
znani związani z Siedlcami



Józefa Aleksandra

z książąt Czartoryskich, Ogińska

 ur. 19 marca 1730, 
zm. 28 sierpnia 1798 w Siedlcach.

 Księżna, magnatka z rodu Czartoryskich, 
dama krzyża orderowego Zakonu
Maltańskiego i dama Krzyża
Gwiaździstego.

 Po śmierci ojca odziedziczyła w 1775 r. 
miasto Siedlce z siedmioma przyległymi
folwarkami. Wpłynęła na rozwój
ekonomiczny i kulturowy miasta.

 Pochowana w kaplicy pw. św. Krzyża.



Ziuta Buczyńska

 właśc. Józefa, z domu Wołosz (ur. 13 
marca 1910 w Warszawie, zm. 8 grudnia 
2002 w Siedlcach) – Polska tancerka, 
działaczka na rzecz kultury. Honorowa 
Obywatelka Miasta Siedlce, jedna z ulic
miasta nosi jej imię.

 W Siedlcach ukończyła gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi. W wieku 18 lat wyszła za 
mąż i oboje z mężem przenieśli się do 
Warszawy, gdzie rozpoczęła naukę w Szkole
Tańca i Rytmiki Janiny Mieczyńskiej.

 W roku 1935 studiowała w Monachium na
dwóch wybitnych uczelniach – Gunter-
Schule i Baiett-Godlewski

 Za działalność kulturalnąna terenie Siedlec
została odznaczona Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi
odznaczeniami, dyplomami i nagrodami
Ministra Kultury i Sztuki

Order Odrodzenia Polski

https://pl.wikipedia.org/wiki/8_grudnia


Ignacy Jan 

Skorupka
 Urodził się 31.07.1893 roku w Warszawie.

 Jego przodkowie brali udział w Powstaniu Styczniowym.

 Od młodości był przewidywany do stanu duchowego.

 Do seminarium wstąpił w 1909 roku a pięć lat później otrzymał święcenie
kapłańskie.

 Skorupka kształcił się w Akademii Duchowej w Piotrogrodzie.

 Pełnił posługę duszpasterską w różnych częściach Rosji.

 Po powrocie na ziemie Polskie został wikarym w Łodzi i w między
czasie udzielał się społecznie, pomagał sierotom i krzewil oświatę.

 Skorupka był kapelanem ochotniczego pułku piechoty, który składał się
głównie z gimnazjalistów i studentów.

 Pełnił też funkcję notariusza warszawskiej kurii metropolitarnej oraz
kapelana Ogniska Rodziny Maryi na Pradze.

 Kapelan zginął od ostrzału w głowę 14.08.1920 r.



Ciekot Szczepan
(1885-1964), rolnik, działacz ludowy, poseł na Sejm 

Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, spółdzielca, 

społecznik

Od 1922 roku zamieszkał w Chodowie, 

wsi 6 km od Siedlec. Tam założył

pierwszą handlową plantację warzyw

w całym powiecie. Pomagał wszystkim

mieszkańcom we wprowadzaniu

nowoczesnych metod gospodarowania. 

W późniejszych latach założył kasy

rolnicze i wraz z kilkoma innymi

działaczami Spółdzielnię Rolniczo–

Handlową „Rolnik”. Był również

radnym w samorządzie gminnym i

powiatowym.



Winter Antoni
Historyk, regionalista i nauczyciel. Urodził się 23 maja 1910 roku w Siedlcach. 
Uczył się w Szkole Powszechnej nr 4 im. Adama Mickiewicza, potem 
w Państwowym Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Po 
złożeniu egzaminu maturalnego podjął studia na kierunku historia w 
Uniwersytecie Warszawskim. W 1936 roku obronił pracę magisterską 
"Historyczno-topograficzny rozwój miasta Łukowa do XVI wieku".

Po studiach rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel historii w Gimnazjum i 
Liceum Biskupa Podlaskiego w Siedlcach, od 1952 roku pracował w Technikum 
Mechanicznym w Siedlcach. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako 
urzędnik w Zarządzie Miasta. W tym czasie brał czynny udział w tajnym 
nauczaniu. W latach 1949-1952 był pracownikiem Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej.

Po wojnie aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Historycznym i Polskim 
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Pełnił również funkcję społecznego 
opiekuna zabytków. Od czasu studiów prowadził badania nad historią Siedlec. 
W 1969 roku wydał pracę "Siedlce 1448-1918". Jej kontynuacja "Siedlce 1918-
1939", ukazała się dopiero w 2015 roku, dwadzieścia siedem lat po śmierci 
autora. Za życia opublikował również kilkanaście artykułów naukowych i 
popularnonaukowych poświęconych historii tego miasta. W 1984 roku w 
uznaniu zasług Rada Miasta nadała mu godność Zasłużonego Obywatela Miasta 
Siedlce.

Antoni Winter zmarł 16 października 1988 roku i został pochowany na 
cmentarzu przy ulicy Cmentarnej w Siedlcach. W 1994 roku Rada Miasta 
jednej z ulic na Osiedlu Romanówka nadała imię Antoniego Wintera.



