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TAJEMNICA NARODZIN I ŚMIERCI
KAZIMIERZA STRONCZYŃSKIEGO ROZWIĄZANA

ABSTRACT: The aim of the work is to determine the exact place and date of Kazimierz 
Stronczyński’s birth and death. An analysis of documents reveals that he was born on 
24th July 1809 in Piotrków Trybunalski and died on 10th November 1896 in the same town.

SŁOWA KLUCZOWE: Kazimierz Stronczyński, Piotrków Trybunalski, kalendarium, naro-
dziny, śmierć, biografia

KEYWORDS: Kazimierz Stronczynski, Piotrkow Trybunalski, calendar, birth, death, bio-
graphy

W ciągu swego długiego życia Kazimierz Stronczyński parał się wieloma 
zajęciami. Był nauczycielem w dwóch szkołach w Warszawie, urzędnikiem 
Banku Polskiego, sekretarzem Heroldii Królestwa Polskiego, referendarzem 
stanu, dyrektorem komisji wyznań i oświaty, referendarzem Rady Stanu Króle-
stwa Polskiego, w końcu członkiem Warszawskich Departamentów Senatu Kró-
lestwa Polskiego1. Kazimierz Stronczyński nie poświęcał jednak swego czasu 
jedynie na rozwój kariery urzędniczej. Interesował się paleografią, sfragistyką, 
architekturą, historią Polski. Do tego, jako przyrodnik z wykształcenia, popeł-
nił kilka publikacji z zakresu zoologii. Stronczyński był także kolekcjonerem 
i z dużym zaangażowaniem tworzył kolekcje monet i medali, pieczęci, rękopisów, 
inkunabułów i obrazów. Nie ograniczał się jednak tylko do powiększania swych 
kolekcji — prowadził również związane ze swoimi pasjami wieloletnie badania, 

1 Kuczyński  2006–2007, s. 366–371.
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które następnie opracowywał i publikował2. Jednym z jego największych, także 
objętościowo, dzieł było trzytomowe opracowanie dotyczące polskich monet 
wybijanych w okresie panowania dynastii Piastów i Jagiellonów, wydane w latach 
1883–18853. Praca ta stanowi pierwsze tak wszechstronne i bogate omówienie 
tego zagadnienia. Dlatego też jej autor często określany jest mianem ojca i twórcy 
polskiej numizmatyki średniowiecznej.

Jak widać, historia życia Kazimierza Stronczyńskiego jest bardzo dobrze znana 
i bez problemu możemy prześledzić kolejne okresy jego pracy zawodowej i dzia-
łalności twórczej. Również jego życie rodzinne nie stanowi tajemnicy. Pochodził 
z rodziny szlacheckiej, był synem Wincentego i Julianny z Pawłowskich i miał 
dwójkę rodzeństwa — siostrę Teofilę Juliannę Apolonię i brata Feliksa. W 1834 r. 
Kazimierz Stronczyński ożenił się z Klementyną z Bentkowskich4. Miał z nią 
sześcioro dzieci, trzy córki i trzech synów. Kazimierz Stronczyński zmarł w Piotr-
kowie Trybunalskim i tam też został pochowany5.

Co jednak ciekawe, mimo tego, że posiadamy tak wiele szczegółowych 
informacji odnośnie życia, pracy i zainteresowań Kazimierza Stronczyńskiego, to 
osoby zajmujące się tą postacią natrafiały na problemy związane ze wskazaniem 
miejsca i daty jego urodzenia oraz rozbieżności w podawanej dacie jego śmierci. 
W swoim artykule chciałbym ostatecznie rozwikłać te zagadki i zakończyć 
toczące się spory i poszukiwania.

D    

Szukając informacji o dacie i miejscu urodzenia Kazimierza Stronczyńskiego 
można spotkać się z kilkoma wersjami. Zgodnie z nimi twórca polskiej numi-
zmatyki średniowiecznej miał przyjść na świat: 24 lipca 1809 r. w Pajęcznie6 lub 
Piotrkowie Trybunalskim7, 25 lipca w Piotrkowie Trybunalskim8, 26 lipca 1809 r. 
w Piotrkowie Trybunalskim lub Parznie9, 25 sierpnia 1809 r. w Piotrkowie Trybu-
nalskim10 lub w 1809 r. w Warszawie11.

