
Życiorys Cyryla Feliksa Gawrońskiego 

 

Cyryl-Feliks Gawroński urodził się 9 lipca 1880 r. W miejscowości Sulerzysz  gm. Młock, pow. 

Ciechanów jako syn organisty Stanisława i Wiktorii z domu Bońkowskiej. Ojciec Cyryla Stanisław 

urodził się 8 maja 1827 r. W Gawronach - Kozłowie powiat Płock. Stanisław był jedynym synem i miał 

dwie siostry. 

Rodzeństwo Cyryla: 

Z pierwszej żony Stanisława: 

1. Hipolit - lubił wędrować po świecie, był wykształcony - umarł nagle. 

2. Roman - uczył się muzyki, ale nie chciało mu się kształcić, ożenił się z siostrzenicą ks. 

Dmochowskiego Józefą Białą - mieszkał w Warszawie. 

3. Teofil - muzyk, kompozytor, był kapelmistrzem orkiestry carskiej w Taranorogu nad Morzem 

Czarnym. Potem miał prywatną szkolę muzyczną w Suwałkach i tam umarł. 

4. Maria wyszła za mąż za  pułkownika carskiego Petrowa, umarła na Serce w letniskowej 

miejscowości pod Warszawą. 

5.  Celestyna - Petronela Dłuska, żyje i mieszka w Olszynie. 

6. Sabina - umarła jako panna była prywatną nauczycielką w domach ziemiańskich. 

7. Jadwiga później Plebańska wyszła za mąż za ziemianina, który miał majątek Izdebno pow. Błonie. 

Córka jej nazywa się Szczygielska. 

Cyryl skończył wraz z siostrami szkołę z zakresu nauk ogólnych. Następnie przez jeden rok przebywał 

u swego brata Teofila w Taranorogu ucząc się muzyki. Będąc młodzieńcem uczęszczał na roczne kursy 

muzyczne  w Warszawię. Miał 18 lat gdy umarł mu ojciec i zmuszony był rozpocząć pracę by utrzymać 

matkę i siostry.  Żałował , Że nie mógł się uczyć dalej. Siostry, które się później dobrze pourządzały nie 

odwdzięczyły się Cyrylowi, odwrotnie wstydziły się, że jest organistą. 

Cyryl ożenił się 27. VII.1902 r. w Sochocinie z Reginą Dumańską. Rodzice Reginy: Jozef i Marianna z 

Kuklińskich. Brat Marianny był księdzem. Jest to Klemens Kukliński, który zmarł w roku 1933 w 

Kadzidle i tam pochowany. 

Cyryl pracował kolejno jako organista : 

- w Klukowie, pow. Pułtuski 1898 r. 

- w Strzegocinie 1899 r. 

- w Sochocinie, pow. Płoński 1900 r. 

- w Klukowie od 01.05.1905 r. 

- w Lubielu pow. Pułtuski 1910 r. 



- w Jońcu, pow. Płoński 19I4 - I. 1916 r. 

-  Lubielu pow.Pułtuski 1916- jesień I9I7 r. 

- w Wąsewie,pow.ostrów Mazowiecka od jesieni 19l7 r. 

- w Kadzidle pow. ostrołęcki od 28.VII.1925 do 10.IV 1954 r. 

Cyryl był dobrym i poszukiwanym organistą. Cieszył się zawsze dużą sympatią, szacunkiem i uznaniem 

otoczenia. Miał bardzo dobre świadectw a pracy. Między innymi wg świadectwa z pracy w Klukowie  

z lat 1905-1909: 

,, ....obok nad wyraz sympatycznych przymiotów,  uprzejmości,  cichości, trzeźwości, zamiłowaniu do 

muzyki kościelnej i książki.....zajmował się biblioteką ludową ....'' 

Często jednak zmieniał posady - wydaje się na skutek tego, że jakkolwiek dobrze wywiązywał się ze 

swoich obowiązków i był ceniony, to jednak nie dopasowywał się łatwo do swoich pracodawców - 

proboszczów. 

W roku 19I4 postanowił nawet rzucić organistostwo i zamieszkał w Nasielsku chcąc założyć  

księgarnię. Jednak ze względu na rozpoczynającą się wojnę światową wrócił do organistostwa 

osiadając w Jońcu. Ludność parafii Lubiel dowiedziawszy się o tym zażądała powrotu Cyryla do 

Lubiela. 

Poza pracą zawodową z zamiłowaniem prowadził czytelnictwo na wsi, organizował życie kulturalne 

wsi, prowadził zespoły teatralne  i chóralne. 

W 1940r. od 28.IV. do końca lipca był razem z synem Zygmuntem i synową Heleną więziony przez 

Niemców w Ostrołęce jako zakładnik  z racji pracy konspiracyjnej syna Kazimierza. 

Materialnie nie powodziło mu się dobrze. Z przedwojennej książeczki  P.K.O. wynika, że oszczędności 

nie miał – wkłady są drobne i często podejmowane. Po prostu nie ciągnął z ludzi pieniędzy.  

Do końca swojego życia pracował nie chcąc nikomu być ciężarem, chociaż miał propozycje dzieci by 

zamieszkał u nich a także od proboszcza ks. Mieczysława Mieszki, że może już nie pracować i być 

utrzymywanym przez parafię. Źle czułby się bez pracy zawodowe,j a prowadzenie chóru i orkiestry 

dętej dawało mu wiele satysfakcji. 

Umarł w szpitalu w Ostrołęce 10 kwietnia 1954 roku po dwudniowych zaledwie cierpieniach. 

Pochowany został na cmentarzu w Kadzidle. 


