
 1 

Prof. dr hab. n. farm. Michał Henryk Umbreit 
 

Rzgów, moja „mała ojczyzna”.  

Cz. I. Moje więzy ze Rzgowem. 

Szanowny Panie Wójcie Gminy Rzgów,  

Szanowny Panie Doktorze, 

Szanowni Państwo ! 

Nie ukrywam mojego wzruszenia spowodowanego nie tylko zaproszeniem związanym z 

otwarciem nowej przychodni lekarskiej w Sławsku, która świadczyć ma usługi medyczno – 

farmaceutyczne w szerokim zakresie, nie tylko mieszkańcom samego Sławska, ale także całej  

Gminy Rzgów. 

 Moje wzruszenie bierze się stąd , że i ja, gdyby mnie ktoś zapytał „skąd jesteś”   ( co 

znaczy z jakiego obszaru Polski lub Wielkopolski pochodzisz ), odpowiedział bym bez 

zastanowienia „że  Rzgowa koło Konina”, gdyż co prawda, urodziłem się podczas działań 

wojennych, w czasie straszliwej zawieruchy wojennej  II Wojny Światowej  2 października 

1939 roku w Łowiczu ( o czym opowiem za chwilę), ale pierwsze swoje 8 lat życia spędziłem 

w Rzgowie. To tu jest moja kolebka w przenośni jak i w rzeczywistości. A co spowodowało, 

że  tutaj przed laty byłem i dzisiaj  jestem, w bardzo wielkim skrócie Państwu przedstawię. 

 

Oczywiście muszę zacząć od moich Rodziców. 

 

Mój ojciec – mgr farm. Henryk Umbreit  urodził się w Poznaniu w 1902 roku w rodzinie 

aptekarzy, gdyż jego ojciec  Piotr Umbreit i jego dwaj bracia  Henryk i Wawrzyniec  byli 

także aptekarzami: 

 

Foto 1 Piotr Umbreit – studia ukończył we Wrocławiu ok.1880 r 

Foto 2 Henryk Umbreit - studia ukończył we Wrocławiu  ok.1880 r 

Foto 3 Wawrzyniec Umbreit – studiował w Erlangen ok.1885 r. 

 

 

 Najstarszy z Umbreitów – aptekarzy – Piotr , miał czworo dzieci  jednym z nich był : 

- Henryk Umbreit – mój Ojciec - (*01.01.1902 - + 19.02.1983) – który: 

 - kiedy uczęszczał do Gimnazjum Św. Marii Magdaleny, będąc w przedostatniej klasie 

w grudniu 1918 r był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, jako sanitariusz i  łącznik 

podczas szturmu i zdobywania Lotniska na Ławicy. Za swoje czyny powstańcze otrzymał  

nadany przez Radę Ludową Krzyż Powstańczy 

 

 Foto 4 . Henryk Umbreit - Krzyż Powstańczy - legitymacja odznaczenia  

 

 Po maturze Henryk Umbreit podjął studia na Wyższej Szkoły Ekonomicznej w 

Poznaniu (której nie ukończył), następnie pracował w Banku Spółek Zarobkowych w 

Poznaniu, następnie złożył egzamin uzyskując uprawnienia pomocnika aptekarskiego i 

pracował w kilku aptekach na zastępstwach w Poznaniu, jak i w miastach powiatowych a 

szczególnie w Gnieźnie.  

  

Następnie został powołany do służby wojskowej i wcielony do Oficerskiej Szkoły Sanitarnej 

w Warszawie.  

  Foto 5. Henryk Umbreit – podchorąży 

 

Po ukończeniu tej szkoły otrzymał prawo noszenia zaszczytnej odznaki tej Szkoły. 
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  Foto 6. Legitymacja z Oficerskiej Szkoły Sanitarnej 

 

 W roku 1928 rozpoczął  studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu 

Poznańskiego, gdzie w 1932 roku po napisaniu pracy magisterskiej u słynnego Dyrektora 

Wydziału i Kierownika Katedry Chemii Farmaceutycznej profesora Konstantego 

Hrynakowskiego uzyskał dyplom magistra farmacji.  

