


Emilia Chłapowska

urodziła się 1.07.1887 r. w rodzinie ziemiańskiej Tadeusza Sczanieckiego

 i Felicji Czarneckiej w Michorzewie, pow. Nowy Tomyśl. 



Wielka poprzedniczka Emilii Sczanieckiej, uczestniczka Powstania Listopadowego i Styczniowego,
matka chrzestna naszej bohaterki.



Pomnik Bohaterskich Kobiet Powstania Listopadowego, Warszawa Praga.
Obok Emilii Sczanieckiej, Klaudyna z Działyńskich Potocka, córka ostatniego polskiego właściciela Złotowa.



Emilia Chłapowska
25 listopada 1909 roku poślubiła Mieczysława Chłapowskiego (1875–1947), 

z którym zamieszkała w Bagdadzie opodal Glesna i Wyrzyska. 
W rodzinnym majątku inicjowała kursy, wykłady i szkółki dla robotników oraz 

ich rodzin, organizowała amatorskie spektakle. 



Generał Dezyrery Chłapowski, nestor rodu, herbu DRYJA



Emilia Chłapowska

w grudniu 1918 roku została wybrana

jako delegatka z Krajny

na obrady Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.



Brała czynny udział w organizowaniu oddziałów powstańczych w Wyrzysku, 

werbowała żołnierzy do walk powstańczych,

organizowała kuchnie polowe dla powstańców

i jako sanitariuszka brała czynny udział w walkach pod Wysoką.



W listopadzie 1937 roku nadano Emilii Chłapowskiej Złoty Krzyż Zasługi. 





Telegram okolicznościowy wysłany przez Mieczysławostwo Chłapowscy z Bagdadu, lata 20. XX wieku.
Widoczny podpis ojca Emilii - Tadeusza Sczanieckiego.



Mieczysław Chłapowski (1875-1947),

właściciel Glesna i Bagdadu,

działacz kółek rolniczych, wybitny hodowca koni i bydła.













Mieczysław Chłapowski
po I wojnie światowej został Starostą Wyrzyskim.







Pasją Emilii była działalność społeczna i charytatywna. 

„Głos Krajny” nr 30 z 15 kwietnia 1939 r.
Wielka zbiórka darów na rzecz Funduszu Obrony Narodowej



W czasie II wojny światowej wspólnie z mężem
Chłapowska została przesiedlona do Generalnej Guberni.

W tym czasie działała w konspiracji i strukturach podziemnych 
Armii Krajowej.

Była przewodniczącą oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Po wojnie, za sprawą wdzięcznych mieszkańców Bagdadu, 
Chłapowscy zostali sprowadzeni do swej majętności. 



W listopadzie 1937 roku nadano Emilii Chłapowskiej Złoty Krzyż Zasługi. 

W 1958 roku została odznaczona Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, 

a w 1972 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

oraz mianowana na stopień podporucznika.

Należała do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet,

Towarzystwa Włościanek Wielkopolskich.
  







Emilia Chłapowska
w Złotowie

rys. Jerzy Jelonek

Po 1947 roku zamieszkała w Złotowie.

Żyła tu do śmierci w 1974 roku.



Początkowo mieszkała

jako sublokatorka

przy ul. Nieznanego Żołnierza 12



Emilia Chłapowska na ul. Królowej Jadwigi w Złotowie, w mieszkaniu Alfonsa Gappy (brat Klemensa),
w towarzystwie doktorostwa Czaplewskich (strona lewa) i doktora Dutko (strona prawa).





Charles de Gaulle Grafika Teresa Jakubowska



List prezydenta Charlesa de Gaulle’a do Emilii Chłapowskiej, 1967

REPUBLIQUE FRANÇAISE VARSOVIE, LE 13 Octobre 1967 AMBASSADE DE FRANCE EN POLOGNE
No 404
Madame, / Le Général de GAULLE, Président de la Ré- / publique Française, a été très sensible aux senti- / 
ments que vous avez bien voulu exprimer à l’occasion /de son séjour en Pologne, tant à l’égard de la Fran- / ce 
que de sa personne. Je vous prie de trouver ici / l’expression de ses remerciements. / Le requite que vous 
avec présentée a été / étudiée. Il n’a malheureusement pas été possible d’y / répondre favorablement. / 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de / mes hommages respecteux. /
REPUBLIKA FRANCUSKA AMBASADA FRANCJI W POLSCE
No 404 Nr 404
[nieczytelny podpis]