 2 Kostrzębski  1897.
 3 Stronczyński  1883–1885.
 4 Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej 

św. Krzyża w Warszawie, Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 r., sygn. 8, akt małżeństwa 
nr 144, s. 564.

 5 Kuczyński  2006–2007, s. 366, 369.
 6 Śródka,  Szczawiński  1985; Minakowski  [2019]; Stronczyński [2019].
 7 Gerber  1977; Kuczyński  2006–2007, s. 366; Stronczyński [2009].
 8 Wszechświat 1897, t. XVI, nr 30, s. 1.
 9 Wieluńskie [2015].
10 Stronczyński [2012?]; Stronczyński [2018].
11 Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 1896, t. IV, s. 181; Tygodnik Ilustrowany 

1896, nr 47, s. 929; Biesiada Literacka 1896, t. XXXXII, nr 49, s. 363; Smulski  1972; Gupie-
niec 1972.
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Rozbieżności te wynikają z prostego faktu nieodnalezienia przez badaczy 
aktu urodzenia Kazimierza Stronczyńskiego, który w sposób jednoznaczny wska-
zywałby dokładne miejsce i datę jego przyjścia na świat. Dlatego też autorzy 
poszczególnych prac i opracowań musieli posiłkować się ogólnodostępną wiedzą 
o Kazimierzu Stronczyńskim, jego rodzinie oraz latach dziecięcych. Za Parznem 
przemawiał fakt, że majątki te były własnością Wincentego Stronczyńskiego — 
ojca Kazimierza. Z kolei w Pajęcznie, Piotrkowie Trybunalskim12 oraz Warszawie 
Kazimierz Stronczyński chodził do szkół, stąd też podejrzenia, że to właśnie tam 
mógł się urodzić.

Zagadkę daty i miejsca narodzin Kazimierza Stronczyńskiego można rozwią-
zać jedynie w oparciu o jego akt urodzenia. Niestety, mimo wielu prób podejmo-
wanych w ciągu kilkudziesięciu lat nie udawało się go odnaleźć. Bezskutecznie 
aktu urodzenia szukano m.in. w księgach stanu cywilnego parafii w Piotrkowie 
Trybunalskim13, czy też parafii w Pajęcznie14. 

Nowe światło na omawianą kwestię jako pierwszy rzucił prof. Stefan K. 
Kuczyński w biogramie Kazimierza Stronczyńskiego, opublikowanym w Polskim 
Słowniku Biograficznym15. Wśród materiałów źródłowych, stanowiących pod-
stawę opracowanego biogramu przywołał on zespół „Akta osobiste Kazimierza 
Stronczyńskiego referendarza stanu”, znajdujące się w zasobach AGAD16. Dzięki 
tej informacji prof. Stanisław Suchodolski odnalazł w w/w zespole archiwalnym 
odpis metryki urodzenia Kazimierza Stronczyńskiego z ksiąg parafii w Piotrko-
wie, o czym poinformował w artykule z 2005 r., otwierającym reprint tomu I 
Dawnej monety polskiej K. Stronczyńskiego. Zgodnie z tym odpisem ojciec pol-
skiej numizmatyki średniowiecznej urodził się 26 lipca 1809 r. w Piotrkowie Try-
bunalskim17. Warto podkreślić, na co także zwrócił uwagę prof. S. Suchodolski, 
że data z wypisu różni się od daty urodzenia podanej przez samego Kazimie-
rza Stronczyńskiego, albowiem w swoim życiorysie wskazał on, że przyszedł na 
świat w dniu 24 lipca 1809 r.18

Interesującą kwestią jest fakt, że odpis ten pochodzi z piotrkowskiej parafii, 
a mimo poszukiwań, w tamtejszych księgach rzeczonego aktu urodzenia nie odna-
leziono. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało, jest prozaicznie prosta. 
Mianowicie, osoba, która szukała aktu urodzenia Kazimierza Stronczyńskiego, 
skupiła się tylko i wyłącznie na aktach stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej 
św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, nie wiedząc, że istnieją księgi metrykalne 

