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o Ludwik Bauer (1851-1927) 
Pierwszy burmistrz Włocławka w odrodzonej Polsce, pierwszy Honorowy Obywatel miasta. 
Urodził się we Włocławku, syn kupca zbożowego Karola z Gdańska. 
1878 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą – produkcja alkoholi. 
1897 r. założył Włocławskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, które w 1921 r. przekształcił w Bank 
Kujawski SA. 
1900 r. otrzymał zgodę Ministra Finansów Rosji na uruchomienie 7-klasowej szkoły handlowej oraz został 
współzałożycielem Włocławskiego Towarzystwa Wspomagania Biednych. 
1905 r. zakłada i buduje gmach Ewangelickiego Domu Miłosierdzia. 
W czasie wybuchu I wojny światowej wchodzi do składu Komitetu Obywatelskiego - staje na jego czele, 
w składzie Komitetu wchidzi wiele znanych osób. 
Na przełomie XI/XII 1914 r. zostaje nadburmistrzem miasta (do lipca 1915 r.). 
1916 r. został przewodniczącym Rady Miejskiej miasta Włocławka (do II 1917r.), 
II 1917 r. w czasie nowych wyborów do rady miejskiej, został do niej wybrany i na pierwszym 
inauguracyjnym posiedzeniu 26 III 1917 r. nadano mu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Włocławka”. 
Z jego inicjatywy Rada Miejska w czasie wojny doprowadziła do kontynuowania prac w zakresie budowy 
sieci kanalizacji miejskiej według projektu inżyniera Wiliama Heerleina Lindleya (1853-1917). Początek 
budowy to 1912 r.  
W 1916 r. miał udział w rozpoczęciu budowy pierwszej elektrowni miejskiej przy ul. Biskupiej. 
W listopadzie z powodu kłopotów zdrowotnych zrezygnował ze stanowiska, w 1924 r. wycofał się z życia 
publicznego. Wiele lat działał we władzach parafii ewangelickiej. W 1925 r. za całokształt działalności 
publicznej odznaczony Orderem Polonia Restituta. 
Zmarł 7 IX 1927 r., pochowany został na cmentarzu komunalnym we Włocławku. 
 

o Stanisław Borrysowicz (1883-1941) 
 Od 24 IV 1818 r. drugi burmistrz Włocławka. Uczestnik rozmów z Niemcami w listopadzie 1918 r., 10 XI 
stanął na czele Rady Polskiej, którą powołali mieszkańcy do prowadzenia rozmów z niemiecką Radą 
Żołnierską. Faktycznie nazywał się S. Prostwiłł – Borrysowicz, ur. się w Warszawie. Jego ojciec za udział 
w powstaniu styczniowym został zesłany na Syberię, po powrocie ukończył medycynę, potem jako znany 
lekarz ginekolog pracował w Warszawie. W 1888 r. zakupili nieruchomość w Chodczu i tutaj się osiedlili. 
Stanisław ukończył gimnazjum klasyczne w Petersburgu, następnie Wydział Mechaniczny Politechniki w 
Zurychu, gdzie otrzymał tytuł inżyniera. Ukończył też Szkołę Nauk Politycznych w Paryżu. W trakcie 
studiów prowadził działalność polityczną (związki z PPS), 
Po ukończeniu studiów (ok. 1907) pracował w amerykańskich fabrykach produkujących maszyny we 
współpracy z jedną z niemieckich firm. 
W sierpniu 1914 r. przyjechał do rodzinnego Chodcza. W październiku 1914 r. wstąpił do tworzonych w 
Łodzi jednostek Legionów Polskich. Po wstrzymaniu rekrutacji do Legionów zajął się gospodarstwem 
rodzinnym w Chodczu. 
1 IV 1917 r. z nadania radnych Chodcza objął funkcję burmistrza tego miasta. 
W 1918 r. zgłosił się do konkursu na drugiego burmistrza Włocławka i został wybrany. Pod koniec 1918 
r. po rezygnacji L. Bauera został burmistrzem Włocławka. 
9 marca 1919 r. nowa rada miejska powołała go na stanowisko prezydenta Włocławka. Był nim do 27 
listopada tego roku. W 1920 r. jako ochotnik walczył pod Włocławkiem. 
Po wkroczeniu wojsk radzieckich został aresztowany przez NKWD. Zmarł w Kazachstanie w 1941 r. 
 

o Zofia Degen – Ślósarska (1885-1954) 
Założycielka i pierwsza dyrektor Liceum im. Marii Konopnickiej. 
Urodziła się w Piotrkowie Trybunalskim. Maturę zdała w 1905 r. z wynikiem celującym. Otrzymała 
świadectwo dojrzałości ze złotym medalem, który umożliwiał dostanie się na studia bez egzaminów na 



każdą z rosyjskich uczelni wyższych. Wybrała kursy politechniczne w Petersburgu. Z uwagi na stan 
zdrowia musiała zrezygnować z nauki, powróciła do kraju. 
W 1908 r. wyjechała na studia matematyczne do Genewy. 
Do Włocławka przyjechała latem 1918 r. na zaproszenie rodziny inż. Zygmunta Ślósarskiego. 
W sierpniu 1918 r., po upadłej żeńskiej pensji Karoliny Masłowskiej rodzice dzieci powołali do życia 
Gimnazjum Spółdzielcze Stowarzyszenia Szkolnego. Kierowanie szkołą powierzono właśnie Z. Degen. 
W 1921 r. udało jej się przekształcić szkołę w 8-klasowe Gimnazjum Państwowe im. Marii Konopnickiej. 
Od roku szkolnego 1934/5 szkoła istniała pod nazwą 4-klasowe Gimnazjum i 2 –klasowe Liceum im. 
Marii Konopnickiej. 
W 1922 r. z jej inicjatywy Stowarzyszenie nabyło plac ul. Łęgska 20-22 pod budowę szkoły, nowy gmach 
otwarto w 1932 r.  
 

o Witold Emil Piasecki (1874-1945) lekarz, twórca i ordynator oddziału położniczo – 
ginekologicznego Szpitala św. Antoniego we Włocławku. 

