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Do Czytelników książki i Autorów życiorysów
Pół wieku niemal minęło od ostatecznej zagłady ziemiańskiego świata. Ziemia przeszła
w inne ręce. Z dworów i dworków pozostały najczęściej fundamenty i resztki walących się
murów. Jedynie pojedyncze drzewa i krzewy przypominają dawne ogrody i parki. Dorobek
wielu pokoleń, świadectwa polskiej kultury, galerie obrazów i rzeźb, srebra i porcelana,
historyczne zbroje i ubiory, meble, bezcenne biblioteki - palone i bezmyślnie niszczone na
wschodzie, rabowane i wywożone na zachodzie, to niewymierne moralne i materialne straty.
By dać upust klasowej i narodowej nienawiści nie wystarczyło niszczyć rzeczy. Trzeba
też było niszczyć ludzi. Polak - ziemianin, członek konspiracyjnych organizacji cywilnych
i wojskowych był dla okupantów wrogiem nr 1. Nie ulega wątpliwości, iż obok księży
ziemiaństwo było tą warstwą społeczną, która w okresie II wojny światowej poniosła
największe straty biologiczne. Była ona środowiskiem szczególnie zaangażowanym - choć
w bardzo różnej formie - w funkcjonowaniu podziemnego Państwa Polskiego. N ie bojąc się
zarzutu hagiografii stwierdzić należy, że ziemiaństwo zdało swój wojenny egzamin, choć
może nie wszyscy mieli tak pełną świadomość sytuacji, jak Leon Krzeczunowicz, który
przystępując w 1941 roku do tworzenia paramilitarnej organizacji „Uprawa” stwierdził:
„Musimy zrobić co można, by w tych wojennych czasach bezmyślność i zawadiackość nie
rozproszyła potencjału, jakim w specyficznych warunkach dysponują dziś ziemianie. Tu
wszystko właściwie jest skończone, ale to co zostało może być spożytkowane, albo zmar
nowane. Musimy potencjał, którym ostatni raz w historii dysponuje ziemiaństwo, zorgani
zować i postawić do dyspozycji podziem ia...”1
Obozy koncentracyjne, łagry, zesłania, więzienia, to losy wielu bohaterów drukowanych
poniżej życiorysów, a przecież tym, którym udało się uniknąć śmierci w czasie wojny i ocalić
życie w latach „wymiaru sprawiedliwości za przestępstwa polityczne” przez NKWD i UB, nie
dane było odbudować ziemiańskiej egzystencji.
Przejęciu ziemi w wyniku Dekretu PKWN towarzyszył rabunek osobistego mienia, brutalne
i bezlitosne wyrzucanie mieszkańców dworów, nie tylko z majątku, ale nawet poza granice
powiatu, w którym znajdował się ów majątek. Przebieg owego wywłaszczania stanowi jeszcze
jedną niezapisanąkartę naszej historii.
Ziemiaństwo zostało skazane nie tylko na zagładę, ale i na zapomnienie, na wykreślenie
z narodowej tradycji. W systemie pełnego monopolu państwa w dziedzinie nauki nie łatwo
było podjąć badania w tym zakresie. Nic w ięc dziwnego, że pierwsze prace, głównie
o charakterze studiów społecznych, koncentrowały się na czasach w pewnym sensie neu
tralnych politycznie - na XIX stuleciu. Toteż zadanie jakie stoi dzisiaj przed historykami opracowanie dziejów ziemiaństwa w pierwszej połowie XX wieku - jest ogromnie trudne.
Ilościowemu ubóstwu podstawowych badań towarzyszy katastrofalny stan zachowania
dokumentacji źródłowej.2
Szczęliwie ziemiaństwo było środowiskiem wyjątkowo źródło twórczym. Posiadane
wykształcenie i styl życia w terytorialnym rozproszeniu sprzyjał różnym formom pisar
stwa. W nowych post-ziemiańskich warunkach, skłonność do utrwalania na piśmie swych
myśli utrzymała się nadal. Dzięki temu powstała ogromna literatura pamiętnikarska i za
1)

M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, 71, Kraków 1989.

2) O polityce wydawniczej jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych świadczy znamienny fakt, że cenna
praca Wojciecha Roszkowskiego pt. Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce
1918-1939 opublikowana została w nakładzie 280 egzemplarzy i do obiegu księgarskiego w ogóle nie
weszła.
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rysowała się szansa na pozytywne przyjęcie przez środowisko dawnych ziemian inicjatywy
gromadzenia tzw. źródeł wywołanych. Szanse te w warunkach nieco łagodniejszej cenzury
i przychylnego poparcia Dyrekcji Instytutu Historii PAN postanowiłam wykorzystać do pod
jęcia prac typu dokumentacyjnego.
Gromadzenie źródeł do dziejów polskiego żiemiaństwa, ze szczególnym uwzględnie
niem lat II wojny światowej i ostatecznej likwidacji prywatnej większej własności ziem
skiej, zapoczątkowane zostało u schyłku lat siedemdziesiątych w ramach planu naukowego
Instytutu Historii PAN. Rozprowadzana początkowo wśród kręgu znajomych Ankieta spot
kała się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem.3 Nie rysowała się wprawdzie
wówczas perspektywa druku otrzymanych tekstów, ale jednocześnie czas naglił. Z każdym
rokiem ubywało respondentów, którzy środowisko ziemiańskie znali z własnego życiowego
doświadczenia, gdyż do tego środowiska sami należeli. Toteż prace kontynuowano nawet
w okresie stanu wojennego, mimo cenzurowania napływającej korespondencji. W wyniku
tej akcji zgromadzono (i gromadzi się nadal) bogaty materiał. Został on tylko w niewielkim
stopniu opublikowany w ramach wydawnictw Instytutu Historii PAN, jako tom pracy
zbiorowej pt. Ziemiaństwopolskie 1920-1945 (red. Janina Leskiewiczowa, Warszawa 1988).
Miał on zapoczątkować serię publikacji, zamieszczających odpowiedzi na wspomnianą
Ankietę. Niestety, różnego rodzaju trudności wydawnicze sprawiły, że trzeba było z tej
koncepcji zrezygnować. Z ogromną więc przykrością przeprosić muszę autorów odpowiedzi,
iż teksty ich ine doczekały się dotąd publikacji. Mam jednak nadzieję, że jeszcze uda się
powrócić do tej inicjatywy.4 Sądzę też, że trud włożony w opracowanie opisów rodowych
siedzib i losów rodziny w ostatnich latach istnienia ziemiańskiego świata nie zostanie
zmarnowany. Materiały te stanowią cenne źródło do badań historycznych, nie skrępowanych
już cenzurą. Za finansowe poparcie tych prac pragniemy wyrazić szczerą wdzięczność Panu
Jerzemu Krzeczunowiczowi z Francji.
Coraz żywsze zainteresowanie dziejami żiemiaństwa skłoniło nas jednak do podjęcia nowej
inicjatywy wydawniczej, która, jak sądzimy, również znajdzie zainteresowanie wśród czytelni
ków, a będzie miała większe szanse realizacji. Koncepcja wydania słownika biograficznego
ziemian polskich, wysunięta przez Pana inż. Antoniego Arkuszewskiego, odpowiadała tym
założeniom, a włączenie się do opracowywania materiałów młodego pokolenia historyków
związanych z Instytutem Historii PAN uczyniło ją realną. W 1988 roku rozpoczęliśmy
więc gromadzenie życiorysów ziemian. Część otrzymanych tekstów weszła w skład niniej
szej publikacji.
Dla wielu czytelników świat ziemiańskiego dworu jest niemal tak egzotyczny, jak
laty fundi a rzymskie. Jednocześnie samo wydawnictwo odbiega znacznie swym charakte
rem od licznych w naszej historiografii słowników biograficznych określonych grup zawo
dowych, jak artystów, inżynierów, lekarzy itp. Dlatego też przedstawiam poniżej założenia
przyjęte przez Redakcję przy gromadzeniu i opracowywaniu ziemiańskich życiorysów.
Posiadanie majątku ziemskiego stanowiło podstawowe kryterium doboru osób objętych
słownikiem. Osobne hasła zostały sporządzone dla tych potomków właścicieli, którzy
zdołali jeszcze przed utratą majątku osobiście gospodarować w majątku rodzinnym, lub też
3) Tekst ankiety pt. „Ziemiaństwo polskie w latach II wojny światowej” opublikowany w pracy zbiorowej
Ziemiaństwo polskie 1920-1945, pod red. Janiny Leski ewiczowej, Warszawa 1988, s. 13-16. Jest to wersja
A ankiety przeznaczona dla właścicieli ziemskich z centralnych ziem polskich; wersja В przeznaczona dla
kresów wschodnich i zachodnich nie została opublikowana ze względów cenzuralnych. Ta ostatnia wersja
była rozpowszechniana jedynie wśród ziemian poprzez kontakty prywatne.
4) Część materiałów, tj. Tadeusza Zygmunta Epszteina Historia mojej rodziny, opracowane przez Tadeu
sza Jana Epszteina oraz Zbiór powinszowań rodzinnych Szyszłłów (1818-1891) w opracowaniu Teresy
Pohoreckiej opublikowane zostało w wydawnictwie zbiorowym Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku.
Studia o rodzinie, Warszawa 1991.
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administrowali w majątkach innych ziemian. Jeśli właścicielką majątku była żona, a dok
ładny stan prawny nie zawsze był jasny, mąż m ógł zostać określony jako współwłaściciel.
Niewątpliwie współmałżonki zostały w pewnym stopniu pokrzywdzone i nie zawsze,
chociaż są włacicielkami posiadają odrębne biogramy. Dążylimy do m ożliwie głębokiego
penetrowania warstwy ziemiańskiej. Chodziło nam tu nie tylko o elitę majątku i prestiżu znajduje się ona w Polskim słowniku biograficznym i w słownikach o zasięgu regionalnym.
Chcielinty ukazać również sylwetki tych ziemian, którzy mogliby pozostać dla historii
„bezimienni”, a których codzienna praca zawodowa i społeczna określa dorobek całej
warstwy i wartości cechujące polską kulturę. Biogramy obejmują cały okres życia, a w ięc
również lata po utracie majątku, a także informacje o kolejnych pokoleniach ostatniego
właściciela.
Zasięg terytorialny obejmuje ziemie polskie sprzed pierwszego rozbioru, tj. 1772 roku.
W Słowniku winni się więc znaleźć ziemianie, którzy utracili swe majątki w wyniku
rewolucji 1917 roku i powstania Związku Radzieckiego.
Chronologicznie ograniczyliśmy się do XX wieku, a więc uwzględnieni zostali wszyscy
ziemianie z lat 1900-1945. Objęcie całego XIX wieku, a zatem warstwy ziemiańskiej
stanowiącej bezpośrednią kontynuację szlachty posesjonatów dawnej Rzeczypospolitej,
przerasta nasze aktualne możliwości organizacyjne. Ponadto nie wydawało się nam to
obecnie tak ważne. Zależało nam na gromadzeniu informacji od ludzi żyjących, informacji,
do których dotarcie inną drogą byłoby bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Wyjaśnienia wymaga też nietypowy układ haseł przyjęty w toku opracowywania ma
teriałów. Każdy tom obejmuje nazwiska począwszy od litery A do litery Ż, tzw. układ
holenderski. W ramach tomu układ nazwisk jest alfabetyczny, natomiast w ramach jednego
nazwiska hasła zgrupowane zostały rodzinami - ojciec, ewentualnie jego żona, dzieci
według starszeństwa urodzin; dzieci które same objęły własne majątki mają osobne hasła i
po ich biogramach umieszczeni są ewentualnie ich potomkowie w układzie analogicznym.
Informacje o pozostałych dzieciach, nie posiadających majątku, znalazły się przy życiory
sie ojca. Układ taki ułatwia orientację w pokrewieństwie, które w środowisku ziemiańskim
odgrywa szczególnie ważną rolę.
„Ziemianie polscy w oczach swych najbliższych” - taki, zbyt długi, tytuł oddawałby
najpełniej charakter i treść niniejszego tomu. Niemal wszyscy bowiem autorzy życiorysów
piszą o swej dalszej lub bliższej rodzinie, o sąsiadach, znajomych, kolegach ze szkolnej
ławy czy wojskowej służby. Nadaje to wielu biogramom charakter pewnej intymności dzięki uczuciowemu zaangażowaniu, a często i zrozumiałej przecież idealizacji bliskich
sobie osób. Dla historyka stanowią one cenne źródło, mówiące zarówno o pokoleniu
bohaterów życiorysów, jak i o pokoleniu Autorów. Sądzimy, iż ten ostatni aspekt ma
również istotne znaczenie naukowe. Dlatego staraliśmy się jak najmniej ingerować w te
ksty, choć redakcyjne ich ujednolicenie było konieczne.
Przyjęcie takiego założenia sprawiło, iż drukowane biogramy są bardzo różnorodne.
Obok życiorysów spełniających wszystkie warunki naukowych tekstów, podajemy również
inne o charakterze osobistych wspomnień. Krótkie notki biograficzne uwzględniane były
głównie wówczas, gdy dawały obraz całej, często licznej, rodziny. Niektóre biogramy
dotyczą tylko jednej osoby z danej rodziny, ale na ogół jest to uzupełnienie wiadomości o
kilku spokrewnionych ze sobą rodach. Są również wypadki, gdy publikujemy informacje
tylko o jednym przedstawicielu, nie wiedząc nic o innych członkach jego rodziny. Zespół
redakcyjny starał się w miarę m ożliwości weryfikować dane dotyczące działalności polity
cznej, wielkości majątku, a także inne dane biograficzne, wykorzystując w tym celu liczne
dostępne materiały .
W wielu wypadkach nie mogliśmy sprawdzić informacji podawanych przez autorów
życiorysów. Szczególnie wówczas gdy dotyczą one działalności społecznej i gospodarczej
ziemian w końcu XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Te fragmenty biogramów są jednak
ważne, ponieważ przekazują nam wiadomości o codziennym życiu i zaangażowaniu ziemiaństwa w działalność społeczną i polityczną. Ponieważ pamięć ludzka jest zawodna, a
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zachowane dokumenty rodzinne niepełne - błędy są nieuniknione. Wielokrotnie fakty
podawane przez różnych członków rodziny różniły się nieco między sobą. Dlatego też
zwracamy się do wszystkich osób, które mogą sprawdzić czy uzupełnić informacje przez
nas zamieszczone, o nadsyłanie ewentualnych sprostowań. Będziemy je publikować w ko
lejnych tomach naszej serii.
Mimo iż przyjęte zostały ramy chronologiczne 1900-1945, nie znaczy to jednak, że
informacje odnoszą się tylko do tego okresu. Wśród bohaterów tej książki znalazło się
wiele osób urodzonych w XIX wieku, a czasem nawet w jego pierwszej połowie.
Celem naszym nie było ukazanie martyrologii polskiego ziemiaństwa (zagadnienie to
znajduje się obecnie w centrum uwagi innego środowiska naukowego). Mimo to jej obraz
przesłania pozostałe aspekty dziejów tej warstwy. Zdecydowała o tym historia ziem pol
skich pierwszej połowy XX wieku. Sądzimy jednak, że zgromadzony materiał pozwala
również na uchwycenie choć w pewnym stopniu innego, istotnego problemu, bardzo trafnie
okrelonej przez Pana Krzysztofa Górskiego „odrębności środowiska” - tak trudnego dzisiaj
do uchwycenia i zrozumienia.5 Opublikowane biogramy w liczbie ponad 200 nie pozwalają
na sformułowanie bardziej syntetycznych wniosków, ale jednak przez swą masowość
rzucają światło właśnie na ową odmienność ziemiańskiego świata. Mamy nadzieję, że
kolejne tomy pozwolą na ogólniejsze podsumowania. Dlatego apeluję do czytelników, by
nie ograniczyli się jedynie do szukania informacji o pojedynczych osobach czy rodzinach,
lecz szerzej zapoznali się z treścią tego wydawnictwa, mimo pewnej pozornej jednostajności lektury.
Kończąc tych kilka uwag wstępnych, pragnę w imieniu Komitetu Redakcyjnego po
dziękować Panu Michałowi Żółtowskiemu za życzliwą i fachową opiekę, jaką otaczał
nasze prace dokumentacyjne. Wyrazy szczerych podziękowań kieruję też do licznego grona
- ponad stu osób - Autorów życiorysów. Bez ich bezinteresownego współdziałania i często
żmudnych poszukiwań w rodzinnych archiwach, kłopotliwej korespondencji i szczególnie
ważnych dla nas osobistych kontaktów - wydawnictwo to nie mogłoby powstać.

