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Stanisław Marcin Egiejman 

(1881 – 1947) 
nota biograficzna 

 
[str. 96; 97; 102; 103 Albumu] 

 
 
 
Pochodzenie rodziny Egiejman nie jest bezspornie potwierdzone źródłowo. 
Pewne ślady wiążą przodków z Braćmi Polskimi i działalnością Akademii Ra-

kowskiej. 
Rodzina jest prawdopodobnie pochodzenia niemieckiego lub - według tra-

dycji ustnej - szwedzkiego.  
Nazwisko, wywodzące się najpewniej od “Egeman”, ulegało przekształce-

niom pod wpływem “spolszczeń” w procesie palatalizacji oraz późniejszej 
transliteracji rosyjskiej. 

Wersji pisowni, utrudniających znacznie poszukiwania źródłowe, jest wiele, 
m.in. : Egieyman, Egejman, Egeyman, Egelman, Egielman, Egieman, Eygieyman, 
a nawet Ekielman, Eghman. 

Ostatecznie ukształtowała się wersja “Egiejman”, chociaż do poł. XX w. spo-
tyka się w dokumentach oboczności, m.in. w postaci “Egejman”. 

 
Na początku XIX wieku rodzina lokalizowana jest na Śląsku (Czeladź), na-

stępnie kolejno z czasem: Obiechów (pow. jędrzejowski), Brogowy/Stare 
Skrzyńsko (pow. opoczyński), Złoczew (pow. sieradzki), Zakrzew (pow. radom-
ski), rychło potem Radom, a do chwili obecnej Warszawa, Poznań. Miejscowości 
te dobrze ilustrują szlak osadniczy rodziny z kierunku południowo-zachod-
niego ku centrum Polski. 

 
Najważniejszymi źródłami do poznania życia i działalno-

ści Stanisława Egiejmana są:                  
 Kronika Rodzinna spisywana przez Bolesława Egiej-

mana i kontynuowana przez Jego syna Tadeusza, znaj-
dująca się w oryginale u Anny Egiejman-Morkowskiej i 
w odpisach w  posiadaniu Rodziny;  

 

Bolesław Egiejman, 
brat Stanisława 
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 zachowane fragmenty korespondencji i dokumenty osobiste;  
 nie do końca rozeznane zbiory Archiwum Państwowego m. Radomia; 
 pamiątki i publikacje okolicznościowe Liceum im. Jana Kochanowskiego 

w Radomiu;                          
 materiały i dokumentacja Instytutu Pamięci Narodowej (IPN); 
 wspomnienia najbliższych członków rodziny. 

 
Stanisław Marcin Egiejman urodził się o godz. czwartej rano dnia 10 listo-

pada 1881 roku w Radomiu. Świadkami na Chrzcie Św., udzielonym w kościele 
farnym przez księdza Solarskiego, byli: Feliks Przybytniewski, Józefa Drabik 
oraz Antoni Piotrowski i Anna Drabik (metryka nr 620). 

 
Rodzicami Stanisława byli pochodząca z Radomia 

Apolonia Drabik (1855 – 1936) i Stanisław Egej-
man/Egiejman (1849 – 1936), urodzony w Zakrze-
wie, z profesji zdun, członek Radomskiej Pożarnej 
Straży – Oddz. III ”Do Wody”, później woźny Trybu-
nału Cywilnego w Radomiu. 

 
“Z małżeństwa Stanisława i Apolonii – podaje 

“Kronika Rodzinna” -  było 9 dzieci: 
1) Władysław, lat 4 mies.6, zm. 23.05.1879r. 
2) Ludwik, lat 2 m.7, zm. 29.05.1879 r. 
3) Bolesław Michał – 29.09.1878 – 21.03.1950 
4) Stefan, dni 8, zm. 08.09.1880 r. 
5) Stanisław Marcin – 10.11.1881 – 07.01.1947 
6) Aleksander, lat 6, zm. 20.03.1890 r. 
7) Jan, lat 4, zm. 23.03.1890 r. 
8) Wacław, rok 1 mies.7, zm. 24.03.1890 r. 
9) Jadwiga, lat 4, zm. 17.08.1895 r.” 

 
Okoliczności tak licznych zgonów nie są znane, wszyscy pochowani są na 

cmentarzu parafii św. Wacława przy ul. Limanowskiego 72 w Radomiu. Metryki 
zgonu są dostępne w bazach genealogicznych Radomia, ale zapisy te nie podają 
przyczyn śmierci potomstwa Egiejmanów. Fakt ten wiązać można z epidemią 
czarnej ospy końca XIX-wieku, znaną ze źródeł pośrednich. 

