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7. Niezłomni w drodze do Niepodległości - Włodzimierz Garbolewski  
pierwszy w odrodzonej Polsce starosta sochaczewski

Autorzy: Julia Bednarska, Oliwia Fabiniak, Patrycja Janiak, Aleksandra Januszewska,  
Zofia Kawecka, Antonina Kujawa, Joanna Orzechowska, Andżelika Oziemblewska, Anna Piecka, 
Maja Podgórska, Nikola Rześna, Michalina Stobnicka, Wiktoria Wołek - grupa „Stokrotki"  
ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego 
Opiekunowie grupy: Zofia Wawrzyńczak, Małgorzata Tomala

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. 
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”

Jan Paweł II

Włodzimierz Ignacy Garbolewski żył w latach 1878-1933 - syn Leonarda Garbolewskiego. 
Miał 6 rodzeństwa: 3 braci (Henryka, Edwarda, Tadeusza) i 3 siostry (Stefanię, Zofię, Izę). 
W wieku trzydziestu lat, 9 lutego 1908 roku, w kościele św. Bartłomieja w Rybnie zawarł zwią-
zek małżeński z córką Zygmunta Adolfa Grzybowskiego z Żdżarowa i Zofii Idalii Podczaskiej  
- Haliną z Grzybowskich Garbolewską ze Żdżarowa. 
Ze związku małżeńskiego z Haliną z Grzybowskich, Garbolewską miał dzieci: 3 synów - Leonarda, 
Jerzego i Stefana oraz córkę Alicję. 

Pełnione funkcje
Włodzimierz Ignacy Garbolewski sprawował wiele funkcji. Przez wiele lat 
działał aktywnie w Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1914 r. był wicepreze-
sem Straży, od końca lat 20. do 1932 r. - prezesem tej organizacji. Został rów-
nież członkiem Prezydium Komitetu Obchodów 50-lecia Straży Pożarnej  
w Sochaczewie (1931).
Był członkiem i aktywnym działaczem Stronnictwa Narodowego. 
Pełnił funkcje Prezesa Oddziału Powiatowego Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”, którego celem było podtrzymywanie i rozwijanie świado-
mości narodowej oraz podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzie-
ży w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Działalność charytatywna
Włodzimierz Ignacy Garbolewski wraz ze swoją żoną znani byli z działalności charytatywnej  
na rzecz najuboższych mieszkańców parafii p.w. Św. Wawrzyńca. Właściciele Czerwonki jako głę-
boko wierzący członkowie Solidacji Mariańskiej oraz działacze Ligi Katolickiej ofiarowali parafii 
grunty na powiększenie sochaczewskiego cmentarza parafialnego przy ul. Romualda Traugutta. 
Żona Garbolewskiego za swoją działalność katolicką 
została odznaczona przez Papieża Pawła VI orderem  
„Pro Ecclesia et Pontifices”.
Działał też aktywnie w kółkach rolniczych. Udzielał po-
życzek polskim rzemieślnikom. Planował również utwo-
rzenie w Sochaczewie szkoły rzemieślniczej, pod której 
budowę wydzielił plac ze swego majątku w Czerwonce. 
Obecnie na placu tym, położonym przy ulicy Piłsud-
skiego stoi budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Sochaczewie. Budynek Zespołu Szkół Centum Kształcenia 

Praktycznego w Sochaczewie

Włodzimierz Garbolewski
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W 1920 roku przekazał ziemię pod budowę obiektów sportowych, 
prawdopodobnie boiska piłkarskiego.
Był jednym z inicjatorów zbudowania gimnazjum w Sochaczewie, 
pod którego budowę ofiarował w 1924 roku ziemię; obecnie mieści 
się tam Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina. 
Garbolewski przekazał nieodpłatnie również miastu tereny pod bu-
dowę Szkół Podstawowych nr 1 i 3 oraz grunty w Duranowie.

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna pod budowę Domu Dziecka Ro-
dziny Policyjnej otrzymało od niego nieodpłatnie plac przy obecnej 
ulicy Ziemowita 3. Przy udziale miejscowych władz i społeczeństwa 
3 maja 1933 roku dokonano uroczystego aktu poświęcenia funda-
mentów sierocińca.

Rzemieślnikom sochaczewskim sprzedawał Garbolewski na dogodnych dla nich warunkach działki 
budowlane. Postawił jednak ich nowym właścicielom warunek, że w przypadku sprzedaży mają się 
one stać własnością Polaków.

W okresie międzywojennym handel i rzemiosło na terenie Sochaczewa były w bardzo poważnym 
stopniu opanowane przez Żydów, którzy byli lepiej zorganizowani i bardziej prężni gospodarczo 
niż polska ludność tego miasta. Włodzimierz Garbolewski, związany z Narodową Demokracją 
uważał, że należy dążyć do powiększenia stanu polskiej własności w sochaczewskim rzemiośle  
i handlu. Dlatego udzielał pożyczek rzemieślnikom polskim na zakładanie warsztatów.  
Jako działacz Narodowej Demokracji wspierał polską inicjatywę gospodarczą i dobre wykształcenie 
młodzieży.

W okresie międzywojennym dwór czerwonkowski gościł kilkakrotnie późniejszego profesora  
archeologii Konrada Jażdżewskiego, prowadzącego badania wykopaliskowe w pobliskim Rybnie.  
Znaleziskami archeologicznymi żywo interesował się również Włodzimierz Garbolewski,  
który ocalił 8 monet pochodzących z wczesnośrednio-
wiecznego skarbu, odnalezionego pod Sochaczewem  
w 1919 roku. Napisał on w tej sprawie list do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków archeologicznych, przechowywany 
obecnie w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologiczne-
go w Warszawie.

Zmarł 1 listopada 1933 roku i został pochowany w gro-
bie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie.  
Uroczystą Mszę św. Pogrzebową w dniu 3 listopada, pod 
przewodnictwem dziekana sochaczewskiego ks. Wincentego 
Trojanowskiego, celebrowało kilku księży.
Przy głównej alei cmentarza przy ulicy Traugutta w Socha-
czewie znajduje się grób pierwszego komisarza pobocznego 
Urzędu Powiatowego w Sochaczewie - Ignacego Włodzimie-
rza Garbolewskiego, którego sochaczewska historiografia, 
wyrażając swój szacunek, do dnia dzisiejszego nazywa sta-
rostą sochaczewskim.

Domy Dzieci Rodziny Policyjnej

Grób rodzinny na cmentarzu parafialnym  
w Sochaczewie



38

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ

W blisko osiemdziesiąt lat po swojej śmierci uchwałą Rady Mia-
sta z 16 maja 2012 roku, Garbolewski otrzymał tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta Sochaczewa. Park podworski u zbiegu ulic 
Piłsudskiego i Głowackiego także uczczono jego imieniem. Jego 
imię otrzymała również jedna ze szkół średnich w Sochaczewie,  
tzw. „Osiemdziesiątka”.

DWÓR GARBOLEWSKICH

PARK WŁODZIMIERZA GARBOLEWSKIEGO

Obchody 100-lecia niepodległości w Szkole Podstawowej z Oddziałami  
Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ucznio-
wie szkoły wzięli udział w konkursie recytatorskim o tematyce patriotycznej. 
Uczestnicy zaprezentowali piękne wiersze, opisujące trudne losy naszego narodu, 
jego heroizm, a także podkreślające znaczenie idei wolności, jako wartości uniwer-
salnej: osobistej, politycznej, filozoficznej.

Dawniej Dwór w Czerwonce. Obecnie Państwowa Szkoła Muzycz-
na I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie 