WARSZAWA, 13 października 1967
Warszawa, 13 października 1967
Szanowna Pani,
Generał de Gaulle, Prezydent Republiki Francuskiej, był bardzo poruszony uczuciami, jakie raczyła
Pani wyrazić przy okazji jego pobytu w Polsce, zarówno względem Francji, jak też jego osoby.
Proszę Panią o przyjęcie w tym miejscu wyrazów jego podziękowań.
Prośba, którą Pani przedłożyła, została rozpatrzona. Niestety nie było możliwości załatwienia jej przychylnie. 
Raczy Pani przyjąć wyrazy głębokiego szacunku
[nieczytelny podpis]



Emilia Chłapowska w pamięci mieszkańców Złotowa:

„Płynna znajomość j. francuskiego. W okresie międzywojennym 
1924-1936 3 krotnie przebywała w Paryżu.”

„Pani Chłapowska była osobą oczytaną otrzymywała 
czasopisma francuskojęzyczne z Berna.”

„Wnosiła poziom przy niedzielnych spotkaniach obiadowych. Była 
osobą inspirującą, nie traciła czasu na dywagacje polityczne. 
Interesowała się literaturą, nie tylko Polską!”

„Pani Emilia była osobą bardzo elegancką, maniery miała nienaganne. 
Raz w tygodniu chodziła do fryzjera. Mogłabym pisać i pisać tyle mam 
wspaniałych wspomnień…”



Emilia Chłapowska w pamięci mieszkańców Złotowa:

„W młodym, bardzo młodym wieku, miałem okazję obcować na 
ławce przed blokiem z żywą historią. Wtedy tego nie wiedziałem.”

„Społecznie, przyszły Architekt, Marek Zieliński, 
Przemysław i Grzegorz Dudko pomagali wykończyć
ze stanu "deweloperskiego" maleńkie mieszkanko!”

„Po wstawiennictwie Ambasady Francji otrzymała od władz miasta 
samodzielne mieszkanie przy ul. B. Krzywoustego.”



Po wstawiennictwie
Ambasady Francji

otrzymała od władz miasta 
samodzielne mieszkanie

przy ul. Niecałej 4
(ob. Krzywoustego 7)



Emilia Chłapowska w pamięci mieszkańców Złotowa:

„Pani Chłapowska pokazywała nam dzieciakom zdjęcia, na których 
tańczy z de Gaulle'm. Zawsze latem na głowie słomkowy kapelusz. 
Takich ludzi już nie ma…”

„Jej majątek to pamiątki tzn. zdjęcia, ubrania osobiste, no i jeden talerz, 
filiżanka z podstawką i jeden komplet sztućców. Bardzo cierpiała z tego 
powodu, zawsze mi powtarzała popatrz Urszulko tylko tyle mi zostało i 
mnóstwo wspomnień”

„Pamiętam niezapomniany zapach palenia na patelni przez 
P. Emilię zielonej kawy w kuchni u wujostwa.”





Zmarła w 12.02.1974 roku.

Została pochowana w skromnym grobowcu, obok grobowca męża, 
na cmentarzu parafialnym w Gleśnie.







Emilia i Mieczysław Chłapowscy 

byli też fundatorami 

neobarokowego kościoła 

wybudowanego 1924 r. 

w Gleśnie. 





UPAMIETNIENIE POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z GLESNA
Dnia 09.09.2011 w GLEŚNIE przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka

odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku z tablicą pamiątkową upamiętniająca
Powstańców Wielkopolskich z Glesna

Ks. Ignacego Kowalskiego
Hr. Emilia Chłapowska

Hr. Mieczysław Chłapowski











Emilia Chłapowska w pamięci mieszkańców Złotowa:

„Piękna bohaterka dla współczesnych. Jej życie godne propagowania!”



Opracowanie prezentacji: Kamila Krzanik-Dworanowska, Jerzy Jelonek

Materiały:

Fotografie rodziny Chłapowskich udostępnione przez Adama Ćwiklińskiego

Fotografie FB #Kocham Łobżenicę

Fotografie internetowe Google

Fotografie prywatne Romana Rożeńskiego

Komentarze FB #Janusz Justyna

Komentarze FB #Roman Rożeński

Komentarze FB #Muzeum Ziemi Złotowskiej

Publikacja „Chłapowscy z Bagdadu i Glesna herbu DRYA” Wojciech Kicman

Archiwum Wydziału Ewidencji Ludności UM Złotów

Złotów, 12 luty 2019
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