Janina Leskiewiczowa

5)

List do Janiny Leskiewiczowej z dn. 27.06.1987.
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Wykaz skrótów
abp — arcybiskup
adm. — administrator
Aftanazy, Materiały — R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, t. I-VIII, Warszawa 1986-1991
AK — Armia Krajowa
a rt — artyleria
B.K. — Barbara Konarska
BN — Biblioteka Narodowa
bp — biskup
Boniecki, Herbarz — A. Boniecki, Herbarz polski, t. I-XVI, Warszawa 1899-1913
Borkowski, Almanach — J. S. Borkowski, Almanach błękitny. Genealogie żyjących rodów polskich,
Lwów 1909
Borkowski, Rocznik — J. S. Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, t. I-II, Lwów 1881-1883
St. Brzozowski, Polacy na studiach — S t Brzozowski, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w
Niemczech w X IX i X X wieku, Wrocław 1989
CTG — Centralne Towarzystwo Gospodarcze
O. Cumft, IŁ Kujawa, Księga lotników polskich — O. Cumft, H. K. Kujawa, Księga lotników polskich
poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946, Warszawa 1989
W. Cygan, Kawaleria polska 1939 — W. K. Cygan, Kawaleria polska 1939, zeszyt 1 i 2, Warszawa
1984-1985
DAK — Dywizjon Artylerii Konnej
Dok.: — Dokumentacja
dypl. — dyplomowany
D.S.P. — Dywizja Strzelców Pieszych
T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian.,. — T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej
Polskiej w roku 1930. Województwo białostockie, Warszawa 1990
T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian... -— T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej
Polskiej w roku 1930. Województwo kieleckie i krakowskie, Warszawa 1990
T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian... — T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej
Polskiej w roku 1930. Województwo lubelskie i lwowskie, Warszawa 1990
T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian... — T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej
Polskiej w roku 1930. Województwo stanisławowskie i tarnopolskie, Warszawa 1991
T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian... — T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej
Polskiej w roku 1930. Województwo warszawskie, Warszawa 1991
J. Fierich, Studium rolnicze — J. Fierich, Studjum rolnicze 1890-1923. Wydział Rolniczy Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 1934
gimn. — gimnazjum
gm. — gmina
inż. — inżynier
J.L. — Janina Leskiewiczowa
kpt. — kapitan
Kasztelewicz — S. Kasztelewicz, Spis ziemian ziemi: kaliskiej, kieleckiej, łomżyńskiej, piotrkowskiej,
płockiej, radomskiej, siedleckiej, suwalskiej i warszawskiej, Warszawa 1919
kL — klasa
ks. — książę, ksiądz
Księga pamiątkowa „Arkonii” •— Księga pamiątkowa „Arlconii” 1879-1929,
Warszawa 1929
KAP — Księga adresowa Polski (wraz z WM. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa,
Warszawa 1926Księga adresowa woj.poznańskiego — K sięga adresowa gospodarstw rolnych w ojewództwa
poznańskiego, Poznań 1926
Ł — lata, latach
W. Lednicki, Pamiętniki — W. Lednicki, Pamiętniki, t. I-II, Londyn 1963
Lista katyńska — A. Moszyński, Lista katyńska. Jeńcy obozów: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, zaginie
ni w Rosji Sowieckiej, Londyn 1982
Łoza, Czy wiesz kto to jest? — St. Łoza, Czy wiesz kto to jest?, 1.1 Warszawa 1938, t. II Warszawa 1939
M.D. — Maria Dembińska
mąj. — majątek
n y r — major
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mps — maszynopis
MBGHiP — Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t I-IX, Buenos Aires-Paryż-RzymSztokholm 1963-1990
Ossolineum — Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie (obecnie we Wrocławiu)
OTOiKR — Okręgowe Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych
p lu t — plutonowy
pchor. — podchorąży
1 Dywizja Pancerna — 1 Dywizja Pancerna. Polegli na potu chwały w dordze do Pohla, Londyn 1964
PNZ — Państwowe Nieruchomości Ziemskie
P olit — Politechnika
PUZ — Państwowy Urząd Ziemski
PZŁ — Polski Związek Łowiecki
por. — porucznik
pow. — powiat, powierznia
ppor. — podporucznik
PTPN — Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu
W. Pruski, Dwa wieki — W. Pruski, Dwa wieki pohkiej hodowli koni arabskich (1778-1978), Warszawa
1983
p. p. — pułk piechoty
ps. — pseudonim
p. s. k. -— pułk strzelców konnych
p. sz. — pułk szwoleżerów
p. ul, — pułk ułanów
płk — pułkownik
RGO — Rada Główna Opiekuńcza
red. — redakcja
rez, — rezerwy
rps — rękopis
rtm . — rotmistrz
S. G. — Sławomir Górzński
SGKP — Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV i uz., Warszawa
1880-1902
Spis członków Kresowego ZZ — Spis członków Kresowego Związku Ziemian,
Wilno 1938
Spis obywateli — Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego,
Warszawa 1909
s t — starszy
T. E. — Tadeusz Epsztein
Tow. — Towarzystwo
TKZ — Towarzystwo Kredytowe Ziemskie
tr . — tego roku
Uniw. — Uniwersytet
UMK — Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
UJ — Uniwersytet Jagielloński
UW — Uniwersytet Warszawski
UWr — Uniwersytet Wrocławski
UP — Uniwersytet Poznański
ur. — urodzony(a)
Uruski, Rodzina — S. Uruski, Rodńna. Herbarz szlachty polskiej, t. I-XV,
Warszawa 1904-1931
W .R .— Wojciech Roszkowski
J. Wielhorski, Kawaleria polska — J. Wielhorski, R. Dembiński, Kawaleria pohłca i bronię towarzyszące
w kampanii wrześniowej 1939, zebrał, opracował i zestawił..., Londyn 1979
Wielkopolski Słownik Biograficzny — Wielkopohki Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1983
wł. — właściciel
woj. —-województwo
WP — Wojsko Polskie
współwł. — współwłaściciel
Wydz. — Wydział
Ziemiaństwo polskie 1920-1945 — Ziemiaństwo pohkie 1920-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi,
pod red. Janiny Leskiewiczowej, Warszawa 1988
ZK — Złota księga szlachty polskiej, t. I-XXXI, Poznań 1879-1908
zm. — zmarł, zmarła
ZBOWiD — Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZZ — Związek Ziemian