12 Stronczyński  1884.
13 Gupieniec 1972.
14 Stronczyński [2016].
15 Kuczyński  2006–2007, s. 366–371.
16 Archiwum Główne Akt Dawnych, III Rada Stanu Królestwa Polskiego, Akta osobiste 

Kazimierza Stronczyńskiego referendarza stanu, sygn. 117, k. 147.
17 Suchodolski  2005.
18 Archiwum Główne Akt Dawnych, III Rada Stanu Królestwa Polskiego, Akta osobiste 

Kazimierza Stronczyńskiego referendarza stanu, sygn. 117, k. 4.
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z tej parafii19 oraz akta stanu cywilnego gminy miejskiej w Piotrkowie Trybu-
nalskim. I faktycznie, prowadząc poszukiwania w pierwszym z tych rejestrów 
nie natrafimy na dokumenty związane z Kazimierzem Stronczyńskim, natomiast 
w dwóch pozostałych zespołach udało mi się odnaleźć akt chrztu i akt urodzenia 
Kazimierza Stronczyńskiego. 

Ryc. 1. Akt chrztu Kazimierza Stronczyńskiego20

Civitas Petricovia
Anno Domini Millesimo octingentesimo nono, vigesima septima Julii, Ego Andraeas Wysocki 
Scholarum Piarum Vice-Rector, baptisavi infantem Masculum, vigesima sexta praesentis natum, 
imposito ei Nomine Casimirus Jacobus filius Generosorum Vincentii et Juliannae de domo 
Pawłowska Strączeńskich Conjugum Legitimorum, Patrini fuere Generosus Matheus Maruszewski 
cum Thecla Gorecka. 

Miasto Piotrków
Roku Pańskiego 1809, w dniu 27 lipca, ja Andrzej Wysocki wicerektor O.O Pijarów, ochrzciłem 
dziecię płci męskiej, urodzone w dniu 26 lipca, nadając mu imiona Kazimierz Jakub, syna uro-
dzonych Wincentego i Julianny z domu Pawłowskiej Strączeńskich. Rodzicami chrzestnymi byli 
urodzeni Mateusz Maruszewski oraz Tekla Górecka.

Jak już wspomniałem, w aktach osobowych Kazimierza Stronczyńskiego 
można zaobserwować pewną rozbieżność w dacie urodzenia — w wypisie 
aktu chrztu wskazano 26 lipca 1809 r., Kazimierz Stronczyński podał zaś dzień 
24 lipca 1809 r. Taka sama różnica pojawia się w odnalezionych dokumentach: 
akt chrztu — 26 lipca 1809 r., akt urodzenia — 24 lipca 1809 r. Obecnie nie spo-
sób już wyjaśnić skąd taka rozbieżność i można się jej tylko domyślać. Być może 
osoba wpisująca źle usłyszała datę, nie spisywała dokumentu na bieżąco lecz po 
pewnym czasie i „z pamięci” wskazała inny dzień? Tego już się nie dowiemy. 

19 Na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego, wprowadzonego w 1808 r. rejestrację naro-
dzin, małżeństw i zgonów prowadzono w dwóch odrębnych księgach tj. księgach metrykalnych, 
wyznaniowych (określanych jako oryginały), w których rejestrowano dokumenty osób wyznania 
rzymsko-katolickiego oraz świeckich aktach stanu cywilnego (określanych jako duplikaty), w któ-
rych odnotowywano dokumenty osób wszystkich wyznań.

20 Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej 
św. Jakuba i Stanisława w Piotrkowie Trybunalskim, Księga chrztów 1806–1821, sygn. 10, akt 
chrztu bez numeru, księga bez numeracji kart.
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Ryc. 2. Akt urodzenia Kazimierza Stronczyńskiego21