 
Pradziadek Stanisław był zdunem, ale był to zdun niezwykły, o niezłomnym 

charakterze i jasnych aspiracjach.  

 

Rodzice Stanisława: 
Apolonia z d. Drabik i Stanisław 
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Po utracie siedmiorga dzieci był w stanie wychować 
dwóch synów – Bolesława Michała i Stanisława Marcina - 
wszechstronnie uzdolnionych, na ludzi prawych, gruntownie 
wykształconych, stanowiących wzór postaw społecznych i 
patriotycznych.  

 
Stanisław Marcin po uzyskaniu matury w Gimnazjum Gu-

bernialnym Męskim w Radomiu studiował w Moskwie, gdzie 
na Wydziale Prawa uzyskał tytuł doktora (ściślej, wg. ówcze-
snej nomenklatury Kandydata Nauk Prawnych). 

 
Po powrocie do Radomia, w wieku 28 lat, od 1 września 

1909 do sierpnia 1912 rozpoczął pracę nauczyciela w pol-
skiej szkole prywatnej: Szkole Handlowej Miejskiej w Rado-
miu. 

Następnie przez rok, to jest od września 1912 do 31 
sierpnia 1913, pracował jako etatowy pomocnik sekretarza 
Sądu Okręgowego w Radomiu, kandydował również do po-
sady sędziego młodszego w tymże sądzie. 

Od roku 1913 związał swą karierę zawodową ze szkolnic-
twem, która trwała przez następnych dwadzieścia lat. 

Od 1 września 1913 do 31 sierpnia 1919 roku działał w 
Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej (w Radomiu), równocze-
śnie podjął pracę nauczyciela języka łacińskiego i geografii w 
Męskim Progimnazjum Filologicznym (zał. w 1912 roku przez 
Jana Wojciechowicza we własnym budynku przy ulicy Dmi-
triewskiej 9 [obecnie ul. J. Słowackiego] w Radomiu).  

W roku 1916 Stanisław Egiejman powołany został na sta-
nowisko dyrektora Progimnazjum. 

 
 
 
 
Budynek  
przy ulicy Dmitriewskiej 9 

 
 
 

 

jako dyrektor szkoły 

powyżej – lata szkolne 
poniżej - studenckie 
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W efekcie Jego zabiegów, we wrześniu 1918 roku 
Progimnazjum uzyskało nową lokalizację (w prywat-
nej kamienicy należącej do p. Kozerskiego, przy ulicy 
Wysokiej 56 [obecnie 25 Czerwca nr 60]).   

W roku następnym (1919) szkołę upaństwowiono, 
otrzymała ona nazwę Państwowego Gimnazjum Mę-
skiego im. Jana Kochanowskiego, której dyrektorem 
Stanisław Egiejman pozostawał do roku 1932. 

 
 

 
 

 
współczesna tablica pamiątkowa na budynku przy ul. 25 Czerwca nr 60 
(dawniej – kamienicy należącej do p. Kozerskiego, przy ulicy Wysokiej 56) 
 

fot. MB 
 

(Gimnazjum to działało do roku 1939, a po wojnie jego tradycje kontynuuje 
obecne VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego przy ulicy Kiliń-
skiego 25 w Radomiu. W roku 2012 szkoła obchodziła 100 lecie swego istnie-
nia).  

 
 

“Szkołę nazywali-
śmy “młynem” (…), a 
dyrektora Stanisława 
Egiejmana “sumem” z 
powodu jego sumia-
stych, wspaniałych wą-
sów (…) jako pedagog 
był wymagającym, su-
rowym (z wyglądu), ale 
sprawiedliwym (…), zy-
skał olbrzymi autory-
tet wśród uczniów (…) Pan Dyrektor mieszkał w tym “młynie” na trzecim piętrze 
z balkonem od ulicy – na wszystko miał baczną uwagę” – wspomina absolwent 
szkoły Ludwik Maj, w: “Życie Radomskie”, 27.12.1983 
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Pod jego zarządem powstały pracownie przedmiotowe, biblioteka, koło mo-
delarskie, chór, orkiestra, teatr uczniowski, Koło Młodzieży “Filarecja”, “Bratnia 
Pomoc”, wychodziło pismo “Filareta”. 