XII
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Wykaz życiorysów
ANDRZEYKOWICZ BUTTOWT- HENRYK KONSTANTY.........................1
ARKUSZEWSKI STANISŁAW ...............................................
1
ARKUSZEWSKI KAZIMIERZ J Ó Z E F .......................
1
ARKUSZEWSKI MARIAN ANTONI . ............................................. . . . 2
ARKUSZEWSKA ZOFIA J U L I A ........................................................
4
BAGNIEWSKI JULIUSZ CELESTYN ............................................... ... . . 4
BAGNIEWS KI P IO T R .........................................
.5
BAGNIEWSKI DIONIZY ................................................................................. 5
BAGNIEWSKI ST EFA N ..................................................
5
BAGNIEWSKI JA N ............................................................................... . . . 6
BAGNIEWSKI ADOLF. ..............................................................
6
BAGNIEWSKI MICHAŁ .......................................
.7
BAGNIEWSKI TADEUSZ................................................................................. 7
BAGNIEWSKI JERZY . .....................................................
7
BAGNIEWSKI JULIUSZ.................. .. ................................... .................... . 7
BAGNIEWSKI A N D RZEJ.........................................
8
BAGNIEWSKI L E O N ............................................
8
BARTMAŃSKI K A ZIM IER Z......................................
9
BARTMAŃSKI ANDRZEJ ...........................................................................11
BARTMAŃSKI ROMAN FELIKS ................................
11
BIEDRZYCKI J A N ............................................
.1 3
BILOWICZ MARIA ........................................................................................ 13
BISPING KAZIMIERZ....................................................................... ... . . . 14
BISPING MARIA ..............................................................
14
BOGUSZ z Ziemblic FRANCISZEK KSAWERY............................................15
BOGUSZ z Ziemblic W ANDA..........................
15
BOGUSZ z Ziemblic EDWARD FRANCISZEK ............................................15
BOGUSZ z Ziemblic S T E F A N IA ..........................
17
BOGUSZ z Ziemblic FRANCISZEK KSAWERY . ..................
.19
BOGUSZEWICZ MICHAŁ......... ..........................
.19
BOJANOWSKI MICHAŁ IGNACY .....................................................
19
BOJANOWSKI J A N ...................................
20
BOJANOWSKI STANISŁAW ..................................................... ...
. . . 21
BOJANOWSKI TADEUSZ ............................................
21
BOJANOWSKI MICHAŁ ............................................................................. .2 2
BOJANOWSKI ZYGMUNT ........................................................
23
BREZA EDWARD FRYDERYK AUGUST MARIA L E O N ..........................23
BRZESKI ERAZM ........................................................................................... 25
BRZESKI ADOLF .................
25
BRZESKI JAN .............................................
26
BRZESKI WITOLD HENRYK .......................................
26
BRZESKI L E O N ........................................................
27
BRZESKI EDWARD ..........................................
27
BRZESKI HENRYK ...........................................................
28
BUKOWSKI KAROL.............................
28
BUKOWSKI TADEUSZ ....................................................................
29
BUKOWSKI JAN NEPOMUCEN ...........................................................
30
BUKOWSKI JAN R A F A Ł ................................
31
JANOTA BZOWSKI JÓZEF ANTONI D O N A T .......................
32
JANOTA BZOWSKI TADEUSZ TOMASZ ..................................................33
JANOTA BZOWSKI ANTONI .....................................................
34
CHEŁCHOWSKI STANISŁAW...................................
35

XIII
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

CHŁAPOWSKI DEZYDERY A N D R Z E J...................................................... 36
CHŁAPOWSKI STANISŁAW L U D W IK ...................................................... 36
CHŁAPOWSKI HENRYK STAN ISŁAW ...................................................... 37
CHŁAPOWSKI M A URY CY ........................................................................... 37
CHŁAPOWSKA ANNA.................................................................................... 38
CHŁAPOWSKI JAN W ACŁAW ..................................................................... 38
CHŁAPOWSKI STANISŁAW J A N ............................................................... 39
CHŁAPOWSKI MIECZYSŁAW P IU S ............................................................ 40
CHŁAPOWSKI ZYGMUNT LUCJAN............................................................ 41
CHŁAPOWSKA B RO N ISŁA W A .................................................................. 42
CHŁAPOWSKA TEOFILA.............................................................................. 42
CHMIELEWSKI C ZESŁA W ........................................................................... 43
CISZEWSKI MIROSŁAW WŁODZIMIERZ EPIFA N IU SZ.........................44
CYWIŃSKI STA N ISŁA W .............................................................................. 47
CYWIŃSKI A N D R Z E J.................................................................................... 47
CYWIŃSKI STA N ISŁA W .............................................................................. 47
CZARNOCKI STEFAN ................................................................................. 47
CZARNOCKI KAZIMIERZ.............................................................................. 50
DOMAŃSKI ZYGMUNT...................... ..................................................... 50
DORY JABBAHAZA H E L E N A ................................................................. 52
DZIEWANOWSKI IGNACY KAZIM IERZ................................................... 52
DZIEWANOWSKI TA D EU SZ........................................................................ 53
DZIEWANOWSKI STA N ISŁA W .................................................................. 54
FISZER T A D E U S Z .......................................................................................... 54
GÓRSKA M A RIA ......................................................................................... 55
GRABIANKA WŁADYSŁAW........................................................................ 55
GRABIANKA MIKOŁAJ .............................................................................. 56
GRABIANKA SE W E R Y N .............................................................................. 56
GRABIANKA L U D W IK ................................................................................. 57
GRABIANKA ANTONI.................................................................................... 57
GUMIŃSKIJAN................................................................................................ 57
GUMIŃSKI KAZIMIERZ .............................................................................. 58
GUMIŃSKI ST E FA N ....................................................................................... 59
GUMIŃSKI R O M A N ....................................................................................... 59
JANOWSKI BOLESŁAW............................................................................. 60
JAROCIŃSKI WITOLD ............................................................................. 60
JASIEŃSKI JAN SZCZEPAN ........................................................................ 61
JASIEŃSKI WŁADYSŁAW JÓZEF IGNACY ..............................................62
JASIEŃSKI MICHAŁ KAROL HENRYK...................................................... 62
JASIEŃSKI HENRYK MIECZYSŁAW ALEKSANDER...............................63
JELEŃSKI JÓ Z E F ......................................................................................... 64
JELEŃSKA M ARIA.......................................................................................... 65
JELEŃSKI K A ZIM IER Z............................................................................. 67
JELEŃSKI OLGIERD .................................................................................... 68
KALENKIEWICZ IG N A C Y ..........................
70
KALENKIEWICZ T A D E U S Z ........................................................................ 70
KALINOWSKI JERZY . . . . ........................................................................ 71
KARSZO-SIEDLEWSKI ALEKSANDER...................................................... 71
KARSZO-SIEDLEWSKA F E L IC JA ............................................................... 73
KENTZER TADEUSZ....................................................................................... 74
KOMECKI ZYGMUNT.................................................................................... 75
KONARSKI S Z Y M O N .................................................................................... 76
KOPEĆ T A D E U S Z .......................................................................................... 77
KRASSOWSKI GRZYMISŁAW...........................................................
78
KRETKOWSKI IGNACY ZYGMUNT W ŁAD YSŁA W ...............................80
KRETKOWSKI ANTONI ZYGMUNT............................................................ 81
KRETKOWSKI STAN ISŁAW .............................
84
KRETKOWSKI STEFAN ZYGMUNT.................
84

