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nosila tytul: 
"\trlytaLenie 

gtownych zasad policyjnych tycz4cych sig

porz4dku w kraju'.

Do zadan komisarza nalelaly przede wszystkim sprawy

administracyj ne, z\rtiry,ane z kontrol4 gospodarki finansowej miast

i gmin obwodu, regulacj4 rzek, realizacj4 planow przestrzennych

zabrldosy, funkcjonowaniem rzemrosla i handlu oraz szkolnictwa,

czrtwaniem nad porz1dkiem publicznyrn i in. SzczluploSc miejsca

nie pozwala na pelne scharakteryzowanie dokonan

Radziminskiego na stanowisku komisarza obwodu. Pozytywna

oceng dzialalnoSci wystawily mu wladze, pr4znajqc w L829r.

Order Sw. Stanislawa III klasy. W wojnie 183 1r. z Rosja nie bral

udziahu. Z c}rwil4 upadku powstania z\ozyl przysiggg homagialna

w biurze bylej Komisji Wojewodztura Mazowieckiego, na rgce

komisarza, Jozefa Nakwaskiego. AZ do Smierci, ktora nast4pila po

dlugiej chorobie, 5 st5rcznia 1841r. w Warszawie, sprawowal

w l-owrczu urz4d komisarza obwodu.

Radziminski pozostawal w zwiazl<tt rnalhenskim

z Franciszk4 z Magnuskich, z ktora mial corke Adelajdg. Na jej

wlaSnie Zqdanie, 5 czennrca 1841r., w kanonii przy Starym Rynku

nr 52 w l-owiczu, przeprowadzono rejentalny spis pozostaloSci po

zmarlSrrrr ojcu. Od czytano rownie? testament Jozefa
Radziminskiego, ktory ujawnial, i2 z nieformalnego zunry,ku

zBarbar4Ku2rninska zN,owicza mial on syna Adama. W spisanym

29 lipca 183 1r. dokumencie, Radziminski uztlawal chlopca
za swego naturalnego syna, dawal mu prawo noszenia swego
nazwiska i przyznawal polowg maj4tku ruchomego
i nieruchomego. Na wykonawcow testamentu WznaczaL ojca,
braci Feliksa i Seweryna oraT krewnych. W ostatnich slowach tego
dokumentu zwracal sie bezpoSrednio do corki Adelajdy: ,Corke
zaS moja na wszrystko i pod blogoslawienstwem ojcowskim
zaklinam, aby Adasia cale tycie kochala, za brata rtzrtawala
i o jego wychowaniu oraz losie pamigtala, zgola, aby byta jego

opiekunka (.. .) ' .
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Nie wiadomo, jak potoczyly sie dalsze losy dzteci

komisarza. Jego testament nie wspominal o jeszcze jednym

dziecku urodzonym z poryZszego zwrry,ltt, tj. o corce Marii, po

rng2r: Krogulskiej, ktorej de facto zawdzigczarny zachowanie sie

portretu Radziminskiego. Byi rnoze w jej pamigci pozostal tylko

niejasny obraz ojca, piastujacego w N.owrczu wa2n4 funkcjg

publiczn4, utozsamianA po latach z prezydentem miasta. Hipoteza

ta tlumaczyl.aby sprawe podpisu pod portretem, nie wyjaSnia

natomiast, czy w muzeum zachowal sig jakikolwiek inny, dawny

wLzerunek prezydenta N-owtcza. Owszem, tak i to o ponad 1OO lat

starszy od omawianego portretu. W sali poSwigconej zabytkorn

baroku znajduje sie portret trumienny lowickiego mieszczarflTra,

Tomasza Stanislawa Jankowskiego, zrnarlego w L7I2r. w wieku

57 Lat. Brak wprawdzie przy nim adnotacji o sprawowanej funkcji,

ale moge zapewnic, i2 byl on pierwszyrn prezydentem N-owicza,

piastujacym ten lurzqd na przelomie lat L7O3-I7O4.
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Powstaniec z lowickim rodowodem

WSrod pami4tek z okresu powstania styczniowego

w lowickim muzeum jest niewielki, w zloconych ramach, olejny
portret rngLczyzny w Srednim wieku, o wysokim czole, wlosach
gtadko zaczesanych do tylu i dtugich w4sach. Uwa2ne, przenikliwe

spojrzenie i wyru2nie zarysowany podbrodek, sugerowai mog4,

2e to osoba o z.decydowanyffi, silnym charakterze. Po przeczytaniu

napisu pod portretem: ,Ignacy Buttner sierzant oddzialu

kawalerii powstanczej rotmistrza Lipinskiego w lasach

nieborowskich z L863r.", zdziwre rnole jedynie odSwietny ubior

rnghczyzny czarraa marynarka, biala koszula ze sztSnwnym

kolnierzykrem t zawiryana wokol szyi muszka. Dopiero mala