 

 
 

 
 

Grono pedagogiczne w roku 1929 
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W roku 1926 z okazji 150 rocznicy Deklaracji Niepodległości USA wraz z 
uczniami Gimnazjum wpisał się do słynnej “Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przy-
jaźni dla Stanów Zjednoczonych” – jego podpis widnieje w tomie 7, str. 86.  

Poza szkołą Stanisław Egiejman był równie aktywny społecznie i politycznie.  
Uczestniczył w ruchu związkowym, np. w roku 

1916 był członkiem Zarządu Koła Nauczycielskiego 
w Radomiu.  

W latach 1922 – 1928 działał w Radomskim Od-
dziale Komitetu Obrony Przeciwgazowej, a w całym 
okresie przedwojennym w Radomskim Kole 
Ochrony Przyrody – sekcja wędkarska. 

W latach 1928 – 30 znajduje się na liście Człon-
ków Centralnego Koła Przyjaciół Harcerstwa przy 
Zarządzie Oddziału Radomskiego ZHP. 

“Dyrektor Stanisław Egiejman – wspomina inny z 
absolwentów – uchodził za niezwykle kulturalnego, 
miłego i taktownego człowieka, do tego obdarzonego 
duszą artysty.” 

Wraz ze starszym bratem Bolesławem prowadził chór żeński „Pieśń” przy 
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Radomiu (Chór powstał w 1920 roku i 
działał do roku 1934 przez 14 lat). Chór koncertował w Warszawie, Wilnie, 
Lwowie, Poznaniu, Kielcach.  

 

 
 

Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Radomiu 
Bolesław Egiejman stoi wśród chórzystek 
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Dziadek był multiinstrumentalistą, grał na 

fortepianie, skrzypcach, specjalizował się w al-
tówce. Wraz z chórem “Pieśń” koncertował ze-
spół kameralny, w którym grali bracia Bolesław 
i Stanisław Egiejmanowie oraz bracia Maciej i 
Zygmunt Glogierowie, także wielu wybitnych 
muzyków solistów, m.in. gościnnie Bronisław 
Huberman.  

 
Działał w Towarzystwie Śpiewaczym “Lut-

nia” w Radomiu. Nauczał muzyki córki i liczną 
młodzież.  

 
 

 
Był zamiłowanym fotografem – pamiętam w 

albumach rodzinnych serie artystycznych zdjęć 
hodowanych przez siebie kaktusów i storczy-
ków (wiele z tych roślin – z “Królową Jednej 
Nocy” (epiphyllum oxypetalum) na czele, prze-
trwało w mieszkaniach babci i mojej mamy Ma-
rii aż do lat 60-70).  
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Stanisław Egiejman ożenił się w 1917 roku z Ireną Teodozją Walerią Zalew-
ską (1892 – 1988), pianistką i pedagogiem radomskim, córką Kazimierza Za-
lewskiego (1854 – 1897) i Leokadii Walerii Jabłońskiej (1866 – 1949).  

 

 
 

“Obrządek zaślubin w parafialnym kościele w Świętomarzy dopełnił z delega-
cyi ksiądz Józef Zalewski z parafii Wolbrom diecezyi Kieleckiej” 29.12.1917 roku,  
tam też (w Świętomarzy) odbyło się przyjęcie weselne (obecnie gm. Pawłów, 
okolice Starachowic). W dniu zaś 31.12.1917 roku “o godzinie jedenastej rano” 
w parafii rzymsko-katolickiej św. Jana w Radomiu, “w przytomności świadków 
Teodora Wietrzykowskiego z Brzezia i Stanisława Budzyńskiego z Rzepina za-
warte zostało małżeństwo”. Akt pod numerem 1917/215 podpisali nowożeńcy i 
ksiądz Piotr Górski. 
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“Z małżeństwa Stanisława i Ireny – cytuję za “Kroniką Rodzinną”, choć 
wszystkim jest wiadomo -  były 3 córki: 

1) Janina Jadwiga Irena – 1918 – 2008 
2) Zofia Waleria – 1920 – 1994 
3) Maria Ewelina – 1922 – 1986” 

 

 
Janina, Marysia i Zosia 

 
W moich skromnych zasobach domowego archiwum zachował się Kalenda-

rzyk Kieszonkowy na rok 1917, wyd. przez Księgarnię Edwarda Suchańskiego w 
Radomiu, bez notatek osobistych, z wyjątkiem dwóch, ale jakże wymownych 
wpisów: 

 
- w grudniu 1917: 
“ Liluś, Lila, Lila, Lila, Liluś” (ślub z babcią odbył się w tym miesiącu), 
 
i  kilka miesięcy wcześniej: 
 
- w lipcu 1917 Stanisław zanotował:  
“Nie należyć do POW” (POW – Polska Organizacja Wojskowa, w lipcu 1917 

komendanturę obejmuje Józef Piłsudski).  
 