 

  W czasie studiów był prezesem Koła Naukowego Studentów Farmacji w 

Poznaniu oraz prezesem Studenckich Kół Naukowych Wydziałów Farmaceutycznych w 

Polsce, był organizatorem kilku  Zjazdów Ogólnopolskich Kół Naukowych w których 

uczestniczył często ich opiekun - sławny profesor farmacji Bronisław Kosskowski - Dyrektor 

Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie. 

 Foto 7. Henryk Umbreit – prezes Koła Naukowego Studentów Farmacji 

 Prezes Henryk Umbreit był także organizatorem wspaniałych bali studentów farmacji 

w Poznaniu, gdzie na jeden z nich zaprosił Jana Kiepurę – który akurat w dniu balu  był w 

Poznaniu. 

 

 Po studiach w latach 1932 – 1935 mgr farm Henryk Umbreit był przedstawicielem     

f-my Bayer na zachodnią część Polski.  

 

  Foto 8. Wizytówka z f-my Bayer 

 

 

 W kwietniu 1935 roku Henryk Umbreit poślubił koleżankę ze swojego roku studiów – 

magister farmacji Zofię Michnowską i w tym samym (1935 r) kupili aptekę i zamieszkali w 

Rzgowie koło Konina. 

  Foto 9. Legitymacja studencka Zofii Michnowskiej  

 

  Foto.10. Zdjęcie ślubne Zofii i Henryka Umbreitów 

 

  Foto. 11. Zdjęcia reklamy apteki - właściciel H. Umbreit 

 

  Foto.12. Zdjęcie domu gdzie była Apteka 

 

 Foto. 13 Zdjęcie H. Umbreita z siostrzeńcami -Jastrzębskimi + auto Skoda 

 W Rzgowie Rodzice moi nie tylko pracowali w swojej aptece, ale także brali udział w 

kwitnącym życiu towarzyskim , co widać na zdjęciach gdzie są z  lekarzem Sławkiem i jego 

żoną oraz Państwem Mrozami  - rodzicami Henryka Mroza . 

  Foto  14. Rzgów dr. Sławek z żoną i Państwo Mrozowie  

 

 Niestety z roku na rok sytuacja polityczno – ekonomiczna w Europie zaczęła się 

zmieniać się na niekorzyść co doprowadziło , że od połowy sierpnia 1939 roku zaczęto 

przygotować obywateli polskich do tego , że będą powołani do wojska. Mojego Ojca 

wezwano do RKU w Koninie bodaj 26 sierpnia 1939 r i wręczono mu przydział do kolumny 

sanitarnej z nominacją na kierownika apteki 25  Kaliskiej Dywizji Piechoty Armii Poznań . 

 W dniu 1 września 1939 roku wybuchłą II  Wojna Światowa i armia ruszyła do boju.  

 Oddziały Dywizji Kaliskiej przemieszczały się nie głównymi szlakami 

komunikacyjnymi, ale drogami między miastami powiatowymi w kierunku Warszawy. Tymi 

samymi drogami za Wojskiem Polskim podążała moja Mama własnym samochodem 
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odesłanym przez ojca z wojska,. gdyż ten poruszał się sanitarką w kolumnie wojskowej, a 

przejeżdżając przez miasta, zostawiał w aptekach  informacje dokąd jedzie.  

 Trzeba tu powiedzieć, że wówczas Mama moja była tuż przed rozwiązaniem ciąży – ja 

miałem się urodzić. W okolicach, między Łodzią a Kutnem łączność Rodziców się skończyła. 

Potem samochód rodziców zarekwirowało wojsko Polskie i dalej Mama przebijała się w 

kierunku Skarżyska Kamiennego , gdzie mieszkali Jej Rodzice.   

 Zawierucha wojenna była straszna i Mama dojechała do Nieborowa Książęcego, gdzie 

w pałacu radziwiłłowskim, w jego piwnicach znalazła schronienie. Długo tam nie mieszkała 

gdyż Niemcy, po kapitulacji Warszawy (28.09,1939 r.) wyznaczyli sobie  i zajmowali  w/w 

pałac na kwaterę główną co związane było ze w3cześniejszym usunięciem „uciekinierów” a 

były to osoby bardzo stare i  kobiety w większości w ciąży. Podwodami za wielką opłatą  

Mama dostała się do Łowicza i tu także nie było miejsca dla uchodźców. Przygarnęła Ją z 

litości rodzina rzeźników mieszkająca niedaleko rzeki Bzury dając Jej do dyspozycji  

słomiany barłóg w kącie przeszklonej werandy. Tam w dniu 2 października 1939 roku  

przyszedłem na świat, a pępowinę miałem odcinaną nożem rzeźnickim.  

