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Kobiet o wiek się nie pyta, więc być może pytanie zadane w tytule jest trochę 

nie na miejscu. Z drugiej strony wiek to pojęcie względne i w zasadzie drugorzędne, 

bo przecież można mieć lat 100 i czuć się na 40, a równie dobrze może być 
odwrotnie… 

 

Cofnijmy się jednak do nie tak dalekiej przeszłości – podwarszawska Białołęka 

19 II 2014 roku. Pewna kobieta o mocno siwych włosach i zawsze uśmiechniętych 

oczach odchodzi z tego świata… Umarła w domu opieki prowadzonym przez siostry 

felicjanki, ale był to jej świadomy wybór – nigdy nie chciała nikomu robić problemów, 

a tym bardziej swojej rodzinie. Ze swoją jedyną i ukochaną córką Marią już się 

pożegnała, mogła więc odejść bez bólu, ale przepełniona wspomnieniami  

z minionego życia, bardzo długiego i pełnego zarówno cudownych, jak i tragicznych 

chwil. Według oficjalnych dokumentów przeżyła 114 i była wówczas uznawana  

za najstarszą Polkę…  

 

Apolonia Lisowska z domu Konstantynowicz – bo o niej mowa, była córką Jana  

i Anny (Anieli) z domu Lisowskiej. Jej przodkowie z obydwu stron wywodzili się  

z prastarego polskiego herbu Lis.  

 
Ojciec Apoloni – Jan Konstantynowicz herbu Lis, był synem Józefa i Julii z domu 

Jurowskiej herbu Przyjaciel, a wnukiem Jana, po którym zapewne otrzymał imię.  

Matka Apolonii była córką Kacpra Lisowskiego herbu Lis i Julii z domu Huszcza  

(I voto Lisowskiej). Kacper był synem Onufrego, wnukiem Macieja, prawnukiem 

Franciszka, praprawnukiem Marcina, który z kolei był synem Mikołaja, wnukiem 

Krzysztofa, prawnukiem Jana, praprawnukiem Jakuba Lisowskiego vel Lisiewskiego 

z Lisów, urodzonego około 1550 roku na ziemi wiskiej… 

To nie koniec koligacji herbowych w ramach herbu Lis – w 1931 roku Apolonia 

poślubiła Stanisława Lisowskiego herbu Lis urodzonego w 1897 roku, syna Józefa  

i Heleny z domu Tołoczko herbu Pobóg. Stanisława i Apolonię wiązały dalekie więzy 

pokrewieństwa. Ojciec Stanisława był synem Andrzeja, wnukiem Mikołaja, 

prawnukiem Macieja. Apolonia i Stanisław mieli wspólnego przodka (prapradziadka) 

– Macieja Lisowskiego.   
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Według oficjalnych źródeł Apolonia urodziła się  18 II 1900 roku w okolicy 

Tołoczki w powiecie grodzieńskim guberni grodzieńskiej – ochrzczona została  

w parafii Jeziory. Czy tak jednak było naprawdę? 

 

 
 

W księgach metrykalnych parafii Jeziory odnajdujemy akt chrztu Apolonii – 

zgadza się w nim miejsce i rodzice, ale nie zgadzają się lata. Z aktu wynika,  

że Apolonia urodziła się dziesięć lat później, niż to oficjalnie głoszono – 18 V 1910 

roku.  

 

 
 

Akt urodzenia/chrztu Apolonii Konstantynowicz 

 
W akcie zapisano: „Tysiąc dziewięćset dziesiątego roku Maja 23 dnia  

w Jeziorskim rzymsko-katolickim parafialnym Kościele ks. Henryk Chwastecki 

administrator tego Kościoła ochrzcił dziecię imieniem Apolonia za dopełnieniem 

wszelkich obrządków Świętego Namaszczenia. Mieszczan Jana i Anieli urodzonej 

Lisowska Konstantynowiczów ślubnych małżonków córka urodzona w okolicy 
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Tołoczkach 18 Maja 1910 roku. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Jurowski i Anna 

Jurowska żona Antoniego.” 

Na marginesie aktu zamieszczono notarialne potwierdzenie ślubu  

z Stanisławem Lisowskim. 1Nie wiadomo z jakiego powodu późniejsze dokumenty 

Apolonii wymieniały 18 II 1900 roku, jako datę jej urodzenia. Nawet sama Apolonia 

do końca swojego życia podtrzymywała prawdziwość tej daty. W 2013 roku z okazji 

113 urodzin Apolonii, w polskich mediach pojawiło się wiele artykułów i wywiadów.  