Wpis ten – z perspektywy ubiegłego czasu – niemal humorystyczny w swej 

wymowie, napominający niejako o własnych pryncypiach światopoglądowych, 
skłania do zadumy. Jakże znamienne, wręcz tragiczne skutki miała przynieść dla 
losów Stanisława i Jego Rodziny owa nieprzejednana postawa wobec tzw. pił-
sudczyków, “obozu Sanacji”. 

Trzeba wyjaśnić - od roku 1912 (aż do śmierci) Stanisław jest aktywnym 
działaczem i szefem lokalnych ugrupowań dążących do budowy katolickiego 
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państwa Narodu Polskiego, a od 1928 roku członkiem Stronnictwa Narodowego 
- z ramienia Stronnictwa wybierany jest w Radomiu Radnym Miejskim. 

 
Na dzień 21 lipca 1925 roku datowany jest zachowany w zbiorach ozdobny 

pergamin, na którym Stanisław wraz z Rodziną otrzymuje: 
 “…Błogosławieństwo Apostolskie z Odpustem Zupełnym w godzinę śmierci…” 

opatrzone pieczęcią Papieża Piusa XI. 
 
Po Przewrocie Majowym (1926), Stronnictwo Naro-

dowe stanęło w opozycji do rządów Sanacji. Wychowanie 
narodowe w szkołach stało się źródłem niezadowolenia sa-
nacyjnych władz oświatowych i w maju 1932 roku Stani-
sław Egiejman przestał być  Dyrektorem stworzonej przez 
siebie szkoły. 

 
Z dniem 30 kwietnia 1932 roku na podstawie decyzji Min. Wyznań Religij-

nych i Oświecenia Publicznego, (w piśmie z dn. 4 kwietnia 1932 zachowanym w 
zbiorach) wobec stwierdzonej przez Komisję Lekarską I i II Instancji przy Urzę-
dzie Wojewódzkim Kieleckim trwałej niezdolności do prawidłowego pełnienia 
służby, dyrektor gimnazjum państwowego im. J. Kochanowskiego w  Radomiu 
Stanisław Egiejman zostaje przeniesiony w stan spoczynku.  

 
Egiejman ma wówczas lat 51 
 

 
obecne VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego  

przy ulicy Kilińskiego 25 w Radomiu. 
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Zdjęcie rodzinne Wietrzykowskich i Zalewskich - Brzezie ok. 1920 r. 
stoją od lewej: 

Ksawery Zalewski, Teodor Wietrzykowski, Teodora Wietrzykowska, Irena Egiejman z d. Zalewska, NN, Jerzy Zalewski 
siedzą od lewej: 

Stanisław Egiejman, Henryka Wietrzykowska z d. Jabłońska, NN, Leokadia Zalewska 
leżą: NN, NN 

 
16.06.32 Stanisław Egiejman otrzymał z Kuratorium Okręgu Szkolnego Kra-

kowskiego wyliczenie uposażenia emerytalnego w wysokości 734.80 “punktów” 
(zapewne złotych), tj. 66.8 % pełnego wymiaru w przypadku przejścia na eme-
ryturę w wieku ustawowym 65 lat. 

“Punktacja” ta na skutek rozmaitych monitów ulega z czasem nieznacznym 
podwyżkom, wraz z dodatkami “na żonę i mieszkanie”. 

 

Od roku 1932 Stanisław Egiejman zostaje Dyrektorem Towarzystwa Kredy-
towego Miasta Radomia. 