XIV
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

KRETKOWSKI J A N ....................................................................................... 86
KRETKOWSKI WŁADYSŁAW . . . ............................................................. 86
KRETKOWSKI MIECZYSŁAW ...................................................................87
KRETKOWSKI L E O N .....................................................................................88
KRETKOWSKA MARIA ................................................................. . . . . 89
KRUSENSTERN K A R O L .............................................................................. 89
KRZECZUNOWICZ LEON ............................................................................90
KUGLER BOLESŁAW ..................................................................................92
KUGLER TAD EUSZ.............................................................................
93
KUGLER MIECZYSŁAW ...............................................................................93
KUŁAKOWSKA S T E F A N IA .........................................................................93
KURNATOWSKI STANISŁAW................................... .......................... ... . 94
KUSZELL WACŁAW KAZIMIERZ ..................................................... ... . 95
KUSZELL RÓŻA M A R IA .................................................................... . . . 96
KUSZELL KAZIMIERZ T E O D O R ................................................................96
LEITGEBER CZESŁAW KAZIM IERZ.................................................. . . 97
ŁUNIEWSKI ADAM MIKOŁAJ.............................................................. ... . 98
MIECZKOWSKI JÓZEF . ............................................................................... 99
MIECZKOWSKI W ACŁAW ..................................................
100
MIECZKOWSKI IGNACY....................
101
MIECZKOWSKI STEFA N ............................................................................. 101
MIECZKOWSKI ED W A R D .......................................................................... 106
MIECZKOWSKI STAN ISŁAW ................................
106
MIECZKOWSKI W ŁADYSŁAW ........................................................ ... . 107
MOSZYŃSKI JAN FLORIA N ...........................................................
108
MOSZYŃSKI J A N .........................................................................................109
MOSZYŃSKI EMILIAN PIO TR ...........................................................
110
MOSZYŃSKI AMBROŻY STANISŁAW......................................
110
MOSZYŃSKI REMIGIUSZ JÓ Z E F .............................................................. 111
N1EGOLEWSKA WANDA.............................................................................112
NIEGOLEWSKI A N D R Z E J.....................................................
113
NIEMIRA BOGDAN M ACIEJ....................................................................... 113
NIEMIRA Z O F IA ...............................................................................
114
OBERTYŃSKI na Obertynie KAZIMIERZ ADAM FELIKS . . . . . . . 114
OBERTYŃSKI na Obertynie JÓZEF HIPOLIT LEOPOLD ........................115
OLSZOWSKI STEFAN ZYGMUNT.............................................................. 115
ORSETTI MARIA PA U L IN A ....................................................................... 117
OSUCHOWSKI ARKADIUSZ GUSTAW .................................................. 117
PAWŁOWSKA JANINA ................................................................................ 118
PAWŁOWSKA E M IL IA ................................................................................119
PETROZOLIN J A N .........................................................................................119
PIETRASZEWSKI TADEUSZ .................................................................... 120
PIETRASZEWSKA M A R IA .......................................................................... 120
PŁOSKI WŁADYSŁAW ................................................................................ 120
PŁOSKI K A Z IM IER Z ................................................................................... 122
PŁOSKA M A R IA ............................................................................................122
PŁOSKI EUGENIUSZ STANISŁAW ........................................................... 123
PRUSZAK MACIEJ.......................
124
PUZYNA LEON ROMAN LONGINUS........................................................ 124
PUZYNA ZOFIA MARIA A N N A ................................................................. 125
PUZYNA STANISŁAW ROMAN M A R IA N ............................................... 126
RAMUŁTBALDWIN- FELIKS .................................................................... 126
RESZKE ( de Rezke, Di Reschi) JAN MIECZYSŁAW.................................127
RESZKE (de Reszke) EDWARD A U G U ST.................................................. 128
REY STANISŁAW MARIA HUBERT ........................................................ 128
ROBAKIEWICZ W ŁAD YSŁA W ................................................................. 130
ROSSMANN LUDWIK W ILHELM .............................................................. 131
RÓŻYCKI HENRYK ERA ZM ..............................................................
133

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

RÓŻYCKI JERZY ERAZM SAMUEL ................................................
133
RÓŻYCKI HENRYK JULIUSZ KONSTANTY .................................
133
RUBCZYŃSKI ROCH ERNEST . . .................................................. ... . 133
RUBCZYŃSKI JÓZEF ..........................................................................
134
RUDZIŃSKI OSKAR . . . . . . . . .............................................................. 134
RUDZIŃSKI ANDRZEJ . ....................................................................
136
RUDZIŃSKI EDWARD...........................
. . ................................. 136
RUDZIŃSKI MARIAN . . . ..............................
139
RUTKOWSKI WŁADYSŁAW . . . . . ..............................
141
RUTKOWSKI WALERIAN KAZIMIERZ ................................................. 1 4 2
RUTKOWSKI MIECZYSŁAW ............................................
142
SCZANIECKI JÓZEF MARIA MACIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
SKIRMUNT BOLESŁAW ..........................
143
SMORCZEWSKI WŁADYSŁAW .................................................................144
SMORCZEWSKI MAREK KAZIMIERZ ANTONI . . . . . . . . . . . . . 145
SOBAŃSKI SOBIESŁAW STANISŁAW ........................ .................... ... . 146
SULIKOWSKI KAROL ............................................................................. . . 1 4 6
SULIKOWSKI KAROL ALEKSANDER . . . ...............
148
SULIKOWSKI ADAM STANISŁAWCZESŁAW ...................................... 149
SZALEWICZ WŁADYSŁAW . . . ..............................
.150
SZCZEPKOWSKI LUDWIK . ..................
152
SZCZEPKOWSKI WŁADYSŁAW M A R E K .............................
152
SZCZEPKOWSKI ALEKSANDER M IK O Ł A J........................................... 153
SZEMPLIŃSKI A NTO N I....................................... . .................. ...
154
SZEMPLIŃSKA M A R IA ..............................................................
155
ŚLĄSKI R O M A N ..........................
155
UJEJSKI ROMAN . ...........................................................
156
WAŚNIEWSKI E D W A R D ............................................................................ 157
WOJEWÓDZKA M ARIA............................................
158
WOYNIŁŁOWICZ E D W A R D ...................................................................... 158
WYSŁOUCH A N T O N I....................
159
WYSŁOUCH FRANCISZEK............... ................................. .............. ... . 161
WYSŁOUCH BERNARD............................................................................... 162
WYSŁOUCH SEWERYN......................................
162
WYSŁOUCH STANISŁAW ...................................
163
WYSŁOUCH W IKTOR..................................................
166
WYSZYŃSKA ZOFIA . . . ..............................
166
ZASADZKA HALINA . ..................
167
ŻAKOWSKI W IE S Ł A W ..................
167
ŻAKOWSKA JADWIGA ..........................................
167
ŻÓŁTOWSKI HENRYK ..............................
168
ŻÓŁTOWSKI JAN .....................
168
ŻÓŁTOWSKI JE R Z Y ................................
169
ŻÓŁTOWSKI MICHAŁ............... . .................. ................................ ...
171
ŻÓŁTOWSKI JULIUSZ................................
171
ŻÓŁTOWSKI ADAM . ..........................................................................
172
ŻÓŁTOWSKA JANINA.................
172
ŻÓRAWSKI (vel Jordan - Ż.) JULIUSZ BRONISŁAW WIKTOR . . . . . 173

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

ANDRZEYKOW ICZBUTTOW T- HENRYK KONSTANTY h. Gryf (1882-06.1941),
wł. maj. Hornostajewicze, Minków i Kobuzie (pow. wołkowyski). Syn Jana, wł. maj.
Horzynki i Zofii Hilchen.
Studiował na polit, w Rydze w 1901, członek korporacji „Arkonia”.
Po zakończeniu I wojny światowej otrzymał na mocy testamentu krewnej Marii Magda
leny Elizy Buttowt-Andrzeykowicz, maj. Hornostajewicze oraz folwarki Minków i Kobu
zie. Dwór w Hornostajewieżach zapewne z końca XVIII w. położony był nad rzeką Roś
wśród bogatego drzewostanu. H.B.A. kierował majątkiem i aktywnie działał społecznie.
Wkrótce po wkroczeniu Armii Czerwonej, we wrześniu 1939 został aresztowany przez
NKWD i osadzony w więzieniu w Wołkowysku, a od 25.03.1940 w Mińsku Białoruskim
i tam wraz z współwięźniami rozstrzelany w czerwcu 1941.
Żonaty był z Heleną Hefanowicz (28.03.1887-23.09.1960). Żona wraz ze starszą córką
Haliną zostały wywiezione 13.04.1940 do Kazachstanu, skąd wróciły do Polski w 1946.
Dzieci: 1) Halina (ur. 14.07.1912), po powrocie z Kazachstanu zamieszkała wraz
z matką w Kwidzyniu; 2) Wiktoria (23.12.1914-06.10.1973), zamężna za Jerzym Szyszkowskim (19.04.1906-05.05.1973), brała udział w Powstaniu Warszawskim (ppor. AK),
wywieziona do Oflagu, po wyzwoleniu wraz z mężem, który był w Oflagu w Murnau,
wyemigrowała do USA; mieli dwoje dzieci: a) Michał ur. 1946, b) Andrzej ur. 1950 - obaj
w USA.
Dok.: Album Akademicum des Polytechnikums zu Riga (1862-1912), Riga 1912.