 Na czwarty dzień po moim urodzeniu, Mama pieszo poszła do łowickiego ratusza , 

prosić Niemców o przepustkę na powrotną drogę do Rzgowa. Otrzymawszy „Aussveis” i 

furmankami , karmiąc mnie wodą z cukrem i piersią po około 10-ciu dniach dotarła do 

Rzgowa.   

 Za parę dni w aptece zjawiło się gestapo z nowym „treuchenderem” Grunn’em - 

Niemcem naznaczonym przez okupacyjne władze - właścicielem apteki w Rzgowie, 

rezydującym na stałe w Zagórowie w aptece aptekarza Marczuka.  

 Z dzieciństwa pamiętam bardzo częste wizyty tego SS-mana w aptece i prawie zawsze 

z udziałem żandarmów, szczegółowe przeszukiwania naszego skromnego mieszkania przy 

aptecznego, w tym szukania  nawet w moim łóżeczku, czy nie ma ukrytych leków 

przeznaczonych dla Polaków, 

 

 Nie ma tu miejsca na opisanie wszystkiego co się w Rzgowie działo w czasie wojny, 

jedno jest pewne , że ludzie mimo biedy i niedostatków byli sobie przyjaźni i pomocni. Także 

i Moja Mama niosła pomoc wszędzie tam , gdzie ona była potrzebna, mimo zakazu 

sprzedawania  leków  Polakom, które tylko były przeznaczone dla Niemców.  

 Także Mama moja wspomagała ruch oporu i partyzantów działający w okolicy 

Rzgowa, gdzie w tych sprawach łącznikiem było małżeństwo państwa  Płonków 

mieszkających pod lasem.  

 Muszę powiedzieć , że okupację niemiecką udało nam się przeżyć dzięki solidarności i 

życzliwości wszystkich mieszkańców Rzgowa a z wieloma rodzinami byliśmy tak związani, 

jak z własną rodziną. Byli to: 

 - „Babcia” Eleonora Borowiczowa, jej córka Anna i zięć Bronisław Górczyńscy oraz ich 

dzieci Anna , Lucyna (Lusia) i Henio; 

   Foto 15  Babcia Borowiczowi i mały Michał Umbreit 

   Foto 16  Lusia Górczyńska i mały Michał Umbreit 

   Foto 17  Ania i Lusia Górczyńskie i moja „niania” Marysia - bo trzeba 

tu powiedzieć , że moja Mama „zatrudniała” w aptece i jako niańki wiele dziewcząt ze 

Rzgowa i okolic, aby je uchronić od wywózki do pracy w Niemczech. 

- Państwo Grabowskcy, wspaniali patrioci.  Dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że to Pan 

Henryk Grabowski dyrektor Szkoły w Rzgowie, aresztowany i wywieziony do obozu zagłady 

w  Mauthausen w 1940 roku - gdzie zginął,  został w październiku 1939 roku  moim Ojcem 

Chrzestnym  a chrztu udzielał inny wielki patriota - proboszcz parafii w Rzgowie ksiądz  

Aleksander Makowski – który także został aresztowany i wywieziony a następnie 
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zamordowany w obozie zagłady w Dachau (1942 r.). Z  córką Państwa Grobowskich - 

Marysią - utrzymywaliśmy kontakt w Koninie do Jej śmierci. 

- Wielkie więzy przyjaźni łączyły moich Rodziców z  liczną rodziną „wszystkich „ Państwa 

Mrozów, wielkich patriotów i szlachetnych ludzi,     - z Państwem Lewandowskimi – tymi 

mieszkającymi nad stawami jak i Mieciami Lewandowskimi oraz ich krewnym - lekarzem 

Grzeszczakiem – który był w moim życiu pierwszym lekarzem, który mnie leczył, 

- do dzisiaj przyjaźnię się z rodziną Jakubowskich z Zastruża , to u nich spędzaliśmy wiele 

czasu w okresie wojny, jak i po wojnie, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Rzgowie , czy później 

w Koninie i ten serdeczny kontakt utrzymywaliśmy z Michałem w Opatówku ( moim 

rówieśnikiem) jak i teraz z Jego córką Kasią. 