Nr 89
Roku Tysiącznego Osemsetnego dziewiątego, Dnia Dwudziestego piątego Miesiąca Lipca 
o Godzinie w pół do dziesiątey przed południem, przed nami Antonim Niciniem Urzędnikiem 
Stanu Cywilnego, Gminy Piotrkowskiey, Powiatu Piotrkowskiego, w Departamencie Kaliskim 
Stawił się Urodzony Wincenty Stronczenski, Pisarz Sądu Pokoju Powiatu Piotrkowskiego, liczący 
lat Trzydzieści, w Piotrkowie zamieszkały, y okazał nam Dziecie płci męzkiey, Które urodziło się 
w Domu pod Numerem Dwieście Trzydzieści sześć, na dniu dwudziestym czwartym Lipca Roku 
bieżącego, o Godzinie czwartey popołudniu, oświadczaiąc iż iest spłodzone zniego, y Urodzoney 
Julianny z Pawłowskich pierwszego ślubu lat Trzydzieści pięć maiącey iego małżonki, y że 
Życzeniem iego iest nadać mu Imiona Jakob y Kazmierz. Po Uczynieniu powyższego oświadcze-
nia y okazania Dziecięcia wprzytomności Urodzonych Jana Urbańskiego Zastępcy Podprefektury 

21 Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta Stanu Cywilnego gminy miejskiej w Piotrkowie Try-
bunalskim, Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1808–1810 r., sygn. 2, akt urodzenia nr 89, k. 29.
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Powiatu Piotrkowskiego, liczącego lat Trzydzieści siedem, tudzież Urodzonego Franciszka 
Ottfinowskiego Pisarza Sądu Podsędkowskiego Powiatu Piotrkowskiego, lat Trzydzieści Jeden 
maiącego, w Piotrkowie zamieszkałych, Oyciec y Obydwa Swiadkowie ninieyszy Akt Urodzenia, 
po przeczytaniu onegoż stawaiącym podpisali znami.

/podpisy/ 

Natomiast wskazując, która z tych dat jest prawidłowa uważam, że należy 
przyjąć, iż Kazimierz Stronczyński urodził się w dniu 24 lipca 1809 r. Przemawia 
za tym wcześniej sporządzony akt urodzenia, jak również to, że sam Stronczyński 
jako datę swoich urodzin podawał ten właśnie dzień. Co do miejsca narodzin nie 
ma takich wątpliwości, gdyż obydwa dokumenty wskazują na Piotrków Trybunal-
ski, ówcześnie określany mianem samego Piotrkowa.

D  

Podobnie jak w przypadku daty urodzenia Kazimierza Stronczyńskiego, rów-
nież co do kwestii daty jego śmierci opracowania nie są jednolite. Można bowiem 
trafić na trzy daty zgonu Stronczyńskiego tj. 15 stycznia 1896 r.22, 10 listopada 
1896 r.23 oraz 12 listopada 1896 r.24 W jednym opracowaniu znaleźć jeszcze 
można datę 12 czerwca 1896 r.25 

Trudno wytłumaczyć skąd tak duże rozbieżności w podawanych datach. 
Dziwi to tym bardziej, że o fakcie zgonu Stronczyńskiego informowało wiele 
ówczesnych gazet i publikacji26, bez problemu można też dotrzeć do samego aktu 
zgonu, a i na nagrobku zmarłego widnieje właściwa data. 

Prawidłową datą jest oczywiście dzień 10 listopada 1896 r., co jednoznacz-
nie potwierdza powyższy akt zgonu Kazimierza Stronczyńskiego. Z kolei dwa 
dni później, w dniu 12 listopada 1896 r. zmarły został pochowany na piotrkow-
skim cmentarzu27. Mając to na uwadze można wytłumaczyć błąd z podawaną 
datą śmierci jako 12 listopada 1896 r. — autor po prostu pomylił datę zgonu 
z dniem pogrzebu. Nie sposób natomiast zrozumieć i wyjaśnić, skąd data czerw-
cowa, a tym bardziej styczniowa, zwłaszcza, że nie natrafiamy na nie w żadnych 
innych źródłach i wcześniejszych publikacjach. Można tylko zgadywać, że mamy 
tutaj do czynienia z jakimś niezamierzonym błędem, następnie powielanym przez 
kolejnych autorów w swoich tekstach.

