowie zmar  Lucjusz Cyganowski, lat 61, urodzony w Warszawie, syn Walente-

go i Marianny z Wi niewskich, pozostawi  on  Franciszk  Mart  z domu Kwiatkowsk . 

Poszukiwania grobu rodziny Cyganowskich na cmentarzu Kule nie da y 

adnych rezultatów. 

                                                 
12  Interpretacja i konsultacje wyników. Politechnika Cz stochowska, Wydzia  In ynierii Produk-

cji i Technologii Materia ów. 
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Na stronie internetowej Oddzia u Cz stochowskiego Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego zosta a zamieszczona informacja o poszukiwaniu krewnych 

grawera. Zaowocowa o to nawi zaniem kontaktu z Pani  Paulin  Renc z War-

szawy, spokrewnion  z rodzin  Cyganowskich. Od niej to otrzymali my kilka 

zdj , które s  ozdob  wydanej ksi ki. Ponadto przytaczana wcze niej kopia 

aktu lubu Walentego ujawnia ciekawe szczegó y biograficzne. 

 

Fot. 7. Lucjusz z rodzin  w Olsztynie. Zdj cie udost pnione ze zbiorów Andrzeja Kwiatkowskiego 

Istotne dla dokumentowania ycia Lucjusza Cyganowskiego informacje zo-

sta y uzyskane od Pana Andrzeja Kwiatkowskiego, kolegi z boiska Pana Juliusza 

S towskiego. Okaza o si , e Andrzej jest spokrewniony z on  Lucjusza. Od 

niego to, ca kiem bezinteresownie, autorzy otrzymali zdj cia (fot. 6 i 7), auten-

tyczny odr czny list Lucjusza oraz odpisy aktów zgonu rodziny Cyganowskich, 

które w sposób bezsporny dokumentuj  histori  rodziny. Bezcenne okaza y si  

te  wspomnienia i informacje przekazywane w rodzinie. Mimo e Andrzej uro-

dzi  si  po mierci Lucjusza, to zna  jego on  i dzieci. Wyja ni  nam bezsku-

teczno  poszukiwania grobu Lucjusza. adne z pi ciorga dzieci Lucjusza  

i Franciszki Cyganowskich13 nie za o y o rodziny. Wszyscy zmarli bezpotomnie14 

                                                 
13  Akt zgonu Urz d Stanu Cywilnego Cz stochowa, nr 836/1969. 
14  Akt zgonu Czes awy Cyganowskiej Urz d Stanu Cywilnego Cz stochowa, nr 1881/83; akt 

zgonu Jana Cyganowskiego, Urz d Stanu Cywilnego Cz stochowa, nr 1450/1967. 
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i zostali pochowani na cmentarzu Kule w Cz stochowie. Po up ywie urz dowe-

go okresu zabraniaj cego na ponowny pochówek, miejsca nie zosta y op acone  

i w sposób bezduszny zosta y zlikwidowane. Dokumentacja w kancelarii cmen-

tarnej uleg a spaleniu i odtworzenie miejsca spoczynku jest prawie niemo liwe. 

ycie i dokonania Lucjusza W adys awa Cyganowskiego, cz stochowianina 

z wyboru, dokumentalisty historii miasta w sposób, jaki pozwala  mu na to nie-

przeci tny talent i umiej tno ci, zas uguj  na upami tnienie. Prezes Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego zwróci  si  do Prezydenta Miasta Cz stochowy 

z wnioskiem o nadanie nazwy jednej z ulic imieniem grawera. Wniosek zosta  

poparty publikacj  wydan  staraniem PTN Cz stochowa za pieni dze cz onków 

numizmatyków i Pana Burmistrza Miasta Olesna. Petycja zosta a rozpatrzona 

pozytywnie, jednak e: „Z powodu braku adekwatnej lokalizacji wniosek zosta  

wpisany na list  oczekuj cych na realizacj  20.04.2014 r.”. Jest to minimum wy-

si ku, jaki powinni my zrobi  dla upami tnienia skromnego, wielkiego cz sto-

chowianina. Zainteresowanych wi ksz  ilo ci  informacji odsy amy do publika-

cji pt. Andrzej Paszta, Juliusz S towski, Odznaki cz stochowskie Lucjusza Cy-

ganowskiego (2013 r.) oraz do maj cego si  ukaza  opracowania Wydarzenia, 

ludzie i odznaki w Cz stochowie do 1950 r. tych samych autorów. 
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Lucjusz W adys aw Cyganowski – artysta grawer,  

kronikarz Cz stochowy lat 1906–1943 

Streszczenie 

Artyku  prezentuje ycie i twórczo  Lucjusza Wac awa Cyganowskiego, artysty grawera 

mieszkaj cego w Cz stochowie w latach 1906–1943. Dokumentowa  on histori  miasta w kronice. 

By  ojcem pi ciorga dzieci. Wszyscy jego potomkowie ju  nie yj . Równie  teraz nie mo na od-

nale  jego grobu. Podj to starania o nadanie nazwy jednej z ulic im. Lucjusza W adys awa Cyga-

nowskiego. 

Lucjusz W adys aw Cyganowski – artist engraver, chronicler  

of Czestochowa years of 1906–1943 

Summary  

The article presents the life and work of Czestochowa citizen of choice. Lucjusz Wladyslaw 

Cyganowski engraver artist working in Czestochowa during the years 1906–1943. He documented 

the events served as chronicler. Father of five children. Any of his progeny is dead. There is no 

longer their graves. The symbolic commemoration will be the famous man by naming the new 

street its name. 

 