Janina Szyszkowska
ARKUSZEW SKI STANISŁAW (21.04.1857-31.07.1913), wł.maj.Krubki (pow.Mińsk
Mazowiecki), inż. komunikacji, inż. rolnik. Syn Teodozego A. (1827-1909) i Natalii z Zaga
jewskich (1837-1876), wnuk Wincentego Arkuszewskiego, wł. dóbr Helenów i Nadarzyn
w pow. błońskim.
S.A. ukończył gimn. w Warszawie w 1874, następnie Instytut Komunikacji w Peters
burgu w 1879. Przez kilka lat pracował przy budowie dróg i mostów w Sandomierskiem
i Kaliskiem. W 1890 ożenił się z kuzynką, Heleną (20.01.1857-24.08.1936), córką Anto
niego Bobrowskiego i Julii z Arkuszewskich, wł. maj. Snopków k. Lublina. Teodozy A.
przeniósł się wówczas do Warszawy, a Krubki przejął w ramach działów rodzinnych S.A.
Krubki (pow. 1960 ha) były maj. głównie leśnym, wówczas mało dochodowym, w dodatku
bardzo zaniedbanym. S.A. uporządkował gospodarstwo i po kilkunastu latach był zamoż
nym człowiekiem. Zmarł na zapalenie płuc w wieku 56 lat.
Pozostały dwie córki: 1) Wanda, inż. rolnik, w 1920 poślubiła Włodzimierza Chełmickiego i przeniosła się do Starej Wsi k. Radzynia, rodzinnego maj. Chełmickich;
2) ** Zofia (1895-1978).
A ntoni A rkuszewski
ARKUSZEW SKI KAZIM IERZ JÓZEF (28.02.1870-02.07.1964), wł. dóbr Pilica (pow.
olkuski), inż. mechanik, przemysłowiec. Syn Teodozego (1827-1909) i Natalii z Zagaje
wskich, wł.maj.Krubki (pow. Mińsk Mazowiecki), a wnuk Wincentego A., wł. dóbr Helenów
i Nadarzyn w pow. błońskim. Ur. w Krubkach.
Ukończył szkołę realną w Warszawie, po czym wstąpił na Wydział Mechaniczny
Instytutu Technologicznego w Petersburgu, który ukończył z pierwszą lokatą, za co otrzy
mał wysoką nagrodę, którą przeznaczył na podróż do Grecji, Turcji i Egiptu. W 1895 ożenił
się z kuzynką Jadwigą (1869-1920), córką Grzegorza Arkuszewskiego i Heleny z Zarębs
kich i wyjechał z żoną do Niemiec, gdzie pracował w przemyśle metalowym. Maj. Krubki
przejął starszy brat
Stanisław.
Po powrocie do kraju przystąpił do spółki z bratem żony, Janem, wł. firmy „Zakłady
Mechaniczne” w Łodzi. Zakłady Arkuszewskich były pierwszą i dłuższy czas jedyną
wytwórnią instalacji centralnego ogrzewania w całym imperium rosyjskim. Po kilku latach
firma miała już 10 oddziałów w Rosji, najdalszy we Władywostoku.
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Polska firma Arkuszewskich stała się w Łodzi
popularna, zwłaszcza gdy po 1905 rozgorzała walka
wyborcza o delegata do I Dumy prowadzona w Łodzi
przeciw Polakom przez przemysłowców niem iec
kich i żydowskich. Dwukrotnie były zamachy na życie
K.A., który ocalał tylko dzięki robotnikom fabryki.
W 1907 J. i K. A., bardzo już zamożni, sprzedali
swoją fabrykę. K.A. zakupił dobra Pilica z areałem
1680 ha, z piękną rezydencją zamkową. Kazimierz
słabo się znał na agrotechnice i samo rolnictwo po
wierzył fachowemu administratorowi. Sam zajął się
uprzemysłowieniem maj. Zbudował tartak, młyn pa
rowy, słodownię oraz drożdżownię. Uruchomił też
Kazimierz Arkuszewski przed
istniejącą dawniej krochmalnię.
pałacem w Pihcy
Starał się o poprawę warunków bytowych pra
cowników. Założył w Pilicy ochronkę, a także zorganizował tajne nauczanie rolników analfabetów. W ydzielił z maj. pewien obszar, który przeznaczył na działki budowlane dla
swoich pracowników.
K. A. nie zaprzestał działalności przemysłowej. W 1910 przystąpił do spółki z T. Laskiewiczem, do firmy „Zakłady Mechaniczne Plage-Laskiewicz” w Lublinie, budującej
gorzelnie i krochmalnie.
W 1920 brał udział w wojnie jako ochotnik w randze płk saperów. Żona jego pracowała
jako przełożona pielęgniarek w szpitalu polowym w Sarnach na Polesiu, gdzie zmarła
otruta przez miejscowych agentów wroga.
W 1924 właściciele przekształcili Zakłady Mechaniczne w Fabrykę Samolotów, która
początkowo dobrze się rozwijała dla potrzeb lotnictwa wojskowego. Jednak po uruchomie
niu Państwowych Zakładów Lotniczych w Białej Podlaskiej, wł. fabryki lubelskiej zostali
zmuszeni do jej likwidacji. Zakłady Plage-Laskiewicz zostały upaństwowione. K. A. w y
cofał się do Pilicy. Dużo podróżował po świecie.
Wojna 1939 zastała go w Paryżu. Żdążył wrócić do Warszawy i pełnić, aż do kapitulacji
uciążliwą służbę fizyczną w straży obywatelskiej stolicy. Okupację przeżył w Pilicy, gdzie
w zamku i oficynach gościł kilkadziesiąt osób, wygnańców z Wielkopolski i Pomorza,
następnie zaś z Powstania Warszawskiego. W warszawskim domu Arkuszewskich przy ul.
Wąski Dunaj 12/14 była umieszczona stacja nadawczo-odbiorcza i ośrodek studiów i nauki
Szkoły Podchorążych AK. Syn K. Stanisław organizował pomoc i opiekę dla ukrywającej
się ludności żydowskiej. Do 1970 nadchodziły pełne wdzięczności listy z Izraela.
K.A. po zabraniu mu w 1945 maj. na reformę rolną przeniósł się początkowo do
Zawiercia, a następnie zamieszkał w Szczecinie, gdzie zm. w wieku 94 lat.
Pozostawił pięcioro dzieci: 1) Helena Stanisławowa Kwiatkowska (1896-1950), jej
dzieci: a) Feliks, b) Stefan, c) Maria; 2) Natalia Erazmowa Lipińska (1898-1987), jej
potomstwo: a) Adam i b) Kazimierz, żołnierze WP we Francji i Anglii, potem emigranci,
c) córka Jadwiga, żołnierz AK, zginęła w Powstaniu Warszawskim, najmłodszy syn
d) Krzysztof, dr chemii, doc. Politechniki w Szczecinie; 3) Stanisław (1900-1986), po
którym córki: a) Małgorzata Kubiakowa oraz b) Róża Sokołowska; 4) Janusz (1902-1966),
żonaty, bezdzietny; 5) Jadwiga Bronisławowa Przyłuska (1907-1985), której mąż, oficer
zawodowy, walczył w kampanii wrześniowej oraz na froncie zachodnim; po wojnie znany
poeta emigracyjny, dzieci: a) Jadwiga Chełkowska - mieszka w Nowym Jorku, b) Ewa
Krzymuska - w Paryżu, syn c) Jan, dr chemii, prof.
A ntoni Arkuszew ski (W.R.)

ARKUSZEW SKI M ARIAN ANTONI (16.01.1871-18.02.1941), wł. maj. Chruściechów
(gm. Żółkiewka), inż. rolnik. Syn Ignacego Maksymiliana (1830-1891) i Joanny z Wężyków
Rudzkich (1841-1919), a wnuk Wincentego A., wł. dóbr Radostów (pow. opatowski), brali
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udział w Powstaniu 1863 roku, przebywał i na emigracji w Dreźnie, skąd wrócili do Królestwa,
gdzie musieli spłacić wysoką kontrybucję. Przenieśli się do maj. Ryki w po w. radomskim.
M.A. uczył się w szkole realnej w Warszawie, po czym w
1. 1888-1891 w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach. Po
śmierci ojca objął maj. Ryki, a po kilku latach dokupił sąsiedni
maj. Chruściechów, dokąd przeniósł się w 1899. Pracował bar
dzo wydajnie nad poprawą zaniedbanej poprzednio gospodarki
Ryk i Chruściechowa. Rozbudował budynki mieszkalne dla pra
cowników (fornali), którzy mieszkali przedtem po dwie rodziny
w jednym mieszkaniu. W 1. 1900-1906 zalesił około 170 ha
słabszych gruntów, przeprowadził drenowanie ok. 70 ha pól
ornych, wybudował ok. 25 ha stawów rybnych. W 1908 w y
budował dużą nowoczesną gorzelnię. Ryki i Chruściechów mia
ły łączny areał 810 ha.
W 1905 ożenił się z Antoniną Cichowską (ur. 11.06.1883,
zm. 20.10.1947), córką Mieczysława i Heleny z Kotkowskich,
wł. dóbr Linów i Słaboszewice oraz współwł. dóbr Bodzechów w pow. opatowskim.
W 1913 M. A. rozbudował dwór w Chruściechowie oraz duży park.
M. A. był całe życie aktywnym działaczem organizacji rolniczych. Już w 1898, kiedy
jeszcze nie było zgody władz rosyjskich na tworzenie organizacji rolniczych, należał do
organizatorów wystawy przemysłowo-rolniczej w Radomiu. W 1909 brał udział w organi
zowaniu syndykatu rolniczego w Radomiu nazwanego Radomska Spółka Rolna, której
potem był prezesem aż do 1939. W 1905 został członkiem Rady Głównej Centralnego
Towarzystwa Rolniczego w Warszawie.
M.A. brał udział w zorganizowaniu w 1915 ogólnokrajowego ZZ i w 1916 został
członkiem zarządu dla terenów będących wówczas pod okupacją austriacką. Po 1923 został
prezesem Pow. ZZ w Radomiu i pełnił funkcję prezesa aż do 1935. W 1929 był wicepreze
sem Rady Nadzorczej ZZ w Warszawie, obejmującego 5 województw centralnych.
M.A. działał także w TKZ. Od 1903 był radcą Dyrekcji Szczegółowej TKZ w Radomiu,
a od 1923 aż do 1939 radcą komitetu TKZ w Warszawie. W 1918 był także prezesem
krótkotrwałego Banku Ziemiańskiego w Radomiu. Był pozatym jednym ze współzało
życieli po 1920 Zrzeszenia Producentów Spirytusu w Warszawie.
W czasie I wojny światowej M.A. współdziałał w pracach społeczno-charytatywnych
na terenie pow. radomskiego. Został delegatem Krakowskiego Biskupiego Komitetu pomo
cy dla dotkniętych klęską wojny na pow. radomski. Uczestniczył w organizowaniu spo
łecznych szkół wiejskich i kolonii letnich dla dzieci z Warszawy.
W czasie II wojny światoweż znalazło schronienie w Chruściechowie liczne grono
rodziny i Poznaniaków wysiedlonych przez Niemców. Do wiosny 1940 w Chruściechowie
był względny spokój, ale 11 czerwca zostali aresztowani M.A. i syn jego Antoni, trzymani
początkowo w więzieniu w Radomiu i wywiezieni w lipcu tegoż roku do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu k. Berlina. Przewieziony następnie z osobami starszymi i księżmi
do obozu w Dachau, M.A. zm. 18.02.1941. Dnia 15.08.1940 zostały zaaresztowane Anto
nina A. z córką Marią i wywiezione do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Najmłodszy
syn Roman ocalał, gdyż był wówczas w szpitalu. Chruściechów został zabrany przez
radomskie władze SS, później włączony do wielkiego poligonu niemieckiego lotnictwa
wojskowego, z którego ludność wysiedlono. Antonina i Maria A. zostały zwolnione z obo
zu koncentracyjnego, ale nie odzyskały Chruściechowa, który po wyjściu N iem ców został
zabrany na rzecz reformy rolnej. Antonina A. zm. w 1947 w Paczkowie na Śląsku.
M. i Antonina Arkuszewscy byli bardzo silnie całe życie związani z pracą i tradycjami
ziemiańskimi. Jednocześnie jednak M.A. był realistą i przewidywał, że prędzej czy później
wielka własność ziemska przestanie jako taka istnieć. Nakłaniał też synów, aby nie kształ
cili się na rolników.
Dzieci: 1) Maria ukończyła szkołę gospodarczą w Chyliczkach, wyszła za mąż za
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Romana Gana, ma syna Krzysztofa; 3) Roman ukończył WSH i został ekonomistą, zm.
w Warszawie 31.08.1942; 2) Antoni ukończył Politechnikę z tytułem inż., od 11.06.1940
do końca wojny przebywał w obozie koncentracyjnym; po powrocie do kraju 15.10.1945
pracował jako inżynier dróg wodnych najpierw w Giżycku i Wrocławiu, potem w Warsza
w ie, jest żonaty z Jadwigą Zdziarską, ma troje dzieci: a) Wojciecha, b) Antoninę i c) Zofię.
A nto n i Arkuszew ski (W.R.)