22 Stronczyński [2012?]; Stronczyński [2018].
23 Gerber  1977; Kuczyński  2006–2007, s. 369; Stronczyński [2009].
24 Śródka,  Szczawiński  1985; Minakowski  [2019]; Stronczyński [2019].
25 Gupieniec 1972, s. 4. Autor w sposób błędny skopiował informację z: Wielka Ency-

klopedia PWN 1968, s. 49, na którą się powołuje, gdzie znajduje się prawidłowa data śmierci 
Kazimierza Stronczyńskiego.

26 M.in. Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1896/7 1897 r., s. 34; Wiadomo-
ści Numizmatyczno-Archeologiczne 1896, t. IV, s. 181; Tygodnik Ilustrowany 1896, nr 47, s. 929.

27 Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 1897, nr 1/2, s. 258.
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Ryc. 3. Akt zgonu Kazimierza Stronczyńskiego28

Петрoкoвъ 531
Состоялось въ Петрoкoвѣ Ноября второго /четырнадцатого/ дня тысяча восемьсоть 
девяносто шестого года въ пять часов по полудни. Явилис Генрикъ Войеводзкиi присяжный 
поверенный сорокa шести лѣтъ и Станислав Кужелевскiй нотарiусь пятидесяти четырехъ 
лѣтъ отъ роду обои жительствующий въ Петрoкoвѣ; и обьявили, что октября двадцать 
девятого / Ноября десятого дня сего года въ сем часов вечера умеръ въ Петрoкoвѣ Казимiр 
Стрончинскiй /Kazimierz Stronczyński/ католического въроисповѣдания Действительный 
Cтатский Cоветник, Пенсионер, вдовеcъ, въ Петрoкoвѣ жительствующий и родивилаяся, 
сынъ Винсентiя и Юлианны урожденной Павловской супруговъ Стрончинскихъ, 
восъмидѣсяти семи лѣтъ отъ роду. По наочномъ удостовѣренiи о кончинѣ Казимiрa 
Стрончинского aктъ сей oбъявляющимъ прочитанъ Нами и ими подписанъ.
/podpisy/

Piotrków 531
Działo się w Piotrkowie 2/14 listopada29 1896 r. o godzinie piątej po południu. Stawili się adwo-
kat Henryk Wojewódzki mający 46 lat i notariusz Stanisław Kużelewski mający 57 lat, oby-
dwaj zamieszkali w Piotrkowie, i oświadczyli, że 29 października/10 listopada bieżącego roku 
o godzinie 7 wieczór zmarł w Piotrkowie Kazimierz Stronczyński, wyznania katolickiego rze-
czywisty radca stanu, emeryt, wdowiec, urodzony i mieszkający w Piotrkowie, syn Wincentego 
i Julianny z domu Pawłowskiej małżonków Stronczyńskich, w wieku 87 lat. Po naocznym prze-
konaniu się o zgonie Kazimierza Stronczyńskiego akt ten przeczytany został, przez nas i nich 
podpisany.

/podpisy/

28 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta Stanu Cywilnego parafii rzym-
skokatolickiej w Piotrkowie Trybunalskim, Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1896 r., sygn. 24, 
akt zgonu nr 531, s. 928. 

29 Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 1897, nr 1/2, s. 258.
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Reasumując, w oparciu o odnalezione i zaprezentowane dokumenty można 
jednoznacznie wskazać, że twórca polskiej numizmatyki średniowiecznej — 
Kazimierz Stronczyński, urodził się w dniu 24 lipca 1809 r. w Piotrkowie Try-
bunalskim. Zmarł zaś 10 listopada 1896 r., również w Piotrkowie Trybunalskim.
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THE MYSTERY OF KAZIMIERZ STRONCZYŃSKI’S 
BIRTH AND DEATH SOLVED

(Summary)

Ka zimierz Stronczyński was one of the greatest 19th century Polish numismatist, 
who is sometimes called the father of Polish medieval numismatics. Even though his life, 
career and works are very well known, in works devoted to Kazimierz Stronczyński’s life 
we can find several different dates and places of his birth and several different dates of his 
death. The following text, based on original documents, explains exactly when and where 
Kazimierz Stronczyński was born and died.

Adres autora / The author’s address:
Bartłomiej Czyżewski
bzczyzewski@op.pl
ORCID: 0000-0001-8371-1964


