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ŚCIGALSCY
Trzy pokolenia muzyków
Pierwszą osobą z muzycznej rodziny Ścigalskich, której istnienie potwierdzają
dokumenty źródłowe, jest Franciszek Ścigalski, tzw. Starszy. W latach 30. XVIII wieku
przybył do Lwówka, niewielkiego miasteczka w Wielkopolsce (obecnie powiat
nowotomyski), mającego bogatą historię i tradycje muzyczne. Wcześniej przebywał
w Krakowie, gdzie w 1726 roku był członkiem tamtejszej kapeli katedralnej1 .
W początkach XVIII wieku Lwówek należał do Pawłowskich z Werbna herbu
Wierzbna i słynął w Wielkopolsce oraz poza nią ze swojej kapeli miejskiej. Dla tego
zespołu Adam Pawłowski wystawił 16 maja 1719 roku przywilej dający muzykom
prawo użytkowania dwóch ogrodów oranych, ze znajdującymi się przy nich łąkami,
zwalniając owe obszary od wszelkich opłat dworskich i miejskich. W zamian za to
muzycy zobowiązali się grać we wszystkie uroczystości w czasie mszy świętej
i nieszporów, a także na życzenie dziedziców występować na zamku. Z treści
wspomnianego przywileju wiadomo również, że w skład zespołu wchodzili
trzej skrzypkowie, jeden wiolista2 oraz prawdopodobnie czterech trębaczy3.
Nie wiadomo, gdzie Franciszek Starszy się kształcił, czy komponował i czy
jego ewentualne kompozycje zachowały się do czasów współczesnych. Musiał
być niezwykle zasłużony dla Lwówka i tamtejszego kościoła. Kiedy zmarł 11 marca
1762 roku, w księdze zgonów sporządzono akt zgonu4, jakiego nie miał nawet zmarły
dwa lata wcześniej Józef de Werbno Pawłowski, oficjał poznański, proboszcz poznański
i lwówecki.
Franciszek Ścigalski miał dwie żony. Pierwszą z nich była urodzona w 1716 roku
Rozalia Silska (1716–1738), którą poślubił w 1736 roku w lwóweckim kościele. Z tego
małżeństwa narodził się syn i jego imiennik Franciszek, który żył niespełna rok.
Po śmierci Rozalii, która zmarła w połogu, po dwóch latach, w 1740 roku Franciszek
ożenił się z Marianną Piątkowską (1720–1782), panną pochodzącą z rodziny mieszczan
lwóweckich. Z tego małżeństwa na świat przyszło ośmioro dzieci: sześć córek i dwóch
Słownik muzyków polskich, red. Józef M. Chomiński, t. 1, Kraków 1964, s. 241; A. Mądry, Barok. cz. 2:
1697–1795 Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, „Historia Muzyki Polskiej”, t. III, Warszawa 2013,
s. 97.
2 Określenie „wiolista” mogło oznaczać instrumentalistę grającego na niższym instrumencie
smyczkowym, który realizował partię basową. Jednak bez wglądu bezpośrednio w źródło, na tym etapie
prac trudno jednoznacznie wyrokować, o jaki chodzi tu instrument.
3 J. Szafarczyk, Ziemia Lwówecka we władaniu dziedzicznym (1414–1939), Lwówek 2014, s. 102-103.
4 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (AAP), Akta metrykalne parafii Lwówek, sygn. PM 161/08.
