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Szczup³oœæ Ÿróde³ z XVIII wieku uniemo¿liwia sporz¹dzenie genealo-
gicznych powi¹zañ kolejnych pokoleñ. Nie zachowa³y siê równie¿ akta me-
trykalne parafii S³upia z tego czasu. ̄ y³o wówczas kilka interesuj¹cych osób. 
Jan, syn Jakuba, by³ w 1728 roku magistrem wojsk królewskich. Bart³omiej, 
syn Marcina i Marianny z Kêsickich, by³ w 1774 roku burgrabi¹ grodzkim 
p³ockim oraz szefem orkiestry benedyktynek sierpeckich. W latach osiem-
dziesi¹tych zawiera³ transakcje z ksiêdzem Józefem Roœciszewskim, probo-
szczem sierpeckim, oraz z rodzin¹ Kampenhausenów, w³aœcicieli Stopina.  

Na prze³omie XVIII/XIX wieku ¿y³ Jan Gutowski (ur. ok. 1769 – zm. 3 IV 
1833 w Gutowie-Orlem), syn Jacentego i Magdaleny. By³ ¿onaty z Józef¹ z 
Pomaskich, pochodz¹c¹ z Pomask-Sikutów w parafii Szwelice. Ich potom-
kowie do dzisiaj mieszkaj¹ w Gutowie-Górkach i w s¹siednim Chorzewie, 
zreszt¹ w³¹czonym niedawno do Gutowa-Górek. Tej szeroko rozrodzonej 
ga³êzi rodziny poœwiêcimy najwiêcej miejsca w tym tekœcie. (Na za³¹czonej 
uproszczonej tablicy genealogicznej pokazujemy tylko niektóre osoby, 
przede wszystkim wspominane w artykule.)
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Synami Jana i Józefy byli Mateusz (ur. ok. 1801 Gutowo-Orle – zm. 3 IX 1887 Gutów-
ko) i Franciszek (ur. ok. 1816 – zm. 2 XI 1898 Gutówko). Mateusz by³ dziedzicem czêœci 
Gutowa-Orlego. 17 lutego 1833 roku poœlubi³ w S³upi czternastoletni¹ Balbinê Magdalenê 
Chorzewsk¹, córkê Wojciecha i Marianny z Lutomirskich. Dziewczêta zwyk³o siê wówczas 
m³odo wydawaæ za m¹¿ (ale nie a¿ tak). Tu mamy jednak przyk³ad doœæ rzadki. Pewnie od-
grywa³y rolê jakieœ sprawy maj¹tkowe. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e by³o to jedno z wielu ma³-
¿eñstw zawartych na przestrzeni dziejów miêdzy cz³onkami rodzin Gutowskich i Chorzew-
skich. Z ma³¿eñtwa tego pochodzi³a Pelagia, która zosta³a ¿on¹ Stanis³awa Suliñskiego, a 
nastêpnie Jana Chorzewskiego (z innej ga³êzi). By³a jeszcze gromadka innych dzieci.     

Franciszek, syn Jana, by³ równie¿ dziedzicem czêœci Gutowa-Orlego. 12 listopada 
1842 roku poœlubi³ w S³upi dwudziestoletni¹ Annê Malanowsk¹, córkê Marcina i Marianny z 
Kêsickich, równie¿ dziedziców czêœci Gutowa-Orlego. Ma³¿eñstwo to trwa³o 56 lat. Grób 
Franciszka (zm. 1898), który pozostawi³ owdowia³¹ ¿onê mo¿emy zobaczyæ na cmentarzu 
w S³upi. Poœwiêcony mu granitowy nagrobek jest najstarszym pomnikiem nagrobnym 
Gutowskich. Synami Franciszka i Anny byli Jan (ur. 16 IX 1848 Gutowo-Orle – zm. 9 XI 
1919 tam¿e) i Maksym (ur. 20 IV 1854 Gutowo-Orle – 30 I 1922 Gutówko). Przejêli oni po 
ojcu jego czêœæ Gutowa.  

Jan mia³ za ¿onê Mariannê z Myœliñskich pochodz¹c¹ z Krajewic w parafii Je¿ewo. 
Gospodarzyli na swojej czêœci w Gutowie-Orlim odziedziczonej po rodzicach. Doczekali 
siê dziesiêciorga dzieci, z których dwoje zmar³o w dzieciñstwie. Marianna prze¿y³a Jana o 
11 lat – zmar³a 26 paŸdziernika 1930 roku. 

Maksym mia³ dwie ¿ony. Pierwsz¹ by³a Marianna z Czermiñskich. Jako wdowiec po-
œlubi³ 10 listopada 1886 roku w S³upi Juliannê z Chorzewskich, córkê Tomasza i Marianny z 
Maliszewskich. Gospodarzyli na drugiej czêœci w Gutowie-Orlim odziedziczonej po rodzi-
cach. Urodzi³o im siê kilkanaœcioro dzieci. Julianna zmar³a doœæ wczeœnie 12 lipca 1914 
roku, kiedy najm³odsza córka liczy³a dopiero 4 lata. Owdowia³y m¹¿ zmar³ po 8 latach.  

