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„ Są ludzie wielcy duchem i czynem,

nie aby czoło wieńczyć wawrzynem

lub się wyróżnić, zyskać znaczenie,

lecz aby nieść drugim światła           

promienie”.

Włodzimierz Ignacy Garbolewski

żył w latach 1878-1933

– syn Leonarda Garbolewskiego



Miał 6 rodzeństwa:

- 3 braci (Henryk, Edward, Tadeusz) i

- 3 siostry (Stefania, Zofia, Iza).

W wieku trzydziestu lat, 9 lutego 1908

roku, w kościele św. Bartłomieja w Rybnie zawarł
związek małżeński z córką Zygmunta Adolfa

Grzybowskiego ze Żdżarowa i Zofii Idalii

Podczaskiej - Haliną z Grzybowskich Garbolewską
ze Żdżarowa

Z związku małżeńskiego z Haliną z Grzybowskich

Garbolewską miał 4 dzieci:

- 3 synów (Leonard, Jerzy, Stefan) i

- córkę (Alicja).



PEŁNIONE FUNKCJE

Włodzimierz Ignacy Garbolewski sprawował także wiele funkcji:.

• Przez wiele lat działał aktywnie w Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1914 r. był

wiceprezesem Straży, od końca lat 20. do 1932 r. – prezesem tej organizacji. Został

również członkiem Prezydium Komitetu Obchodów 50-lecia Straży Pożarnej w

Sochaczewie (1931).

• Był członkiem i aktywnym działaczem Stronnictwa Narodowego.

• Pełnił funkcje prezesa oddziału powiatowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,

którego celem było podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz

podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży 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 głęboko 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 pożyczek polskim

rzemieślnikom. Planował również utworzenie w Sochaczewie szkoły

rzemieślniczej, pod której budowę wydzielił plac ze swego majątku w

Czerwonce. Obecnie na placu tym, położonym przy ulicy Piłsudskiego

stoi budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w

Sochaczewie. Już w 1920 roku przekazał ziemię pod budowę obiektów

sportowych, prawdopodobnie boiska piłkarskiego.

Budynek Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego                             

w Sochaczewie



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

budowę szkół podstawowych nr 1 i 3 oraz

grunt w Duranowie.
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Fryderyka Chopina. 



• Stowarzyszenie Rodzina Policyjna pod budowę Domu

Dziecka Rodziny 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

fundamentów 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.

„DOMY DZIECI” 

RODZINY POLICYJNEJ



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 i myślał o założeniu

w Sochaczewie Szkoły Rzemieślniczej, pod której budowę wydzielił

plac ze swego majątku w Czerwonce.



W okresie międzywojennym dwór czerwonkowski gościł kilkakrotnie 

późniejszego profesora archeologii Konrada Jażdżewskiego, prowadzącego 

badania wykopaliskowe w pobliskim Rybnie. Znaleziskami 

archeologicznymi żywo interesował się równieżWłodzimierz Garbolewski, 

który ocalił 8 monet, pochodzących z wczesnośredniowiecznego skarbu, 

odnalezionego pod Sochaczewem w 1919 roku. Napisał on w tej sprawie list 

do wojewódzkiego konserwatora zabytków archeologicznych, 

przechowywany obecnie w zbiorach Państwowego Muzeum 

Archeologicznego w Warszawie.



Zmarł 1 listopada 1933 roku i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym

w Sochaczewie. Uroczystą Mszę św. pogrzebową, pod przewodnictwem dziekana sochaczewskiego

ks.Wincentego Trojanowskiego, 3 listopada celebrowało kilku księży.

Przy głównej alei cmentarza przy ulicy Traugutta w Sochaczewie znajduje się grób pierwszego

komisarza pobocznego urzędu powiatowego w Sochaczewie Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego,

którego sochaczewska historiografia, wyrażając swój szacunek, do dnia dzisiejszego nazywa starostą

sochaczewskim.