Mieczysław Asłanowicz urodził się 29 lutego 1880r. we wsi Długojewo. 

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim utrzymując się z korepetycji. Mimo ciężkich
warunków wiele czasu poświęcił na działalność oświatowo-polityczną i wychowawczą
wśród młodzieży robotniczej przedmieścia Wola. W 1905r. aresztowany przez władze
carskie za udział w demonstracjach, zesłany na przymusowe osiedlenie do południowych
rejonów cesarswa. Zamieszkał w Odessie. Na tutejszy uniwersytet przeniósł swoje
dokumenty z UW i złolżył egzamin na stopień kandydata nauk przyrodniczych. Wtedy
został uznany za wyzwolonego z mrzonek socjalistycznych i uzyskał prawo
powrotu do kraju.

W 1906r. podjał pierwszą pracę jako nauczyciel w Pułtusku, uprawiał na równi ze
zdrowymi uczniami różne dyscypliny sportowe, w tym łyżwiarstwo. Po roku pobytu w
Pułtusku przeniósł się do Rawy Mazowieckiej, gdzie uczył przez okres dwóch lat. Po
trzech latach nauczania w siedleckim Gimnazjum Podlaskim został jego dyrektorem. Po
opuszczeniu Siedlec przez Rosjan w roku 1915r, w czasie okupacji niemieckiej (1915-
1918), sprowadził postępowych pedagogów i działaczy społecznych.

Jego prawy charakter i zgodność czynów z głoszonymi ideami zyskały mu wielki
autorytetwśród młodzieży i mieszkańców miasta.

Zmarł po długiej chorobie 23 września 1924r. w Siedlcach, pochowany na Cmentarzu
Centralnym.



Boruciński Michał

 Urodził się 29 września 1885 roku w Siedlcach jako drugi syn Stanisława i Kazimiery z 
Miszczaków

 Był on malarzem, nauczycielem oraz grafikiem.

 Po śmierci ojca Michał Boruciński zatrudnił się w siedleckiej drukarni.

 W 1904 roku rozpoczął naukę w otwartej po wieloletniej przerwie Szkole Sztuk Pięknych w 
Warszawie (obecnie Akademia Sztuk Pięknych).

 Malował portrety, pejzaże, sceny rodzajowe i historyczne, projektował także witraże i 
ilustrował książki.

 W okresie międzywojennym wiele uwagi w swojej twórczości poświęcił Huculszczyźnie, po 
wojnie powstał jego cykl rysunków "Ruiny Warszawy".

 W 1930 roku był jednym ze współorganizatorów Instytutu Propagandy Sztuki.

 Był żonaty z Zofią Jakimowicz (1883-1969), siostrzenicą Władysława Stanisława Reymonta.

 Michał Boruciński zmarł 21 kwietnia 1976 roku w Warszawie i pochowany został na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie.



Jastrzębski Zygmunt 
(1875-1925)

Bankowiec, minister skarbu. Urodzony w 
Siedlcach. Kształcił się w Warszawie. 
Uczestniczył w nielegalnej działalności 
oświatowej, za co został aresztowany przez 
Rosjan. W 1904 roku, trzy lata po ukończeniu 
studiów, wyjechał do Chin, gdzie podjął pracę 
w Banku Rosyjsko-Chińskim. Szybko awansował, 
obejmując wkrótce stanowisko dyrektora 
wschodniej grupy oddziałów, mieszczącej się w 
Szanghaju. Aktywnie uczestniczył w życiu 
tamtejszej Polonii. Sfinansował budowę Domu 
Polskiego w tym mieście. Po odzyskaniu 
niepodległości powrócił do Polski. W rządzie 
Juliana Nowaka (31 lipca - 14 grudnia 1922) 
pełnił funkcję ministra skarbu. Początkowo 
resortem tym kierował w pierwszym rządzie 
Władysława Sikorskiego, powołanym 16 grudnia 
1922 roku. Na tym stanowisku 2 stycznia 1923 
roku zastąpił go jednak Władysław Grabski. 
Zmarł 13 marca 1925 roku i został pochowany 
na Powązkach w Warszawie.



Stefan Żeromski
ur. 14 października 1864 w Strawczynie, zm. 20

listopada 1925 w Warszawie.

Polski prozaik, publicysta, dramaturg; pierwszy 

prezes polskiego PEN Clubu. Czterokrotnie 

nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury (1921, 1922, 1923, 1924). Jeden z 
najwybitniejszych pisarzy polskich w historii.

Stefan Żeromski był znany również pod 

pseudonimami Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan 

Iksmoreż. Ze względu na zaangażowanie społeczne 

nazwany był „sumieniem polskiej literatury” lub 
„sumieniem narodu”.

Przez lata związany z Siedlcami, o czym 

świadczy powieść "Przedwiośnie", gdzie 

główny bohater jest "rodem z Siedlec". 

Również żona Żeromskiego - Anna Zawadzka 
pochodziła z Siedlec.



Prezentację przygotowali uczniowie klasy IV TB

“UMARŁYCH WIECZNOŚĆ DOTĄD TRWA, 
DOKĄD PAMIĘCIĄ IM SIĘ PŁACI.”

Wisława Szymborska