Działacz samorządowy, społeczny i polityczny. Przewodniczący Rady Miejskiej Włocławka w okresie 
obrony miasta w sierpniu 1920 r. 
Ukończył w 1900 r. Uniwersytet w Dorpacie i uzyskał dyplom lekarza. Jako lekarz w armii carskiej brał 
udział w wojnie rosyjsko – japońskiej (1904-1905), 
Później prowadził prywatną praktykę lekarską w Warszawie i Rypinie. 
W 1909 r. zamieszkał we Włocławku. 
Pracował długo w Szpitalu św. Antoniego, gdzie w 1919 r. otworzył wspomniany oddział. 
9 marca 1919 r. został wybrany na radnego miejskiego z listy Komitetu Narodowego. 
Najpierw został wiceprezesem Rady Miejskiej (3 IV 1919 r., jednym z trzech). 
W listopadzie 1919 r. po wyborze na prezydenta miasta Antoniego Wawrzynieckiego W. Piasecki został 
prezesem Rady Miejskiej. 
Po rezygnacji A. Wawrzynieckiego z funkcji prezydenta (21 czerwca 1920 r.), następnie Jerzego 
Bojańczyka wiceprezydenta (7 lipca 1920 r.) został głównym urzędnikiem i samorządowcem w mieście. 
Funkcję sprawował do końca kadencji (1927 r.) i w następnej (do 1931 r.), tj. do rozwiązania rady 
miejskiej. 
 

o Władysław Nowca (1846-1924) Prawnik, notariusz,  W 1918 r. prezes Sądu Okręgowego we 
Włocławku, 

1917-1918 przewodniczący Rady Miejskiej we Włocławku. 
W 1918 r. był prezesem rady Włocławskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. 
Jako notariusz, prawnik aktywnie włączał się w działalność społeczną w mieście. Przez szereg lat był 
prezesem Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej we 
Włocławku. Krótko był dyrektorem Włocławskiej 7-klasowej Szkoły Handlowej. 
W 1907 r. był też wybrany do rosyjskiej Dumy. 
 

o Hugo Mühsam (1856-1930) Przemysłowiec, kupiec, działacz społeczny, samorządowiec w 
okresie I wojny światowej. 

Do Włocławka z rodzicami przybył w 1862 r. Rodzice otworzyli tutaj dom handlowy. W 1883 r., po śmierci 
ojca, przejął Dom Handlowy. W 1884 r. uruchomił przy ul. Wspólnej (obecnie Kilińskiego) drugą w historii 
miasta fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych. 
W sierpniu 1914 r. wchodzi do składu Komitetu Obywatelskiego, który tworzy łącznie 19 obywateli 
miejskich. Celem Komitetu było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacja życia 
codziennego po wyjściu Rosjan. Komitet działał do listopada 1914 r. 
6 września 1914 r. wszedł do sześcioosobowej rady miejskiej pochodzącej z mianowania przez 
Niemców. 
1916 r. wszedł do Rady Miejskiej miasta Włocławka, 
31 stycznia – 2 lutego 1917 r. w czasie wyborów do Rady Miejskiej, został wybrany na jednego z 
zastępców radnych. 
Zmarł we Włocławku i tutaj został pochowany na cmentarzu komunalnym. 



o Przemysław Kowalewski (1864-ok. 1940/41) 
2 sierpnia 1914 r. został komendantem Milicji Obywatelskiej, która wraz Ochotniczą Strażą Ogniową 
miała dbać o porządek w mieście. Milicję powołał Komitet Obywatelski. Początkowo należało do niej 
nawet ok. 600 osób. Komendantem był do jej rozwiązania z dniem 1 kwietnia 1916 r. 
Ur. się w Żydowie, był synem powstańca styczniowego Dominika. 
Ukończył 7-klasowe Gimnazjum Realne we Włocławku, następnie służył w rosyjskim wojsku w 5 Pułku 
Ułanów Litewskich, który stacjonował we Włocławku. 
Około 1894 r. przeniósł się do Włocławka, prowadził z bratem firmę handlową. 
Angażował się w życie społeczne w mieście, m.in. był aktywnym członkiem WTW. 
13 sierpnia 1906 r. brał udział w wypadku łodzi „Kmicic” która zatonęła na Wiśle po zderzeniu ze statkiem 
pasażerskim. Z wypadku cało wyszedł tylko on i jeszcze jedna osoba. 
W 1916 r. brał udział w reaktywowaniu Stowarzyszenia Gimnastycznego „Sokół”, wszedł do pierwszego 
jego zarządu. 
Pod przykrywką działalności sportowej prowadził szkolenie wojskowe młodzieży. 
W latach 1916-1918 był komendantem Szkoły Podoficerskiej zorganizowanej w ramach Polskiej 
Organizacji Wojskowej. 
W 1932 r. odznaczony Krzyżem Niepodległości. 
W 1936 r. przeniósł się z żoną do córki na Kresy Wschodnie. Po wybuchu wojny aresztowany przez 
NKWD, wywieziony z rodziną na Syberię. Podobno zmarł w pociągu w trakcie tej podróży. 
 
 
 
 
 