 Foto 18. dwa Michały : Jakubowski i Umbreit   

 Foto 19.  Dziadek Jakubowski i 2 Michały : Jakubowski i Umbreit 

- Wielce moi rodzice byli zaprzyjaźnieni z całym klanem rodziny Dmochowskich – 

Katarzyną (ciocia Kasia) i Eugeniuszem  - seniorami i ich dziećmi: Antoniną, Krysią, 

Eugeniuszem, Danutą  moimi rówieśnikami, jak i z dwoma córkami urodzonymi po wojnie – 

Ewą i Irenką – której moja Mama jest Matką chrzestna. Ta przyjaźń moich Rodziców - 

Umbreitów i Dmochowskich - może być przykładem, jak należy się przyjaźnić. Dzisiaj 

dwóch wnuków Państwa Dmochowskich mamy tutaj na tej sali: mgr farm. Wojciech Rybicki 

– mój student -  otwiera w Sławsku „Punkt Apteczny” – filię swojej apteki w Koninie a drugi 

wnuk mgr inż. architekt Piotr Żywica jest projektantem tego pięknego obiektu – Przychodni 

Lekarskiej „Vital” w Sławsku, której działalność zainaugurowano dzisiaj w Sławsku. 

 Foto 20.  Zdjęcie Cioci Kasi Dmochowskiej  z dziećmi w Rzgowie(ok. 1943 r.) 

- z Państwem Marią i Leonardem  Leśniewskimi (starą herbową polską szlachtą)  i ich 

gosposią mieszkających w małym, przytulnym białym domku (dzisiaj już nieistniejącym) nad 

strugą. 

  Foto 21. Zdjęcie p. Leśniewskich 

 

- z Panią Dobrą , jak również  z  Państwem Śmigielskimi, którzy mieli rzeźnictwo w 

Rzgowie, Panem Rychlewskim – malarzem, który miał dom blisko nas – więźniem obozu 

zagłady w Auschwitz  - którego przyjazd furmanką do Rzgowa po wyzwoleniu do dzisiaj 

pamiętam. 

- czy z Państwem Wypychowskimi – organistą i jego rodziną.  

- Utrzymywaliśmy dobre sąsiedzkie kontakty z rodzinami , które mieszkały w bliskości  

apteki, byli to Państwo Kubiakowie – pan Kubiak miał warsztat mechaniczno- naprawczy i 

prowadził, dzisiaj byśmy powiedzieli  „service” dla powszechnie używanych rowerów . 

Blisko mieszkali ( za Kubiakami  w stronę kościoła) Państwo Nowakowscy, którzy mieli syna 

Gienia – mojego rówieśnika – którego Mama często wołała na obiad – „ Gieniu , chodź na 

obiad – jest rosołek  - stąd Gieniu miał  „ksywkę” – „Rosopitek”. 

 Foto.22. Zdjęcie grupowe dzieci ze Rzgowa - Michał Umbreit w wózku 

 Tragicznym dniem dla mojej Mamy i mnie mogło być ostatnie popołudnie, ostatniego  

dnia niemieckiej okupacji w Rzgowie. Byliśmy na zapleczu izby ekspedycyjnej apteki, nagle 

usłyszeliśmy na placu przed apteką warkot samochodów, były to trzy wojskowe kabriolety  

Volkswagen typ Kübelwagen . Mama moja wyszła i stanęła za stołem ekspedycyjnym. Z 

trzaskiem otwarły się drzwi wejściowe i do apteki wpadli żołnierze i oficer w skórzanych 

płaszczach, z blachami na piersiach znamionujących żandarmerię polową – bezwzględną i 

najokrutniejszą jednostkę armii niemieckiej – i krzycząc do mojej Mamy – zażądali : weź cały 

spirytus, środki przeciw bólowe, narkotyki, pieniądze i jedziesz z nami !   