ARKUSZEW SK A ZOFIA JULIA (15.07.1895-28.05.1978),współwł.maj.Krubki (pow.
Mińsk Mazowiecki), inż. rolnik. Córka
Stanisława A. i Heleny z Bobrowskich, wł. maj.
Krubki. Ur. w Krubkach.
Zofia od 1909 do 1913 uczyła się na pensji Leonii Rudzkiej
w Warszawie, po czym zdała dodatkowy rosyjski egzamin pańs
twowy. Podczas I wojny światowej Krubki zostały bardzo znisz
czone. Gospodarstwo zaczęła prowadzić starsza siostra Wanda,
mająca 23 lata, której pragnęła pomagać Z.A. W tym celu uczęsz
czała na kursy przemysłowo-rolnicze, Pomorskiego w Warszawie
na ul. Miodowej 17. Od jesieni 1917 Z.A. prowadziła całe gospo
darstwo leśne Krubek, podczas gdy Wanda prowadziła już tylko
gospodarstwo rolne.
W 1920 Z.A. wstąpiła, wraz ze swymi kuzynkami, do w ojs
kowej służby sanitarnej i brała udział w czołówce sanitarnej
w czasie walk na terenach nadbużańskich.
Po zakończeniu wojny 1920 i po wyjściu jej siostry za mąż,
przejęła administrację całego maj. Krubki, które zostały tak
że w 1920 poważnie zniszczone. Z.A. rozpoczęła pracę od zdre
Zofia Arkuszewska
nowania maj., co w niesłychanie płaskim terenie wymagało
specjalnych rozwiązań, pod kierunkiem prof. Antoniego Ponikowskiego, późniejszego
premiera. W tym celu zainicjowała i zawiązała spółkę z małorolnymi sąsiadami. Z roz
parcelowanego, dla pozyskania kapitału, folwarku Michałów, przeniosła do Krubek go
rzelnię, którą zmodernizowała. Założyła w Krubkach stadninę koni remontowych. Upo
rządkowała serwituty leśne. W ciągu kilku lat doprowadziła majątek do kwitnącego stanu.
W międzyczasie uzupełniła studia na SGGW w Warszawie i uzyskała dyplom inż. rolnika.
Cały okres II wojny światowej gospodarowała w Krubkach. We wrześniu 1939 przyj
mowała w Krubkach oddział mjr Hubala, który się tu częściowo rozbroił przed przejściem
w Kieleckie. W czasie okupacji dwór w Krubkach był schronieniem dla bardzo wielu osób
wysiedlonych lub ukrywających się, a także dla młodzieży, dla której Zofia organizowała
naukę, prowadzoną przez prof. Zygmunta Moczarskiego, Artura Górskiego, Jerzego Zawiejskiego i innych. Do stołu zasiadało zwykle ponad 50 osób. W czasie działań wojennych
w 1944 dwór w Krubkach został zbombardowany i całkowicie zniszczony.
Wysiedlona z Krubek w 1945 Z.A. zamieszkała u rodziny w Warszawie. Zdobyła
zawód dziewiarki i dyplom rzemieślniczy, przez szereg lat pracowała chałupniczo. Znając
dobrze języki francuski i angielski pracowała jednocześnie jako dokumentalistka w zakre
sie literatury rolniczej w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. W trakcie wczasów
w Bierutowicach uległa wypadkowi złamania nogi, przewieziona do szpitala w Warszawie
zmarła, została pochowana w Pustelniku k. Stanisławowa, parafii Krubek, w grobie rodzinnym.
Zofia K osch

BAGNIEW SKI JULIUSZ CELESTYN h. Bawola Głowa (1840-1909), wł. maj. Głosków, Lesznowola, Magdalenka (pow. warszawski). Syn Dionizego, wł. maj. Mała Wieś
i Loko towa Wola, w okresie powstania listopadowego kpt. WP, kawalera złotego Krzyża
Virtuti Militari (?), i Tekli Barbary z Majewskich. Ur. w Małej Wsi w pow. rawskim. Miał
braci
Adolfa, Wojciecha i Ludwika oraz 9 sióstr.
Przed wybuchem Powstania Styczniowego Dionizy B. sprzedał Małą Wieś i Łokowatą
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W olę i zamieszkał w Warszawie. J.C.B. brał udział w Powstaniu Styczniowym wraz
z braćmi Wojciechem (poległym w 1863) i Ludwikiem, z którym został zesłany na Syberię.
Przebywali tam 8 lat. Po powrocie z zesłania kupił Głosko w, Lesznowolę i Magdalenkę, gdzie
gospodarował do końca życia. Zm. w Warszawie, pochowany został w grobie rodzinnym na
cmentarzu Powązkowskim.
Poślubił Paulinę Suską z Giżyc, z którą miał siedmioro dzieci: 1 ) »+ Piotr (1879-1949);
2) Wanda (ur. 1880) poślubiła w 1905 dr medycyny Lucjana Nowackiego; miała z nim 2-ch
synów: Wacława i »+ Stanisława, obydwaj, po maturze wstąpili do służby zawodowej
w lotnictwie wojskowym, Wacław zginął w 1928 w katastrofie lotniczej w wieku 23 lat,
jako ppor. pilot; na prośbę rodziców, Stanisław wystąpił z lotnictwa, kupił mały maj. na
Polesiu pod Drohiczynem n. Prypecią i tam zamieszkał z żoną; brał udział w kampanii
wrześniowej, następnie przedostał się do Francji, a po jej upadku do Anglii, gdzie służył
jako kpt. pilot w lotnictwie bombowym RAF, jego żona wraz z synem Jerzym (ur. 1940),
została wywieziona do Archangielska, dzięki akcji gen. Andersa, wraz z ludnością cywilną
przedostała się do Persji, a następnie w 1943 do Anglii, tam odnalazła Stanisława, który
zginął 14.01.1944 w czasie lotu, w trzy tygodnie po spotkaniu z żoną został pochowany na
cmentarzu RAF w Plymouth; Jerzy Nowacki skończył studia w Anglii, jest dr nauk che
micznych, specjalność przetwórstwo spożywcze, zamieszkuje w południowej Anglii;
3) ^ Dionizy (1882-1933); 4) »+ Stefan (1888-1915); 5) Antonina; 6) Jadwiga; 7)
Jan
(1894-1929).
Dok.: Materiały rodzinne; ZK, t. XXIV; O. Cumft, H. Kujawa, Księga lotników polskich.

Jan Bagniewski
BAG NIEW SKI PIOTR h. Bawola Głowa (11.02.1879-25.12.1949), wł. maj. Okęcie
(obecnie dzielnica Warszawy) oraz Zatory (pow. pułtuski), inż. rolnik, syn
Juliusza
Celestyna i Pauliny z Suskich. Ur. w Lesznowoli pod Warszawą.
Ukończył Akademię Rolniczą w Dublanach. Był prezesem ZZ i prezesem Tow. Kółek
Rolniczych. W 1. 20-tych sprzedał część maj. Okęcie pod budowę lotniska cywilnego
i kupił Zatory. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, kawaler Orderu du M erite A gricole
oraz orderu G regorii Magni Pontifice. Order ten przyznany został za ufundowanie koś
ciołów w Zatorach oraz na Okęciu. Od 1939 na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Zm.
w Miami na Florydzie i tam został pochowany.
Poślubił 21.04.1908 Marię Łabędzką, miał z nią dwoje dzieci: Alicję, zmarłą bezdziet
nie w 1988 oraz Piotra, który w 1927 zginął w wieku 18 lat w wypadku z bronią myśliwską.
Jan Bagniewski
BAGNIEW SKI DIONIZY h.Bawola Głowa (20.03.1882-18.08.1933), wł. maj.Falęcin
(pow. grójecki) i Niestunie (pow. ciechanowski). Drugi syn »+ Juliusza i Pauliny z Suskich.
Ur. w Lesznowoli pod Warszawą.
Wcześnie objął prowadzenie maj. i gospodarzył w nim do śmierci. Zm. w Warszawie,
pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim.
Ożeniony z Emilią Knoll, miał z nią cztery córki: 1) Maryla (1908-1953), żona Waleriana
R utkow skiego (1908-1946); 2) Anna (1910-1947), od 1935 żona Romana Knolla
(27.10.1888-1946) ambasadora RP, od 1943 kierownika Departamentu Spraw Zagranicz
nych przy Delegaturze Rządu - „Moc”; 3) Krystyna (zm. w dzieciństwie); 4) Julia (ur.
1919) niezamężna.
Jan Bagniewski
BAGNIEW SKI STEFAN h. Bawola Głowa (13.09.1881-1915), współwł. maj. Leszno
wola oraz Magdalenka (pow. warszawski). Syn
Juliusza Celestyna i Pauliny z Suskich. Ur.
w Lesznowoli.
W 1915 został aresztowany przez wkraczające wojska niemieckie i wywieziony do
obozu jeńców wojennych, gdzie zmarł w tym samym roku. Ożeniony z Janiną z Roszko
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wskich, pozostawił córkę Stefanię Karłowską (ur. w 1914),
Warszawie.