1
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synów. Córki Franciszka poprzez małżeństwa weszły do szanowanych rodzin
mieszczan lwóweckich: Wiktoria w 1767 roku poślubiła Franciszka Piotrowicza,
Katarzyna w 1780 roku wyszła za wdowca Jana Czacherta, a Rozalia w 1785 roku
poślubiła Jana Płaczychlebika (rodzina Płaczychleb). Starszym synem Franciszka był
Adam Jan Ścigalski, który został ochrzczony 11 grudnia 1747 roku we lwóweckim
kościele. Zapewne pierwsze lekcje muzyki pobierał u ojca, podobnie jak jego młodszy
brat Stanisław. W przypadku Adama, na obecnym etapie poszukiwań nie ma
informacji o jego dalszej muzycznej edukacji. Wiadomo jednak, że całe swe życie
spędził we Lwówku poświęcając się muzyce, jak ojciec. W księgach metrykalnych
figuruje jako „cantor ecclesiae parochialis”. Kiedy zmarł 19 sierpnia 1821 roku
we Lwówku, w księdze zgonów jako profesję podano: „musicus emeritus in ecclesia
Lvovensi”5. Adam Ścigalski miał dwie żony: z pierwszą, Reginą, miał przynajmniej
jednego syna Felicjana (†1774), zmarłego w dzieciństwie; drugą żoną została
w 1783 roku we Lwówku Ewa Rozalia z Muszyńskich6 , primo voto Szteyfelt, wdowa
pochodząca z rodziny mieszczańskiej. Dała ona Adamowi przynajmniej czworo dzieci:
trzech synów i jedną córkę. Dwóch z nich także poszło w ślady ojca, dziadka i stryja,
zostając muzykami.
Najmłodszym synem Franciszka był Stanisław Antoni Ścigalski, urodzony
we Lwówku, ochrzczony tamże 7 maja 1752 roku. Edukację muzyczną rozpoczął
prawdopodobnie w domu rodzinnym, wraz ze starszym bratem Adamem, chociaż
nauka nie trwała długo. Ojciec nie zdążył przekazać synom całej wiedzy, bowiem
osierocił chłopców w wieku 15 i 10 lat. Nie wiadomo gdzie kształcił się w latach
późniejszych, ale opuścił rodzinny Lwówek i osiadł w Grodzisku Wielkopolskim. Tam
w 1780 roku ożenił się z Konstancją, wdową po Wojciechu Bocheńskim, zasłużonym
mieszczaninie grodziskim i matką kilkorga dzieci. Do tej pory w literaturze przedmiotu
podawano informację, jakoby Konstancja pochodziła bezpośrednio z zacnego rodu
Bocheńskich, jednak badania wykazały jednoznacznie, że nazwisko to odziedziczyła
po pierwszym mężu. Z małżeństwa Konstancji i Stanisława na świat przyszło czworo
dzieci: trzech synów i jedna córka, z czego dwoje zmarło we wczesnym dzieciństwie.
Po śmierci Konstancji Ścigalskiej († 1788), Stanisław ożenił się w tym samym jeszcze
roku z Rozalią Paskiewicz († 1791), z którą doczekał się jednego syna. Po niespełna
trzech latach małżeństwa znowu został wdowcem, z trojgiem małych dzieci.
Te informacje są wynikiem najnowszych badań genealogicznych prowadzonych nad
5
6

AAP, Akta metrykalne parafii Lwówek, sygn. PM 161/17.
Nazwisko panieńskie matki wynika z aktu zgonu Feliksa (1787–1829), syna Adama i Rozalii Ścigalskich.
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rodziną Ścigalskich i zostają tu podane po raz pierwszy, co w znaczny sposób
wzbogaca naszą wiedzę na ten temat.
W Grodzisku Stanisław objął funkcję „senior musicorum”, dbał o repertuar
kapeli wprowadzając do niej nowe utwory, utrzymywał liczne kontakty
z wielkopolskimi muzykami i kompozytorami, kształcił innych muzyków, w tym
swoich następców. Nie wiadomo, czy sam komponował – do tej pory nie odnaleziono
jego utworów7 . Stanisław nie zajmował się tylko muzyką, pracował również
w grodziskim magistracie jako asesor8 . Zmarł 13 czerwca 1823 roku w Grodzisku
Wielkopolskim. Pierworodnym synem Stanisława z małżeństwa z wdową Konstancją
był Franciszek Błażej Walenty Ścigalski, tzw. Młodszy, o którym szczegółowe
informacje znajdują się we wstępie do niniejszej publikacji.
Joanna Lubierska

A. Mądry, op. cit., s. 206.
Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP), Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Grodzisk,
sygn. 12.
7
8
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