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niegdyœ by³o wiele w wioskach szlach-
ty cz¹stkowej. 

Z rolnictwem zwi¹zani byli tak¿e 
inni synowie Jana i Marianny. W³ady-
s³aw (ur. 16 XII 1877) by³ ¿onaty ze 
swoj¹ stryjeczn¹ siostr¹ Mariann¹ 
Ew¹ Gutowsk¹, córk¹ Maksyma. 
Mieszka³ z ¿on¹ i z dzieæmi w Gutowie-
Orlim. Stanis³aw (ur. 11 IX 1888) by³ 
dwukrotnie ¿onaty. Kolejnymi jego 
¿onami by³y Marianna i Julia Siemi¹t-
kowskie, siostry wy¿ej wspomnianej 

Konstancji. Stanis³aw gospodarzy³ na 
czêœci Chorzewa przejêtej po teœciu 
Janie Siemi¹tkowskim, który posiada³ 
j¹ od koñca XIX wieku nabyt¹ od 
Chorzewskich. Stanis³aw z rodzin¹ za-
mieszkiwa³ w zbudowanym w latach 
dwudziestych XX wieku drewnianym 
domu nawi¹zuj¹cym stylem do mazo-
wieckich dworków. Stanis³aw zmar³ 14 
lutego 1948 roku pozostawiwszy dzie-
wiêcioro dzieci. Dzisiaj w Chorzewie 
gospodarz¹ jego wnukowie Stanis³aw, 
syn Jana Feliksa, i Miros³aw, syn 
Ryszarda.    

Dzieci Maksyma powi¹za³y siê a¿ trzema ma³¿eñstwami z Rudowskimi, dzieæ-
mi Szczepana i Zuzanny z Przybylskich gospodarzy z Kisielewa w parafii £êg. 
Franciszka (ur. 2 IV 1904 – zm. 19 XI 1995) poœlubi³a Kajetana Rudowskiego. Jej 
bracia Adam (ur. 17 X 1887 – zm. ?) i Franciszek (ur. 4 IX 1892 – zm. 15 XII 1972) 
mieli za ¿ony Stanis³awê i Reginê Rudowskie. Adam i Franciszek mieli gospo-
darstwa na ojcowiŸnie, nastêpnie prowadzone przez ich synów Adama i Stefana.

Koszmary II wojny œwiatowej doœwiadczy³y Gutowskich podobnie jak ca³e 
spo³eczeñstwo. Wyj¹tkowym przyk³adem tego s¹ losy Jana Feliksa (ur. 24 VI 
1923), syna Stanis³awa i Marianny. Zosta³ uwiêziony w Dzia³dowie, a nastêpnie w 
Stutthofie. Niemcy w ramach ewakuacji obozu wys³ali cztery barki z wycieñczo-
nymi wiêŸniami, aby je zatopiæ na pe³nym morzu. WiêŸniom uda³o siê jedn¹ 
odczepiæ. Dryfuj¹c¹ bark¹ zajê³y siê wojska angielskie. Uwolnieni wyg³odzeni 
wiêŸniowie zostali sprowadzeni na l¹d w Szwecji. Tu zajêto siê ich leczeniem. 
Wœród uratowanych by³ Jan. 

Po II wojnie œwiatowej pañstwo wprowadzaj¹ce nowy ustrój, niechêtnie odno-
si³o siê do osób maj¹cych „niew³aœciwe pochodzenie” Gospodarstwa Gutowskich 
nie kwalifikowa³y siê ze wzglêdu na powierzchniê (poni¿ej 50 ha) do upañstwowie-
nia. Starano siê je wrêcz zniszczyæ pozbawiaj¹c r¹k do pracy. Wcielano m³odych 
ludzi zamiast do normalnego wojska do s³u¿by wojskowej zwi¹zanej z prawie nie-
wolnicz¹ prac¹ w górnictwie. „Zgodnie z rozkazem Konstantego Rokossowskiego 
podstaw¹ do zakwalifikowania poborowego do s³u¿by zastêpczej by³o jego pocho-
dzenie spo³eczne, oblicze spo³eczne i moralne oraz przesz³oœæ polityczna.” Stara-
no siê poddaæ komunistycznej indoktrynacji przedstawicieli m³odszego pokolenia. 
Chodzi³o o ³amanie charakterów. ¯o³nierze-górnicy niekiedy powa¿nie nadwerê-
¿ali swoje zdrowie, a niektórzy tracili ¿ycie. Do takiej s³u¿by zostali przydzieleni 
Izydor (ur. 6 V 1930) i Ryszard Gutowscy (ur. 9 VIII 1931), synowie Stanis³awa, 
wnukowie Jana, i Stefan Gutowski (ur. 11 VIII 1929), syn Franciszka, wnuk Maksy-
ma, oraz ich krewni z rodziny Chorzewskich. 

Dzisiaj wiêkszoœæ Gutowskich, którzy maj¹ korzenie w Gutowie w parafii 
S³upia, mieszka daleko od gniazda rodzinnego. Kolejnym pokoleniom bêdzie coraz 
trudniej utrzymaæ pamiêæ o przesz³oœci rodziny. Ci, którzy pozostali na miejscu 
kultywuj¹ pamiêæ o d³ugim wielopokoleniowym trwaniu w rodzinnej miejscowoœci.     

Sierpczanie przewa¿nie bardziej znaj¹ Gutowskich, którzy byli w³aœcicielami 
cegielni. Adam (ur. ok. 1851 – zm. 31 VII 1907), syn Jana i Pauliny z Miszewskich, 
by³ wczeœniej ekonomem w Kosmaczewie, a nastêpnie w Gutowie-Stradzyno. Pod 
koniec XIX wieku osiad³ w Sierpcu i by³ w³aœcicielem cegielni. Spoœród jego dzieci 
wymieñmy synów: Teodora (ur. 11 V 1879 Gutowo-Stradzyno – zm. 31 VII 1930 
Sierpc) i Modesta (ur. 15 VI 1900 Sierpc – zm. 16 VI 1965 tam¿e). Nastêpne 
pokolenie reprezentowali Feliks i Henryk, synowie Teodora, oraz Tadeusz, syn 
Modesta. Nie uda³o siê ustaliæ pokrewieñstwa tej linii rodziny z wczeœniej 
zaprezentowan¹ ga³êzi¹ z Gutowa-Orlego i Gutowa-Górek.         
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Marianna z Siemi¹tkowskich (1898-1926),
 pierwsza ¿ona Stanis³awa Gutowskiego.

Józef Gutowski, syn Jana,
w mundurze rosyjskim.
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