 Szczęście że Mama mówiła płynnie po niemiecku, zaczęła im tłumaczyć, że nie może 

(w tym czasie ja się wyłoniłem z za Mamy) bo ma małe dziecko. Na nic się to zdało , zaczęli 

kląć i wymierzyli pistolety maszynowe w Mamę, która w wielkich nerwach zaczęła powoli 
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stawiać na stole ekspedycyjnym żądane leki, ciągle argumentując, że nie może jechać. 

 Zrobiła się wielka awantura i krzyki, Niemcy wynosili do auta to co było na stole, 

grożąc rozstrzelaniem Mamy i mnie. Nie wiedząc co powiedzieć, Mama niespodziewanie 

użyła  niesamowitego argumentu - też  krzyczała - nie pojadę, bo apteka w Rogenheim 

(niemiecka nazwa za okupacji Rzgowa)  jest niemiecka i her treuchender Grunn mi nie 

zezwolił na wydawanie wojsku leków i opuszczania apteki. Ja mam pilnować apteki , bo to 

jest niemiecka apteka !  Niemiecki oficer zbaraniał ! Na ten decydujący moment o 

naszym życiu, wpada do apteki niemiecki radiotelegrafista z mapą w ręku i krzyczy, że 

Rosjanie są w Grabieniach około 7 kilometrów i jadą na Rzgów! Ewakuacja ! Oficer 

krzyknął: do wozów ! Uciekając  z apteki i machając pistoletem zakrzyczał: my tu wrócimy ! 

 Samochody w popłochu odjeżdżały a Mama moja padła na kolana i dziękowała Bogu 

za uratowanie życia. Za parę dni dowiedzieliśmy się, że oddziały niemieckie, które 

ewakuowały się na Zagórów i dalej na Pyzdry, czy Ląd, nazajutrz wpadły na silne czoło 

Armii Czerwonej i przez czołgi i artylerię zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Tak 

zakończył się dla naszej rodziny w Rzgowie dzień 20 styczna 1945 roku - ostatni dzień II  

Wojny Światowej. 

 W dniu 21 stycznia 1945 roku około godz. 7,30 obudził nas wielki warkot czołgu 

opatrzonego czerwoną gwiazdą. 

 Obudziliśmy się w wolnej Polsce ! 

 

Szanowni Państwo 

Za chwilę będę miał zaszczyt przedstawić Państwu zaplanowany wykład naukowy . ale 

kończąc moje wystąpienie o charakterze wspomnieniowym bardzo dziękuję Panu Wójtowi i 

społeczności Gminy Rzgów za zaproszenie mnie na dzisiejsze uroczystości, jak również 

serdecznie chcę publicznie podziękować Wszystkim Wam Drodzy Rzgowiacy za 

uhonorowanie mojego Ojca - w czasie wojny porucznika Wojska Polskiego – i umieszczenie 

Jego nazwiska na jednej z tablic pomnika upamiętniającego bohaterów II Wojny Światowej 

wywodzących się z Gminy Rzgów – jest to dla mnie i mojej Rodziny wielki honor. 

 W moim wystąpieniu – przez te kilkadziesiąt minut - w sposób bardzo zwięzły i może 

nie doskonały przedstawiłem rys historyczny moich najbliższych - moich Rodziców – i to 

tylko w przed wojennej i okupowanej Polsce  - ich losy a głównie mojej Mamy – mgr farm. 

Zofii Umbreitowej ( o Ojcu opowiem Państwu przy innej okazji ).  

 Dzisiaj wydobyłem z mojej pamięci niektóre fakty dotyczące Rzgowa, które stać się 

mogą podstawą do ich uzupełniania i wzbogacania opisami , tak ludzi, jak i wydarzeń, co w 

konsekwencji może doprowadzić do sporych rozmiarów „Pamiętnika rzgowskiego” 

obrazującego czas przeszły , jak i poszerzony współczesnymi nam wydarzeniami , które , jak 

się okaże, za następne dziesięciolecia, będą miały już wartość historyczną. Tak powstają 

dzieje naszych małych ojczyzn, bo z naszej małej ojczyzny nigdy się nie wyrasta, ale jeżeli 

my już w niej nie mieszkamy, to ona mieszka w nas , tak jak Rzgów mieszka w moim sercu ! 

 

 


