
Tablica nagrobna Ks. Antoniego Alojzego Gawrońskiego 
 

Na ścianie dzwonnicy, przy kościele parafialnym w Stopnicy, znajduje się (mało czytelna i 
uszkodzona) płyta ufundowana przez ks. Antoniego Alojzego Gawrońskiego.  

Z trudem można odczytać: 
 

Najlepszej żonie 
Natalii z Jabłońskich, zm. 24 Czerw. 1855 r. 

oraz drogim dzieciom 
Wincentemu, Czesławowi, Aleksandrze i Adolfowi 

GAWROŃSKIM 
syn, małżonek i ojciec 

Ks. Antoni Gawroński, Proboszcz Stopnicki 
na pamiątkę położył. 

 

 
 

 Na dole tablicy jest wyryty dodatkowy napis:  
 

Umarł d. 8 Paźd. 1889 r. 

 
 

 

Ks. Alojzy Antoni Rawa Gawroński,  
 

Szlachcic wylegitymowany, urodził się 8 czerwca 1819 roku we wsi Rzepin   
(k/ Starachowic).  

 
W r. 1838 ukończył Gimnazjum 8-klasowe w Kielcach oraz Kursa Dodatkowe w 

Warszawie.  
Od r. 1840 poświęcił się gospodarstwu rolnemu, zadzierżawił Dobra Rządowe.  
W 1843 r. wstąpił w związek małżeński. Gdy w roku 1856 zmarła mu żona, wstąpił 

do Seminarium w Kielcach.  
Został wyświęcony na kapłana w Warszawie dnia 22 czerwca 1859 r. i został 

wikarym w kościele w Stopnicy.  
Od 1865 roku został administratorem parafii Wolbrom, a od dnia 4.VII.1866 roku 

obejmuje obowiązki proboszcza w Stopnicy.    
Ks. A. Gawroński, jako wikary w Stopnicy, w dniu 26 sierpnia 1861 r. prowadził 

procesję z krzyżem i chorągwiami, a następnie dokonał poświęcenia, wystawionego 
obok cmentarza, krzyża z koroną cierniową.  

Ks. W. Patkowski, wikariusz Stopnicy, informował władze Diecezji: 
 
“…10.II. 11862 r. ok. 7 wieczór aresztowany został przez miejscowego Komendanta 

Żandarmerskiej Komendy Ks. Antoni Gawroński Wikariusz przy Kościele Parafialnym 
w Stopnicy i w parę godzin po aresztowaniu z konwojem wojskowym do miasta 
Radomia odesłany…” 

 
Za uczestnictwo w patriotycznych manifestacjach, "…popieranie śpiewania 

podburzających hymnów…" został skazany na zesłanie w głąb Rosji, do guberni 
permskiej. Za wstawiennictwem bp. M. Majerczaka został uwolniony z tej kary, pozostał 
jednak pod dozorem policji. 

 
Ks. Antoni Gawroński zmarł w Stopnicy 8 października 1889 r. 
 
Tablicę pamiątkową, poświęconą rodzicom, żonie i swoim dzieciom, ks. A. 

Gawroński umieścił w kościele. Po całkowitym zniszczeniu kościoła w Stopnicy w roku 
1944/45, rozbitą tablicę posklejano i umieszczono na kościelnej dzwonnicy. 

 
 
pobrano z opracowania Jerzego Kowalczyka, 
http://www.powstanie1863.zsi.kielce.pl 
 

http://www.powstanie1863.zsi.kielce.pl/