Burzliwe dzieje pierwszej po³owy XX wieku mocno odcisnê³y siê na losach tej rodziny. 
Mo¿emy to przeœledziæ analizuj¹c zawi³oœci ¿yciowe trzech spoœród siedmiu synów Jana i 
Marianny. 

Aleksander (ur. 25 III 1883) nie chcia³ byæ wcielony do d³ugoletniej armii carskiej. Jed-
nym ze sposobów unikniêcia takiego losu by³ wyjazd za ocean. Zapewne nielegalnie prze-
kroczy³ granicê z Niemcami. Warto zaznaczyæ, ¿e wiele osób mieszkaj¹cych w pobli¿u 
ówczesnej granicy trudni³o siê przeprowadzaniem w znany sobie sposób ludzi chc¹cych 
przekroczyæ granicê bez stosownych papierów. Aleksander uda³ siê do Bremy. Stamt¹d 
statkiem George Washington pop³yn¹³ do USA. Na l¹dzie amerykañskim znalaz³ siê 2 
paŸdziernika 1909 roku. ¯on¹ jego by³a Helena z Chorzewskich, córka Jana i Pelagii z 
Gutowskich (córki Mateusza). Do koñca ¿ycia mieszkali w USA.

Józef (ur. 18 IV 1891) nie uchroni³ siê przed wcieleniem do armii rosyjskiej. Co wiêcej 
bra³ udzia³ w I wojnie œwiatowej. Nastêpnie jako ¿o³nierz polski walczy³ z nawa³¹ bolszewic-
k¹. Po wojnie wróci³ pieszo z obozu z Syberii, by³ wycieñczony i schorowany.  Gospodaro-
wa³ na po³owie czêœci Gutowa-Orlego odziedziczonej po ojcu. ̄ on¹ jego by³a Konstancja z 
Siemi¹tkowskich, córka Jana i Jadwigi z Gi¿yñskich (Gierzyñskich), z któr¹ mia³ dwoje 
dzieci. Józef zmar³ m³odo 19 listopada 1932 roku w Gutowie-Orlim. By³ cz³owiekiem nie-
pospolitym. Mia³ zdolnoœci plastyczne. Pozostawi³ po sobie zapiski pamiêtnikarskie doty-
cz¹ce wojennych prze¿yæ. Niestety, do dzisiaj siê nie zachowa³y. 

Edward (ur. 22 X 1901) wzi¹wszy swoj¹ czêœæ posagu zamieszka³ w Warszawie. Po 
napaœci Rosji na Polskê zg³osi³ siê jako ochotnik do wojska. W wojnie polsko-bolszewickiej 
zosta³ kilkakrotnie odznaczony. PóŸniej ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych w Bydgoszczy. Ju¿ 
jako porucznik poœlubi³ Nataliê Krzy¿anowsk¹, a w roku 1936 urodzi³ siê jego jedyny syn 
Andrzej. Edward bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej 1939 roku. Dosta³ siê do niewoli 

sowieckiej, z której uciek³ z tran-
sportu jad¹cego do Katynia. 
Przez Rumuniê trafi³ do Francji, 
gdzie w 1940 roku walczy³ w II 
Dywizji Strzelców Pieszych 
Armii Polskiej. Po kapitulacji 
Francji zosta³ internowany w 
Szwajcarii. W 1945 roku uciek³ 
do wyzwolonej Francji, a nas-
têpnie s³u¿y³ w WP w Wielkiej 
Brytanii. Zosta³ awansowany do 
stopnia majora oraz wielokrot-
nie odznaczony przez w³adze 
polskie, francuskie i brytyjskie. 
Po demobilizacji z oczywistych 
powodów nie wróci³ do kraju i 
zamieszka³ w Londynie. Tam 
zmar³ œmierci¹ tragiczn¹ 15 
stycznia 1958 roku. 

Feliks (ur. 6 VIII 1894) 
odziedziczy³ po ojcu drug¹ po-
³owê czêœci Gutowa-Orlego. By³ 
¿onaty z Bronis³aw¹ z Ligow-
skich. Zmar³ 9 maja 1958 roku. 
Gospodarstwo po nim przej¹³ 
syn Zygmunt, a dziœ prowadzi je 
jego syn Jaros³aw. Pami¹tk¹ po 
dawnej historii rodziny jest 
drewniany dom zbudowany w 
XIX wieku. Jest przyk³adem 
niewielkiego dworku, jakich 

Edward Gutowski, syn Jana. 

Dworek Gutowskich w Gutowie.
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