która obecnie mieszka w
Jan В agniewski

BAGNIEW SKI JAN h. Bawola Głowa (21.01.1894-26.05.1929), współwł. maj. Lesz
nowola (pow. warszawski). Syn
Juliusza Celestyna i Pauliny z Suskich.
Zmarł w Warszawie, pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim.
Ożeniony z Zofią Małecką, pozostawił córkę Janinę, obecnie zamieszkałą w USA.
Jan Bagniewski
BAGNIEW SKI ADOLF h. Bawola Głowa (22.05.1841-06.08.1912), wł. maj. Boże
(pow. kozienicki), Brzeźce i Szczyty (pow. radomski) oraz Biejkowskiej Woli (pow. grójec
ki). Syn Dionizego, wł. Małej Wsi i Łokotowej Woli,
uczestnika Powstania Listopadowego, kawalera Złotego
Krzyża Virtuti Militari (?) i Tekli Barbary z Majewskich.
Ur. w Małej Wsi w pow. rawskim.
Bracia Adolfa: Wojciech (poległ w 1863),
Juliusz
i Ludwik brali udział w Powstaniu Styczniowym, a po
upadku powstania zostali zesłani na 8 lat na Syberię.
A.B. nabył w końcu XIX w. maj. Boże, a następnie
Brzeźce, Szczyty i Biejkowską Wolę, o łącznym areale
ok. 1200 ha. Był amatorem kolekcjonerem, zgromadził
zbiór wykopalisk archeologicznych, w większości broń
i narzędzia kamienne, pochodzące głównie ze znalezisk
Adolf i Zofia Bagmewscy
w Szczytach i Brzeźcach, będące świadectwem w czes
nego osadnictwa na tych terenach. Na drodze zakupów wszedł w posiadanie listów króle
wskich z czasów od Kazimierza Jagiellończyka do ostatniego króla Polski. Zbiory te były
przechowywane w Brzeźcach i przepadły podczas działań wojennych w zimie 1945. Zm.
w Brzeźcach. Pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Stromcu.
W 1867 poślubił Zofię ze Szwejcerów z Rzeczycy, z którą miał dziewięcioro dzieci:
1) Zygmunt (1868-1915); 2) Stefania, poślubiła
Wojciecha Sokołowskiego, mieli trzy córki, z któ
rych żadna już nie żyje: a) Barbara, zamężna
Brukalska, architekt, prof. Polit. Warsz.; b) An
na, zamężna Matuszewska; c) Henryka, (18921942), zamężna Dem bowska, rozstrzelana w
obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, miała
czworo dzieci: jej starsza córka - Katarzyna
(1919) jest zakonnicą Zgromadzenia SS. Fran
ciszkanek Służebnic Krzyża; synowie Henryki: Franciszek D. (ur. 1923) geolog, obecnie emeryt,
zamieszkuje w Krakowie; - Peter F.D. (ur. 1924),
л
Bl?eź<f?h
prof. Uiversity of Chicago romanistyki średniowiecznej, jest autorem książek: La vie de Saint
M arie VEgiptienne. Version en ancien et en moyen franęais, Publication Romanes et
Franęaises 1977; Jean Froissart and his Meliador. Context craft, and sense, French Forum,
Publishers 1983, oraz wielu rozpraw i artykułów; - Bronisław D. (ur. 1927), ksiądz od 1953,
od 1992 biskup, prof. Historii Filozofii Papieskiego Wydz. Teologicznego w Warszawie, w
1989 uczestnik ze strony Kościoła w rozmowach „okrągłego stołu”; najważniejsze publika
cje; Spór o metafizykę, Warszawa 1969; O filozofii chrześcijańskiej w Ameryce Północnej,
Warszawa 1989; Z ambony i nie z ambony, Warszawa 1983; Rozważania świętomarcińskie,
Warszawa 1987; Służąc słowem, Warszawa 1987.; 3) Zofia (1872-1873); 4)
Michał
(1874-1941), wł. maj. Szczyty; 5)
Juliusz (1876-1915), wł. maj. Boże; 6) Wincenty
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(1879-1887); 7) ж* Leon (1881-1949), wł. maj. Brzeźce; 8) Feliks (1883-1902); 9) B o
gusław (1888-1942), inżynier budowy okrętów, prowadził wykłady zlecone na Politechni
ce Warsz., autor pierwszego słownika morskiego polsko-angielsko-francusko-niemieckiego (Warszawa 1929/30).
Jan Bagniewski
BAGNIEW SKI M ICHAŁ h.Bawola Głowa (10.04.1874-15.11.1941), wł. maj. Szczyty
(pow. radomski). Syn
Adolfa i Zofii ze Szwejcerów. Ur. w maj. Boże w pow. kozienickim.
W 1905 został aresztowany wraz z żoną przez władze rosyjskie pod zarzutem w spół
pracy z organizacją bojową PPS wraz poszukiwanym bratem
Juliuszem, aktywnym
członkiem tej organizacji. W okresie międzywojennym gospodarował w maj. Szczyty (ok.
250 ha) oraz działał społecznie. Był organizatorem oraz prezesem okręgowego Tow.
Organizacji i Kółek Rolniczych w Radomiu. Zm. w Szczytach. Pochowany w grobie
rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Stromcu.
Poślubił Lucynę Wisłocką, mieli dwoje dzieci;
Tadeusza i
Jerzego.
Jan Bagniewski
BAGNIEW SKI TADEUSZ h. Bawola Głowa (12.05.1905-10.10.1990), współwł. maj.
Szczyty (pow. radomski), inż. rolnik. Syn
Michała i Lucyny z Wisłockich. Ur. w maj.
Brzeźce w pow. radomskim.
Ukończył SGGW, Wydz. Przemysłu Rolnego. W 1920 jako piętnastoletni chłopiec
uczestniczył w wojnie z bolszewikami, w służbie łączności. Do 1939 pracował w woj.
toruńskim. Uczestnik kampanii 1939 jako oficer rezerwy. W czasie okupacji gospodarował
wraz z ojcem w maj. Szczyty, a po śmierci ojca w 1941 samodzielnie. W 1944 jako oficer
AK aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w Guzen. Po
powrocie do kraju został w 1949 aresztowany przez władze bezpieczeństwa pod zarzutem
szpiegostwa, skazany na 15 lat więzienia, osadzony w więzieniu we Wronkach. Uwolniony
został w 1956, a wyrok unieważniono. Po zwolnieniu pracował w Instytucie Fermentacji
jako pracownik naukowy. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zm. w Warszawie, pochowany na cmentarzu Powązkowskim.
W 1946 poślubił Janinę Ceceniowską. Ich syn Olgierd (ur. 23.02.1949), dr nauk ekono
micznych jest prac. naukowym Uniwersytetu w Hamburgu.
J an Bagniewski
BAGNIEW SKI JERZY h. Bawola Głowa (ur. 31.08.1910), współwł. maj. Szczyty
(pow. radomski), oficer marynarki handlowej. Syn
Michała i Lucyny z Wisłockich, ur.
w maj. Szczyty.
Przed wojną ukończył Szkołę Morską w Gdyni. Uczestnik kampanii wrześniowej.
W 1943 aresztowany przez Gestapo z bratem
Tadeuszem. Uwolniony z obozu koncen
tracyjnego wrócił do kraju. Mieszka obecnie w Gdyni.
Ożeniony z Julią Łowicką. Dzieci: 1) Joanna (1948-1984); 2) Michał (1950), inż.
budowy okrętów, żonaty z Xenią Walicką, z nią dwoje dzieci: a) Witold i b) Joanna;
3) Paweł (1956), lekarz stomatolog, żonaty z Danutą Tarnawską, ich synowie: a) Wiktor
i b) Andrzej.
Jan Bagniewski
BAGNIEW SKI JULIUSZ h. Bawola Głowa (12.06.1876-1915), wł. maj. Boże w pow.
kozienickim. Syn
Adolfa i Zofii ze Szwejcerów, ur. w maj. Boże, pomolog.
W 1. 1904-1905 aktywny członek organizacji bojowej PPS. Oskarżony zaocznie przez
władze rosyjskie o udział w zamachu, schronił się w Galicji. Następnie wyjechał do
Brazylii, gdzie nabył rancho nad rzeką Iguassu. Tam urodziło się dwóch jego synów
2H> Andrzej i Leszek. Na wiadomość o wybuchu wojny światowej w 1914, porzucił w szy
stko, żonę w ciąży i dwóch małoletnich synów i wrócił do kraju. W Krakowie wstąpił do
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Legionów. W 1915 poległ nad Nidą w randze por. Odznaczony pośmiertnie srebrnym
Krzyżem Virtuti Militari. Zona z trojgiem dzieci wróciła do kraju w 1918 i objęła odziedzi
czony po mężu maj. Boże. W 1943 została aresztowana przez Gestapo została wywieziona
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie wkrótce zmarła.
J.B. miał z Eugenią trzech synów: 1)
Andrzej (1908-1982); 2) Leszek, mgr inż.
mierniczy (ur. 1910), w 1936 wyjechał do Brazylii, gdzie zginął w katastrofie lotniczej
w czasie pomiarów terenu do celów kartograficznych dokonywanych na podstawie zdjęć
fotograficznych; 3) Zbigniew Juliusz (1915-1988), mgr inż. elektryk, w 1943 aresztowany
przez Gestapo, osadzony w więzieniu w Radomiu; po wojnie ukończył Polit. Warsz.,
następnie pracował w Ministerstwie Energetyki, wyróżniony nagrodą państwową, zm.
bezpotomnie, żona Barbara, emerytka, zamieszkuje w Warszawie.
Jan Bagniewski
BAGNIEW SKI ANDRZEJ h. Bawola Głowa (12.06.1908-05.02.1982), współwł. maj.
Boże (pow. kozienicki), z braćmi Leszkiem i Zbigniewem, rolnik. Syn Juliusza i Eugenii.
Ur. w Brazylii w rancho nad rzeką Iguassu.
Po ukończeniu szkoły rolniczej w Cieszynie objął maj. Boże. Uczestnik wojny 1939,
przedostał się do Francji, gdzie przeszedł kampanię 1940. Po kapitulacji Francji przeniósł
się do części nieokupowanej, gdzie zm. bezpotomnie.
Linia Bagniewskich po Juliuszu poległym w 1915 wygasła.
Jan Bagniewski
BAGNIEW SKI LEON h. Bawola Głowa (31.01.1881-30.10.1949), wł. maj. Brzeźce
nad Pilicą (pow. radomski), rolnik. Syn »+ Adolfa i Zofii ze Szwejcerów. Ur. w maj. Boże
(pow. kozienicki).
W 1.1901-1905 studiował rolnictwo i ekonomię rolną
na uniwersytetach w Lipsku i Wrocławiu (1903-1905). W
czasie wojny z bolszewikami, jako ppor. rez. artylerii
przebył kampanię 20-go roku. Po ojcu odziedziczył maj.
Brzeźce, (pow. ok. 450 ha). W okresie kryzysu, gdy zbyt
tradycyjnych produktów rolnych stał się nieopłacalny zin
tensyfikował gospodarkę hodowlaną, wykorzystując do