W blisko osiemdziesiąt lat po swojej śmierci uchwałą Rady Miasta z 16 maja 2012 roku

Garbolewski otrzymał tytuł Honorowego 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

DAWNIEJ
Dwór w Czerwonce obecnie Państwowa

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.

Fryderyka Chopina w Sochaczewie



PARK 
WŁODZIMIERZA 

GARBOLEWSKIEGO



Park po odnowieniu



,,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”



Linki:

https://www.google.com/search?q=garbolewski+siostra&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjV-

tmL2r3eAhVSqYsKHe3PC-oQ_AUIDigB&biw=1366&bih=632#imgrc=3kBLL9HDK7NuHM:

http://1918.sochaczew.pl/newsshow/23468?title=MIEDZY-LEGENDA-A-PRAWDA-HISTORYCZNA-&sochaczew

http://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/2367?title=HONOROWY-OBYWATEL-Ignacy-Wlodzimierz-Garbolewski-&filterId=3&sochaczew

http://www.bkwiatkowski.pl/na-zdjeciach-czytelnikow/231-zdjecia-archiwalne-ze-zbiorow-prywatnych-jana-borzymowskiego.html

https://www.google.com/search?q=szko%C5%82a+chopin+sochaczew&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii3aap2L3eAhUPYlAKHbqvBQYQ_AUIDygC&biw=1366&bih=632#imgrc=o65qLTIVhMN-VM:

https://www.google.com/search?q=szkola+80+sochaczew&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUqJat173eAhWIUlAKHUN6D64Q_AUIDygC&biw=1366&bih=632#imgrc=NIbqCU04if4bSM:

https://www.google.com/search?q=Zdj%C4%99cia+garbolewski+i+rodzina&client=firefox-

b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi5h6Dx0r3eAhUrPewKHVlFD6cQsAR6BAgBEAE&biw=1366&bih=632#imgrc=4qVO2fu

stbvjaM:

https://www.google.com/search?q=Zdj%C4%99cia+garbolewski+i+rodzina&client=firefox-

b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi5h6Dx0r3eAhUrPewKHVlFD6cQsAR6BAgBEAE&biw=1366&bih=632#imgrc=TieRk8P

DUF5NKM:

https://www.google.com/search?q=Zdj%C4%99cia+garbolewski+i+rodzina&client=firefox-

b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi5h6Dx0r3eAhUrPewKHVlFD6cQsAR6BAgBEAE&biw=1366&bih=632#imgrc=RG8Z8Ilr

EzrGzM:

https://grzegorzkomendarek.wordpress.com/2014/04/28/sochaczew-park-garbolewskiego-wiosna-2014/

https://www.google.pl/search?q=dworek+Garbolewskiego+w+sochaczewie&rlz=1C1CHNY_plPL795PL795&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTsuPK57_eAhWviK

YKHcL-AMcQ_AUIDygC&biw=1024&bih=634#imgrc=yRIZGNqjn26UxM:

http://starysochaczew.pl/dom-rodziny-policyjnej-w-sochaczewie/

https://www.google.com/search?q=szko%C5%82a+chopin+sochaczew&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii3aap2L3eAhUPYlAKHbqvBQYQ_AUIDygC&biw=1366&bih=632#imgrc=o65qLTIVhMN-VM
https://www.google.com/search?q=szkola+80+sochaczew&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUqJat173eAhWIUlAKHUN6D64Q_AUIDygC&biw=1366&bih=632#imgrc=NIbqCU04if4bSM
https://www.google.com/search?q=Zdj%C4%99cia+garbolewski+i+rodzina&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi5h6Dx0r3eAhUrPewKHVlFD6cQsAR6BAgBEAE&biw=1366&bih=632#imgrc=RG8Z8IlrEzrGzM
https://grzegorzkomendarek.wordpress.com/2014/04/28/sochaczew-park-garbolewskiego-wiosna-2014/
http://starysochaczew.pl/dom-rodziny-policyjnej-w-sochaczewie/