 

15.11.1934 “Kielecki Dziennik Wojewódzki” (nr 27, s. 338) donosi: 
“Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta Radomia niniejszem podaje do 

wiadomości, że w myśl uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pełno-
mocników T-wa Kredytowego m. Radomia z dnia 14-go października 1934 r. skład 
osobowy Dyrekcji przedstawia się jak następuje: 

P.P. Tadeusz Przyłęcki adwokat – Prezes Dyrekcji, 
Stanisław Egiejman doktor praw – Dyrektor, 
Roman Prawdzic-Szczawiński adwokat – Dyrektor (nawiasem mówiąc - po-

winowaty) 
Za Prezesa Dyrekcji: St. Egiejman 
Sekretarz: M. Przasnyski” 
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Na rok 1934 przypada interesująca informacja podana przez Józefa Myjaka, badacza 
historii regionu sandomierskiego, odnosząca się do Usarzowa : 

“(…) w latach 30. XX wieku majątek (Usarzów – przyp. mb) był zadłużony (jak 
wiele innych wskutek złej koniunktury w rolnictwie) i dlatego w 1934 r. na wniosek 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego został wystawiony na licytację. Część zadłu-
żoną kupił Stanisław Egiejman”  (J. Myjak, Dwór, “Wieści Lipnickie”, nr 27, s. 21, *) 

Trzeba w tym miejscu uzupełnić, że Usarzów, określany jako folwark, około 1856 roku 
stał się własnością Józefa Jabłońskiego, dziadka babci Ireny Zalewskiej, żony Stanisława. 

Stanisław Egiejman utrzymuje kontakty ze środowiskiem konserwatywnych polity-
ków II RP, czego dowodem jest zachowany w zbiorach wielostronicowy druk z dedykacją 
na okładce o następującej treści: 

Mowa 
Senatora 

Stefana Sołtyka 
wygłoszona 

w Senacie w dniu 11-tym marca 1932 r. 
w dyskusji nad projektem ustaw 

“O ustroju Szkolnictwa” 
i 

“Prywatnych Szkołach” 
oraz 

“Zakładach Naukowych i Wychowawczych” 
 

“Szanownemu i Kochanemu Koledze p. Dyrektorowi Stanisławowi Egiejmanowi kilka 
myśli o wychowaniu pokoleń młodych składam w czasach walki o duchowy typ Polaka, Ste-
fan Sołtyk, Radom 27-IV-1932 r.” 

 

 
Od prawej siedzą: 

Stanisław Egiejman, Zofia z Wietrzykowskich Wojciechowska, Ksawery Stanisław Woyciechowski 
stoją od prawej: Jerzy Zalewski, reszta osób nierozpoznana 
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Następny ślad losów Stanisława Egiejmana odnosi się już do Okupacji.  
 
W Archiwum Państwowym w Radomiu (sygn. 58/1192/0/15/299) znajduje 

się zbiór obwieszczeń z tego okresu, między innymi, datowane na 13 listopada 
1939 roku: 

 
“Do ludności miasta Radomia. 

Obwieszczenie o aresztowaniu 6 osób jako zakładników, 
w związku z przecięciem połączenia telefonicznego. 

Podpisano: Generał dowodzący Freiherr von Giennanth” 
 
Wśród sześciu nazwisk aresztowanych znajduje się Stanisław Egiejman 

(nadto: “…Kelles-Kraus Stanisław; Wacław Kostecki –ks. Dziekan; Tyll Stefan –z-
ca prezyd.; Vorbrodt Juliusz – prof.; Wróbel Zdzisław – insp. Szkolny”)  

Wszyscy zostają zwolnieni 3 grudnia 1939 po rozstrzelaniu Mieczysława 
Krempskiego, (nawiasem mówiąc także powinowaty), który dokonał wspo-
mnianego czynu. 

 

Przez cały okres Okupacji niemieckiej dziadek pełnił odpowiedzialną funkcję 
prezesa Miejskiej Rady Opiekuńczej (podległej Radzie Głównej Opiekuńczej w 
Krakowie), kierował  konspiracyjną Tajną Organizacją Nauczycielską. Należał 
do ZWZ/AK (Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej). Wielu ukrywających się 
żołnierzy i oficerów podziemia zawdzięcza Mu życie. 

 

W latach 1942 – 1945 kierował konspiracyjnym Towarzystwem Oświato-
wym w Radomiu, które pomagało finansowo tajnemu nauczaniu i ubogim ucz-
niom. 

 

Po ucieczce Niemców z Radomia w styczniu 1945 
roku działał nadal w konspiracyjnych organizacjach 
niepodległościowych WiN (Wolność i Niezawisłość) i 
SN (Stronnictwo Narodowe) – był prezesem Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego tej reaktywowanej organizacji. 

