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Na cmentarzu parafialnym w Skępem w jednym grobie pochowano Józefa Roeflera oraz Antoniego i
Magdalenę Szałowskich. Czy Józef Roefler i Szałowscy to rodzina? Prawdopodobnie tak. Żona Józefa
Roeflera - Natalia Anna - pochodziła z Szałowskich. Mogła być córką Antoniego i Magdaleny.
Prawdopodobnie urodziła się w 1870 r. Zmarła w 1945 r. w Lipnie i tu ją pochowano.

Historia rodziny Roeflerów związanych ze Skępem i Wymyślinem zasługuje na osobną
opowieść… Grób Szałowskich i J. Roeflera usytuowano przy jednej z głównych alejek cmentarza w
Skępem. Opiekowała się nim do swojej śmierci Sławomira Sobocińska z Wymyślina.
Elżbieta Wieczorek autorka opracowania pt. „Seminarium Nauczycielskie w Wymyślinie (1867 –
1914)” tak pisała: „W r. 1872 razem z naczelnikiem szkołę odwiedził gubernator płocki, Michał baron
Wrangel. Przedmiotem ich szczególnego zainteresowania była wtedy szkoła wzorowa. Po hospitacji
lekcji arytmetyki, prowadzonych przez praktykantów naczelnik zauważył, że nie przyswoili sobie oni
jeszcze metod nauczania tego przedmiotu i wydał stosowne zalecenie. Gubernator natomiast oglądał
pomoce dydaktyczne, zgromadzone w szkole wzorowej i przysłuchiwał się pieśniom wykonanym przez
uczniów, co tak bardzo mu się spodobało, że złożył serdeczne podziękowania i inspektorowi, i
nauczycielowi muzyki, Szałowskiemu” [Antoni Szałowski – przypis B. C.].
Antoni Szałowski ukończył Warszawskie Konserwatorium Muzyczne. Był nauczycielem muzyki i
śpiewu. Pracował w Seminarium Nauczycielskim w Wymyślinie (obecnie Skępe). A. Szałowski urodził
się w 1833 r., a zmarł 9 X 1902 r. w Skępem. W tym samym grobie pochowano w 1906 roku jego żonę
Magdalenę Szałowską, urodzoną w 1837 r., a zmarłą 26 XI 1906 r. W kościele pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny i w klasztorze bernardynów w Skępem znajduje się jeszcze jeden ślad po
Antonim Szałowskim. Uczniowie Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie ufundowali nauczycielowi
pamiątkową tablicę (1923 r.).
Czy Szałowscy mieli syna Bonifacego, który także był muzykiem i pedagogiem? Czy Bonifacy
urodził się w Skępem? Bardzo prawdopodobne. Czy Magdalena i Antoni mieli jeszcze inne dzieci
oprócz Bonifacego i Natalii Anny? Bonifacy urodził się w 1868 r., ożenił się z panną Felicją z domu
Adamowicz, zmarł w 1923 r. w Warszawie. Był autorem kompozycji „6 kaprysów na skrzypce solo”.
Jednym z dzieci Bonifacego był Antoni (może imię otrzymał po dziadku) urodzony w Warszawie 21 IV
1907 r. Pod kierunkiem ojca – skrzypka i pedagoga - uczył się syn Antoni. Antoni Szałowski ukończył z
wyróżnieniem Konserwatorium Warszawskie, a następnie kontynuował studia w Paryżu. Komponował,
wiodąc los emigranta. Zmarł 21 III 1973 r. w Paryżu. Elżbieta Szczurko napisała monografię
„Twórczość Antoniego Szałowskiego w kontekście muzyki XX wieku”.
Był jeszcze Stanisław Szałowski, urodzony w 1872 r., absolwent ówczesnego Seminarium
Nauczycielskiego w Wymyślinie z roku 1891. Czy Stanisław należał do muzycznej rodziny Szałowskich,
nie wiadomo… Być może był synem Magdaleny i Antoniego Szałowskich, a bratem Bonifacego i Natalii
Anny… Ciekawe czy jako nauczyciel też uczył muzyki?
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