
Juliusz Bagniewski urodził się 12 czerwca 1876 roku w majątku Boże. Jego 

rodzicami byli Adolf i Zofia ze Szweycerów Bagniewscy. Gospodarowali oni w Bożem od 

1874 roku po zakupie majątku od Ignacego Boskiego. Juliusz najpierw ukończył gimnazjum, 

a następnie  Akademię Rolniczą w Taborze w Czechach. Zdobył zawód pomologa – 

specjalisty od upraw drzew i krzewów owocowych. W latach późniejszych tam, gdzie 

przebywał, służył radami  dotyczącymi prowadzenia gospodarki związanej z prowadzeniem 

sadów, wskazywał nowe metody gospodarowania. Zyskiwał przy tym sympatię i 

wdzięczność. Najlepiej oddają to słowa znanego pisarza, piłsudczyka Juliusza Kadena-

Bandrowskiego: Chyba znał cały świat, – wszędzie próbował szczęścia i chleba… Na wielu 

gospodarczych sprawach życia Narodu znał się tak dobrze i głęboko, że niepodobna sobie 

wyobrazić, by miał w nich już nie wziąć udziału. 

Juliusz Bagniewski od młodości włączał się w walkę o wyzwolenie narodowe, a także 

walczył o sprawiedliwość społeczną. Wychował się w ziemiańskiej rodzinie o postawach 

patriotycznych.  Jego dziadek, Dionizy brał udział w powstaniu listopadowym, a trzech braci 

ojca uczestniczyło w powstaniu styczniowym. Wojciech zginął w 1863 roku, a pozostali 

dwaj, Ludwik i Juliusz po upadku powstania zesłani na osiem lat katorgi na Syberię. Te 

wydarzenia zapewne miały wpływ na postawę Juliusza. Związał się z działalnością PPS, 

czynnie uczestniczył w działaniach tej partii. 

W latach 1904-1905 był instruktorem bojowym, a następnie  w 1906 roku oskarżony o 

udział w zbrojnym napadzie na konwój rosyjski w Rogowie koło Koluszek. Władze carskie 

dokonały rekwizycji jego majątku, ale dzięki pomocy urzędnika carskiego, Bazylego 

Kisielewicza udało mu się uniknąć aresztowania. Wraz z żoną wyjechał najpierw do Galicji, a 

potem do Turkiestanu, Mandżurii, był też na Kaukazie.  Warto przytoczyć  słowa  J. Kadena-

Bandrowskiego: Był z rodu tych polskich tułaczów, żyjących „jak ptak na gałęzi”, pędzony 

buntu polskiego koleją z miejsca na miejsce. Chyba znał cały świat, – wszędzie próbował 

szczęścia i chleba… 

W 1909 roku wyjechał do Brazylii. W tamtym czasie wielu Polaków, którzy mieli 

kłopoty z władzami zaborców, szukało swojego miejsca za oceanem. Juliusz Bagniewski 

szybko się odnalazł w tamtym środowisku. Jako urzędnik udzielał porad w zakładaniu i 

prowadzeniu sadów. Szybko zyskał też szacunek tamtejszych ludzi. Mimo wysokiej pozycji 

społecznej, szacunku i poważania    ze strony miejscowej ludności, Juliusz Bagniewski nie 

zapomniał o ojczyźnie i jak tylko nadarzała się okazja przyjeżdżał na polską ziemię, bo Polski 

na mapie wtedy nie było.  

W 1914 roku, kiedy był w Krakowie, będąc w szeregach Związku Strzeleckiego, 

uczestniczył w ćwiczeniach   przygotowujących przyszłe kadry dla polskiego wojska. Zdał 

egzamin i otrzymał stopień podoficera. Wrócił do Brazylii i tam oprócz służbowych 

obowiązków w maju 1914 roku zorganizował szkolenie z  zakresu podstawowych zasad 

żołnierskich  dla mieszkających tam Polaków. 

Tu też dociera do niego wiadomość o wybuchu  I wojny światowej. Dla Juliusza 

Bagniewskiego jest to sygnał, że trzeba wrócić do kraju i chwycić broń, by walczyć o 

odzyskanie przez Polskę niepodległości. Przygotowania trwają krótko. Wyrusza do kraju, w 



brazylijskim porcie spotyka wracającą z Polski swoją rodzinę – żonę w ciąży i dwóch synów. 

Zawracają i razem  płyną do  kraju. 

Już we wrześniu 1914 roku Juliusz Bagniewski wstępuje do Legionów Polskich, 

zostaje przydzielony do VI batalionu I brygady. Z tym oddziałem wkracza wkrótce do 

Królestwa. W czasie walk używa pseudonimów "Wujek" i "Ulowski". W bitwie pod 

Krzywopłotami wyróżnia się niezwykłym męstwem, zostaje odznaczony srebrnym medalem 

za waleczność, a przede wszystkim otrzymuje awans na porucznika. 

Niestety w bitwie pod Konarami 23 maja 1915 roku dosięga Go śmiertelna kula. 

Pośmiertnie zostaje odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości. 

Ostatnie chwile życia Juliusza Bagniewskiego najlepiej oddają słowa wspomnianego 

wyżej Juliusza Kaden-Bandrowskiego- pisarza, żołnierza Legionów Polskich „Widzę 

Bagniewskiego, jak zmęczony, siedzi w rozchełstanym mundurze na kamieniu, zdjął czapkę, 

ociera zgrzaną twarz – …Już za nami nie pójdzie, nie wydąży, jeno złotem skrzydłem kurzawy 

marszu naszego przykryty czeka, póki wieść do niego nie wróci, że naprzód idziemy, 

zwyciężając.” 

W lutym 2016 r. ciało Juliusza Bagniewskiego przywieziono do Radomia, a następnie 

do Stromca, gdzie pochowano go w rodzinnym grobowcu znajdującym się na miejscowym 

cmentarzu. W tym roku grobowiec ten dzięki projektowi Stowarzyszenia Stromiecczyzna 

został poddany gruntownej renowacji. 

Przedstawione powyżej fakty z życia Juliusza Bagniewskiego ukazują go jako 

człowieka pełnego życia i  energii, człowieka wykorzystującego swoje zdolności i 

umiejętności dla dobra swojej ojczyzny, dla dobra rodaków, dla dobra otaczających go ludzi 

bez względu na to, w jakim przebywał kraju. Jego patriotyzm i bohaterstwo w szeregach 

Legionów są godne najwyższego uznania. Wszystkie dokumenty dotyczące Juliusza 

Bagniewskiego wskazują, że możemy być dumni, że wywodzi się z naszej okolicy, że może 

być dla nas przykładem patriotycznej i obywatelskiej postawy. 

 

 