 

Ciekawostką owych podłych, powojennych czasów, 
może być fakt, iż niemiecką Kennkarte - wydaną 23 lu-
tego 1942 w Radomiu Stanisławowi - władza ludowa 
uznawała za dowód tożsamości co najmniej aż do 
24.X.1946, gdyż pod tą datą widnieje odręczny wpis w języku polskim na od-
wrocie dokumentu o “wypł(aceniu) em(erytury) i dod(atków) za X-46 r.” (orygi-
nał w zbiorach). 
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W roku akademickim 1945/46 radomskie mieszkanie Egiejmanów przy 
ulicy Pierackiego 25, lokal nr 17 (dziś ul. Niedziałkowskiego) opustoszało. Po-
zostali tam dziadkowie – Stanisław i Irena – oraz prababcia Leokadia Jabłońska 
(babcia Locia, zm. w 1949).  

Trzy córki – Janina, Zofia, Maria - rozjechały się.  
 

Janina, po oswobodzeniu z obozu w Ravensbrück i internowania w Szwecji, 
rozpoczęła studia prawnicze w Poznaniu, zamieszkała z mężem Andrzejem Ka-
mińskim (ślub: 12.05.1943) na ul. Niegolewskich 14, m 5, a dwie młodsze sio-
stry, Zofia i moja mama Maria, znalazły się w Łodzi na tamtejszych filiach Uni-
wersytetu Warszawskiego – zamieszkały w wynajętej z polecenia stancji u p. 
Bodalskiej (ul. Bednarska 26, m 26), wkrótce zaś na ul. Szterlinga 20, m 4.  

Znalazłem ogłoszenie: 
 

Dziennik Łódzki, 3 października 1946 r.,  Nr 27 2 (459), s. 8 
Zgubiono leg. U.Ł. Bratniej Pomocy i kartę rozpoznawczą na nazw. Egiejman 

Maria, Szterlinga Nr 20  (4241-p) 
Z tego okresu, tj. całego roku 1946, datuje się – zachowana w moich zbiorach 

– korespondencja Stanisława Egiejmana z córkami – Zofią i Marią.  
Z listów i odkrytek – pisanych dwa-trzy razy w tygodniu do córek, widać, że 

był On troskliwym i zapobiegliwym ojcem. Zawarte są tam wiadomości, co 
dzieje się w domu, rady dotyczące warunków wynajmowania stancji, potwier-
dzenia przesyłanej “floty”, odzieży i żywności pochodzącej z UNRRA (United Na-
tions Relief and Rehabilitation Administration). Stanisław, jako doświadczony 
“belfer” doradza córkom, jak mają podchodzić do egzaminów, sam poszukuje w 
księgarniach książek i skryptów dla swoich córek-studentek.  
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Stanisław Egiejman zostaje aresztowany w Radomiu przez UBP (Urząd Bez-
pieczeństwa Publicznego) 2 stycznia 1947 roku. 

 

“Sprawą Egiejmana” zajmuje się m.in. Arkadiusz Kutkowski na stronach 
“Miesięcznika Prowincjonalnego” wydawanego przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Radomiu.  

Autor ten m.in. pisze: 
“(…) 7 stycznia 1947 r. w celi aresztu przy ul. Kościuszki strażnicy UB znaleźli 

powieszone na kaloryferze zwłoki Stanisława Egiejmana. Według relacji strażni-
ków, potwierdzonej przez prokuratora wojskowego Andrzeja Wilkoszyńskiego, 
ciało wisiało na trzech związanych ze sobą chusteczkach do nosa i opierało się o 
ziemię. 

Śmierć ta wstrząsnęła społecznością Radomia. Zmarły był przecież znanym 
społecznikiem, założycielem i byłym dyrektorem gimnazjum im. Jana Kochanow-
skiego, jedną z najbardziej szanowanych osób w mieście. Miejski Urząd Bezpie-
czeństwa Publicznego ogłosił wprawdzie, że zgon nastąpił na skutek zamachu sa-
mobójczego, ale w wersję tę mało kto wierzył. Rodzina, przyjaciele i znajomi, a 
także liczne grono wychowanków gimnazjum łączyli tragedię raczej z bezwzględ-
nością funkcjonariuszy UB, którzy kilka dni wcześniej aresztowali Egiejmana. 

Najbardziej nośna pogłoska mówiła, że aresztant został po prostu zabity w 
czasie przesłuchania, a powieszenie upozorowano, by zatuszować zbrodnię. We-
dług innych domysłów ubecy pobili do nieprzytomności Egiejmana i, chcąc konty-
nuować „badanie”, zaczęli cucić go wodą. Zrobili to tak niefortunnie, że więzień 
zachłysnął się strumieniem wody i udusił.  