W jednym z nich czytamy: „[…] w historii rodziny Apolonii Lisowskiej występowały już 
osoby długowieczne. Jej ciotka przeżyła 102 lata. Pani Apolonia urodziła się 18 lute-

go 1900 r. niedaleko Grodna, na dzisiejszej Białorusi. Miała trójkę rodzeństwa: 

siostrę i dwóch braci. Po I wojnie mieszkała w majątku, który znajdował się na Gro-

dzieńszczyźnie.” 2  

W innym z wywiadów wspominała „w wieku 30 lat wyszłam za mąż, wcześniej nie 

chciałam tego, którego proponowali rodzice, więc od końca I wojny światowej za karę 

czekałam, aż pożeni się reszta rodzeństwa.” 3 Notarialny przypis na akcie chrztu  

świadczy jednak, że Apolonia w chwili ślubu miała zaledwie 21 lat. Związek 

małżeński zawarła 10 II 1931 roku w parafii Żydomla w powiecie grodzieńskim… 

 

 
 

Niedługo po ślubie ze Stanisławem Lisowskim – w 1932 roku, urodziła się ich 

jedyna córka Maria. Wybuch II wojny światowej, był początkiem tragicznych losów tej 

rodziny. Stanisław Lisowski walczył za Polskę w Armii Krajowej na terenie Wilna. 

Prawdopodobnie z tego powodu  został wywieziony do Archangielska. Gdy powrócił 

w rodzinne strony, Grodzieńszczyzna była już pod rządami sowieckimi. Zakończenie 

wojny nie przyniosło oczekiwanego spokoju. W 1951 roku cała rodzina trafiła na 

zesłanie do południowego Kazachstanu na pogranicze z Uzbekistanem, gdzie przez 

kilka lat katorżniczo pracowali na polach bawełny.  

 

                                                 
1 
akt chrztu Nr 18/1910, parafia rzymsko-katolicka w Jeziorach 

2 
Rzeczpospolita, publikacja: 15.02.2013, Najstarsza warszawianka skończy 113 lat!,  

  [w:] http://www.rp.pl 
3 
Gazeta Wyborcza, publikacja: 18.02.2013, Najstarsza Polka mieszka w Warszawie.  

  Urodzona w XIX w.[w:] http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/ 
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Rodzina Lisowskich (Apolonia, Maria i Stanisław) w ostatnich dniach przed powrotem  
z Kazachstanu  

         

Jak wspomina Maria Adamowicz – córka Stanisława i Apolonii „zapewne ten wyjazd 

sprawił, że mama tak się zahartowała, że przeżyła większość rodziny oraz wszystkie 

swoje koleżanki.” W dniu 113 urodzin Apolonia opisując swoje końskie zdrowie 

powiedziała: „[…] zawsze dobrze się odżywiałam, jadłam mało mięsa, ale za to 

mnóstwo warzyw. Zawsze też brałam do serca to, co zalecał mi lekarz. A dzięki 

temu, że ani nie paliłam, i ani nie piłam alkoholu, mogłam dożyć do dzisiejszych 

czasów.”4 Poniżej zdjęcie rodziny Lisowskich wykonane w ostatnich dniach pobytu 

na zesłaniu (udostępnione przez Apolonię Lisowską Gazecie Wyborczej). 5 

Na zesłaniu spędzili ponad 6 długich lat. Gdy powrócili w rodzinne strony, prawie 

natychmiast musieli je opuścić. Pod koniec lat 50-tych zeszłego wieku, w ramach 

repatriacji osiedlili się w Ełku. Apolonia początkowo pracowała w fabryce słodyczy, 

później przez kolejne 20 lat w Spółdzielni Krawieckiej w Ełku.  

                                                 
4 
Rzeczpospolita, publikacja: 15.02.2013, Najstarsza warszawianka skończy 113 lat!,  

  [w:] http://www.rp.pl
 

5 
http://wyborcza.pl/51,75248,11173524.html?i=3
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Apolonia i Stanisław Lisowscy – Ełk, koniec lat 60-tych XX wieku 
(źródło: http://wyborcza.pl/51,75248,11173524.html?i=2) 

 

Stanisław Lisowski zmarł w 1972 roku. Po śmierci męża Apolonia 

przeprowadziła się do Warszawy i zamieszkała z córką Marianną, która w 1962 roku 

w Warszawie poślubiła Michała Adamowicza. Przez kolejne 40 lat swojego życia 

mieszkała na warszawskim Solcu przy ulicy Ludnej. W 2007 roku (w wieku 107 lat) 

została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru.  
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W tytule tej opowieści postawiono pod znakiem zapytania, czy jej bohaterka 

faktycznie była najstarszą Polką. Być może nie była, ale nie to jest najistotniejsze.  

Na przykładzie Apolonii, będącej przecież potomkiem prastarych polskich 

szlacheckich rodów – Konstantynowiczów i Lisowskich, rysuje się jednoznaczny 

obraz i charakter tych ludzi – twardych, wiernych swojej wierze i ideałom, odpornych 

na wszelkie przeciwności losu i gotowych rozpoczynać swoje życie od nowa – 

choćby na gruzach… Zapamiętajmy ją zawsze uśmiechniętą – nie ważne czy była na 

zesłaniu w obcym kraju, czy w przededniu śmierci. Uśmiech nigdy nie ginął… 
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Pani Apolonia nie zobaczyła już tej laurki wystawionej przez Burmistrza 

Warszawy-Śródmieście – odeszła w swoją ostatnią podróż dzień wcześniej… 

 

 

 