(…) 
Datę 06.01.47 ma pismo Prokuratury Wojskowej – wysłane do zarządu cmen-

tarza polecenie pochowania zwłok aresztanta, który “w dniu dzisiejszym popełnił 
samobójstwo”. 

(co stanowi sprzeczność z raportem o dacie śmierci dziadka 07.01.47 – 
przyp. MB, por. http://twojradom.pl/artykul/lista-wisielaka--zolnierze-bez-
mogil/20238 ) 

 (…)  
Zmarłego rozpoznaje zarządca cmentarza i powiadamia księdza z parafii ad-

ministrującej nekropolią. Ten przekazuje informację Bolesławowi Egiejmanowi 
(UB, po aresztowaniu, wypuściło go już z więzienia), który w tajemnicy odkopuje 
mogiłę i identyfikuje zwłoki brata. Krewnym przekazuje, że zmarły ma widoczne 
na twarzy ślady pobicia, a na szyi – ślady duszenia lub bliznę po sznurze. Kilka dni 
później, także w tajemnicy, rodzina ponownie chowa Egiejmana w rodzinnym 
grobowcu na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. 

http://twojradom.pl/artykul/lista-wisielaka--zolnierze-bez-mogil/20238
http://twojradom.pl/artykul/lista-wisielaka--zolnierze-bez-mogil/20238
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Oficjalną informację o śmierci męża pani Egiejman otrzymuje dopiero 15 
stycznia. Do korespondencji dołączony jest list pożegnalny z adnotacją, że napi-
sany został przez aresztanta przed popełnieniem samobójstwa. 

 
Najukochańsi moi! 
Serce moje z Wami na zawsze. 
Żono i przyjacielu mój, ręce i nogi Twoje całuję i przepraszam za troski, których 

jestem powodem. 
Dziewczątka moje ukochane, niech Bóg wam ześle pociechę, żyjcie z Nim, a pa-

miętajcie o mnie. 
Babciu! nie płakać! proszę się za mnie pomodlić. 
Tulę was wszystkich do serca! Żegnajcie 
Stanisław 
 
U góry listu znajduje się notatka: “w moim portfelu są dwa kwity lombardowe 

K.K.D na zastawioną papierośnicę, terminy: 17.2.47, 16.03.47”. 
(…) 
W artykule wykorzystano akta sprawy karnej Wojskowego Sądu Rejonowego 

w Kielcach Sr. 420/47 (IPN Kr 22/300), „Charakterystykę nielegalnej organizacji 
Stronnictwo Narodowe pod dowództwem Stanisława Egiejmana” (IPN Kr 
0244/359), dokumenty zgromadzone przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach (potem Instytut Pamięci Narodowej – 
Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu) w sprawie 
pozbawienia życia Stanisława Egiejmana (sygn. S 61/02/Zk), a także publicystykę 
Władysława Macherzyńskiego i publikację „80 lat liceum im. Jana Kochanow-
skiego w Radomiu” (Radom 1992). 

Autor dziękuje pani Janinie Krępskiej oraz panu Aleksandrowi Sawickiemu za 
przekazane dokumenty oraz relacje związane z osobą Stanisława Egiejmana.”  

 
(Aktualna sygnatura IPN Ki 022/359/CD, Delegatura IPN-KŚZpNP w 

Kielcach) 
 
7 maja 1947 w Kościele Farnym w Radomiu odbyło się nabożeństwo ża-

łobne. 
15 maja 1947 r., Monitor Polski, nr 67, s. 6, zamieszcza gorzką w wymowie 

decyzję: 
“Urząd Wojewódzki Kielecki 
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Na zasadzie decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 26.2.1947 r. za Nr  ŚPPS 
2.a/21/46 wciągnięto do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódz-
kiego Kieleckiego pod Nr 57 stowarzyszenie pn.: “Radomskie Koło Sportowo Ry-
backie” w Radomiu. 

Teren działalności, m. i pow. Radom. 
Cel Stowarzyszenia: uprawianie racjonalnego wędkarstwa, udostępnianie te-

renów rybackich dla członków Koła i popieranie rybactwa przez prawidłowe za-
gospodarowanie wód.  

Środki działania: dzierżawa nadających się do sportu wędkarskiego obwodów 
rybackich, systematyczne i celowe zarybianie wód dzierżawionych, ochrona ryb 
przed zgubnymi skutkami zanieczyszczenia, regulacji rzek, wycinania lasów, za-
kładanie i prowadzenie środków zarybieniowych, tępienie kłusownictwa, utrzy-
mywanie straży rybackiej, unormowanie sposobów łowienia ryb, ich wymiarów, 
oraz okresów połowu, prenumerata czasopism wędkarskich itp. 

Imiona i nazwiska założycieli: Egiejman Stanisław, Kucharski Feliks, Stankie-
wicz Mieczysław, Podgórski Sylwester, Pawluszewski Jan, Płocharski Piotr, Kotar-
ski Zygmunt, Kościński Eugeniusz, Czernicki Henryk, Kałuża Stefan, Fołtyn Jan, 
Dłutek Józef, Szulc Mieczysław, Piwowarczyk Jan, Zaremba Stanisław.  

Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony   
KC-6113 
W moich archiwaliach odnoszących się do powyż-

szych, tragicznych wydarzeń znajdują się następujące 
oryginalne dokumenty: 

- 15 stycznia 1947 r.  - powiadomienie Ob. Egiej-
man o popełnieniu samobójstwa przez męża Obywa-
telki i pogrzebaniu zwłok na cement. w Radomiu, pod-
pisane Prokurator Andrzej Wilkoszewski; 

- 27 stycznia 1947 – prośba skierowana przez 
Irenę Egiejman do Wojskowej Prokuratury rejonowej 
w Kielcach o wyrażenie zgody na pochowania zwłok 
męża na cmentarzu rzymsko-katolickim w Radomiu; 

- 28 stycznia 1947 – prośba Ireny Egiejman do 
Państwowego Zakładu Emerytalnego o przyznanie 
pensji wdowiej i wypłacenie pośmiertnego; 

- 29 stycznia 1947 – zezwolenie Wojskowej Pro-
kuratury Rejonowej w Kielcach na pochowanie Stani-
sława Egiejmana w grobie rodzinnym w Radomiu, 
podpisana przez prokuratora Kazimierza Golczew-
skiego; 
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- 7 październik 1947 – potwierdzenie przez “Zakład Rzeźbiarsko-Kamie-
niarski Józef Staszewski” wpłaty przez Bolesława Egiejmana sumy  zł. 22950.- 
na tablicę granitową z napisami; 

- 7 stycznia 1948 – zaproszenie w rocznicę zgonu śp. Stanisława Egiejmana 
na nabożeństwo żałobne w kościele Św. Trójcy w Radomiu, podpisane żona z 
dziećmi; 

- 1 czerwca 1949 – upoważnienie Ireny Egiejman do dysponowania grobem 
matki Heleny z Jabłońskich primo voto Szczawińskiej zmarłej w Radomiu, pod-
pisane Wanda Jabłońska. (Uwaga: Helena Barbara z d. Jabłońska była babką, nie 
matką Wandy Jabłońskiej = ?) 

 
Dnia 20 stycznia 2005 r. Bożena Kalinowska, prokurator oddziałowej Ko-

misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, Instytutu Pa-
mięci Narodowej (sygn. S 61)02)Zk), w sprawie pozbawienia życia Stanisława 
Egiejmana na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk postanowiła: 

1. umorzyć śledztwo w sprawie pozbawienia życia Stanisława Egiejmana w 
dniu 6 stycznia 1947 r. w areszcie Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Radomiu, tj. o przestępstwo z art. (…) z powodu braku danych dosta-
tecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia zbrodni komunistycznej. (Od-
pis Postanowienia w zbiorach własnych) 
 

Z biegiem lat, w roku 2010, wraz ze zgonem w Poznaniu mojej ciotki Kry-
styny Egiejman, żony Tadeusza, nazwisko w wersji “Egiejman” wygasło całko-
wicie w Polsce. Wśród żyjących zstępnych po Egiejmanach wymienić można już 
tylko Annę Morkowską i Jej dzieci, Joannę i Adama, Piotra Kamińskiego i Marka 
Bero wraz z dziećmi, Urszulą i Jakubem.  

 

http://kochanowski.iq.pl/100/?page_id=33 
http://www.cozadzien.pl/edukacja/ponadgimnazjalne/12747.html 

 
 

 
Zestawił wnuk Marek Bero, North York 2017 

*) uzupełnienie – styczeń 2018 
 

współpraca: Piotr Wietrzykowski 

http://kochanowski.iq.pl/100/?page_id=33
http://www.cozadzien.pl/edukacja/ponadgimnazjalne/12747.html