skonałe do tego typu działalności gospodarczej warunki
w Brzeźcach - żyzne łąki nad Pilicą. Założył również
w 1932 stadninę koni wyścigowych pełnej krwi angiel
skiej, a w 1935 do spółki ze swym zięciem Henrykiem
Broszkiewiczem, stajnię wyścigową. W barwach tej staj
ni w 1939 ogier Colt, własnej hodowli, wygrał Derby
w Warszawie na nowym torze służewieckim.
W 1.1922-35 pełnił społecznie urząd sędziego pokoju
w Białobrzegach nad Pilicą.
W lipcu 1944 L.B. wraz z żoną Marią przeniósł się do
Leon i Maria Bagniewscy
Warszawy. Zostali tam aresztowani i wywiezieni do obo
zu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Koniec wojny zastał L.B. w Oświęcimiu. Po uwolnie
niu z obozu przez wojska sowieckie L.B. udał się pieszo do Brzeziec. Przybył tam w kwiet
niu 1945, aby stwierdzić, że nie jest już u siebie. Maj. Brzeźce został rozparcelowany w
1945, w ramach reformy rolnej. Dwór pochodzący z poł. XVIII w. został w latach 80-tych
rozebrany i przeniesiony do skansenu w Radomiu, co uchroniło go od całkowitej ruiny.
L.B. zm. w Warszawie, pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim
obok swego dziadka
Dionizego.
L.B. w 1913 poślubił Marię Sulimierską z maj. Zieleniec (pow. Łaski). W 1944 Maria
B. wywieziona została do Oświęcimia, a następnie do Ravensbrück. Stąd w 1945 zabrana
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została do Szwecji w ramach akcji pomocy szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Zm. w War
szawie, pochowana na cmentarzu Powązkowskim.
Pozostawili troje dzieci: 1) Krystyna zamężna z Henrykiem Broszkiewiczem (ur. 1914),
we wrześniu 1943 aresztowana przez Gestapo, osadzona w więzieniu w Radomiu, a następ
nie w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Ravensbrück, skąd zabrana została do
Szwecji w ramach akcji Czerwonego Krzyża, wdowa, zamieszkuje obecnie w Warszawie,
bezdzietna; 2) Jan (ur. 1919), ożeniony z Krystyną Eysymontt, we wrześniu 1943 areszto
wany przez Gestapo wraz z żoną, przeszedł przez obozy koncentracyjne Oświęcim i Natzweiller, żona Krystyna przez Oświęcim i Ravensbrück, skąd została przewieziona do
Szwecji; po wojnie Jan B. pracował w przemyśle gumowym, został głównym projektantem
fabryki opon w Olsztynie i w Dębicy, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski, obecnie emeryt, zamieszkuje w Warszawie, Jan i Krystyna mają dwoje dzieci:
a) Elżbieta (1946), zamężna z Wojciechem Wieczorkiem, dypl. optykiem, ich dzieci: Kuba, - Anna, - Zuzanna; b) Marek (1954), lekarz medycyny, ożeniony z Anną Kicińską,
mgr inż. ogrodnik, mają dwoje dzieci: - Jan i - Natalia, zamieszkują w Londynie: 3) Wanda
(ur. 1922), zamężna z Wojciechem Sarneckim, wdowa, żołnierz AK, w 1944 brała udział
w powstaniu, w walkach na Woli, Starym M ieście i Śródmieściu, odznaczona Krzyżem
Walecznych, po upadku powstania została wywieziona do obozu jeńców, kobiet - żołnierzy
w Oberlangen; od 1982 działa w organizacji Medical Aid for Poland, zamieszkuje w Lon
dynie, ma dwie córki: a) Zofię (1947) zamężna z Andrzejem Lewandowskim, przed
siębiorcą, mają dwoje dzieci: Joannę i Marka; b) Krystyna (1953) zamężna z Jackiem
Kalinowskim, architektem, mają dwoje dzieci: Danutę i Piotra; Zofia i Krystyna zamiesz
kują w Londynie.
Jan Bagniewski
BARTM AŃSKI KAZIM IERZ (21.02.1870-10.09.1943), wł. maj Spaś w pow. dolińskim i współwł. maj. Sielec Bieńków w pow. Kamionka Strumiłowa, inż. kolejnictwa. Syn
Feliksa (1829-1901) i Emilii z Torosiewiczów (1842-1874). Ur. w Tadaniu (pow. Kamionka
Strumiłowa).
U czył się w Zakładzie OO. Jezuitów w Karlsburgu
koło Wiednia, maturę zdał prawdopodobnie w 1888 we
Lwowie w Gimn. im. Cesarza Franciszka Józefa I. Odbył
roczną służbę wojskową uzyskując stopień ppor. rez. ar
tylerii. Po zakończeniu służby wojskowej studiował bu
downictwo na Polit. Lwow, w zakresie budowy dróg
żelaznych. Ukończył studia z dyplomem inż. w 1893 lub
1894 i podjął pracę w Dyrekcji Kolei we Lwowie.
W 1901 po śmierci ojca odziedziczył maj. Spaś (518
ha). Około 1906 poślubił Henrykę z Ujejskich. Wraz
Kazimierz Bartmański z synem
z teściem
Romanem Ujejskim kupił Sielec Bieńków
Tomaszem
(1240 ha); część została rozparcelowana na zagospoda
rowanie. Choć nie był z wykształcenia rolnikiem gospodarował bardzo dobrze. Do I wojny
światowej wiodło się rodzinie Bartmańskich pomyślnie. W następstwie wojny, która trwała
tu długo, bo do 1924, maj. został zniszczony. Na ziemiach Rusi Czerwonej Ukraińcy palili
zbiory, stodoły. Chociaż stosunek rodziny Bartmańskich do Ukraińców był dobry, to
jednak nie obyło się bez strat. Trzeba było rozpoczynać na nowo, co przy wielkim kryzysie
było trudne. K.B. był słabego zdrowia, toteż po I wojnie światowej część obowiązków
gospodarskich przekazał żonie. Lubił polowania, jazdę konną, brydża. Władał kilkoma
językami, był muzykalny. Brał czynny udział w pracach społecznych. B ył kilkakrotnie
przewodniczącym komisji wyborczej do Sejmu i Senatu, Przewodniczącym Rady Szkolnej
Miejscowej w Sielcu Bieńkowie. Dzięki uzyskanym przez siebie kredytom wybudował
szkołę elementarną. B ył wiceprzewodniczącym Wydziału Powiatowego w Kamionce Stru-
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milowej. K.B. był człowiekiem bardzo skromnym, spokojnym, żyjącym w cieniu swojej
żony Henryki.
Po przekazaniu maj. Sielec Bieńków synowi Andrzejowi w 1939, Kazimierzowie B.
przenieśli się do Pawłowa. W czasie II wojny światowej mieszkali w Izdebkach (pow.
Brzozów), gdzie K.B. zmarł i tamże został pochowany.
Z małżeństwa z Henryką Ujejską, córką
Romana, a wnuczką Kornela Ujejskiego,
(ur. 29.03.1885 w Izdebkach, zm. 12.11.1974 we Wrocławiu), miał czworo dzieci: 1) Zofię
(1904-1977) zamężna ze Stefanem hr. Wodzickim; 2) »+ Romana (1905-1979), inż rolnik;
3) ай- Andrzeja (1913-1981); 4)
Tomasza (12.12.1916-22.11.1989). Ur. w Sielcu Bień
kowie pow. Kamionka Strumiłowa, dr praw. Tomasz B. zdał maturę typu humanistycznego
w 1935 w lwowskim X Gimn. im. Henryka Sienkiewicza i w jesieni tego roku rozpoczął
studia na Wydziale Prawa UL, zostały one przerwane jesienią 1936 z powodu ciężkiej
choroby płuc. Zmusiła go ona do powrotu do rodzinnego maj. Jednak w czasie wojny T.B.
kontynuował studia na tajnych kompletach UJ, gdzie zaliczył II i III rok studiów. Dn.
03.04.1947 uzyskał na UWr. stopień mgr prawa, a 9.04.1949 dr praw. W latach 1939-42
pracował we Lwowie w spółdzielni, a potem w „Lemberg Desinfektor”. Od 1942 do 1944
pracował w Lwowskiej Ubezpieczalni Społecznej. W 1945 dostał się do Krakowa, konty
nuował studia. Następnie jednak przeprowadził się do Wrocławia i 10.01.1946 został
młodszym asystentem w Zakładzie Prawa Państwowego Wydziału Prawa UWr., którego
kierownikiem był prof. Andrzej Mycielski, a od 01.09.1947 starszym asystentem w tymże
zakładzie. Na Wydziale Prawa pracował do 1951, gdy to usunięto z Uniwersytetu prof.
Mycielskiego z powodu pochodzenia społecznego. Na znak protestu odeszli również jego
asystenci. W tym czasie T.B. interesował się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy,
prawa pracy, organizacją pracy. Od 01.10.1951 do 01.10.1954 prowadził zlecone wykłady
z ekonomiki i organizacji pracy na wszystkich Wydziałach PWr. Od 11.10.1954 został samo
dzielnym kontraktowym pracownikiem naukowym PWr, a następnie został mianowany przez
Min. Szkolnictwa Wyższego zastępcą prof., a od 01.10.1961 starszym wykładowcą. W okresie
od 01.10.1954 do 31.08.1968 był kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy
w Katedrze Ekonomiki Organizacji i Planowania PWr. Po przekształceniu się Katedry Ekono
miki, Organizacji i Planowania w 1968 w Instytut Organizacji i Zarządzania, zainicjował
utworzenie w tymże Instytucie Zakładu Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy i został jego kierow
nikiem. Do przejścia na emeryturę w 1980 zajmował się pracą dydaktyczną i badaniami
naukowymi. Przez 15 lat był biegłym sądowym w zakresie BHP. Pracował także jako wy
kładowca w Tow. Naukowym Organizacji i Kierownictwa. Działał w Zarządzie tego Tow.
Prace naukowe z zakresu prawa pracy i BHP wydawane były w formie skryptów, broszur i w
pracach zbiorowych. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniony złotą i srebrną Odznaką Honorową Tow. Naukowego
Organizacji i Kierownictwa. Uczestniczył aktywnie w sympozjach i konferencjach. Współ
pracował z PAN. Zbierał materiały do biogramów dla PSB. Odznaczał się niebywałą pamięcią
i ogromną wiedzą również w dziedzinie historii. Był zasłużonym badaczem i dokumentalistą
ziemiańskiej przeszłości, współpracował z pismem emigracyjnym. Marzył, aby po przejściu na
emeryturę penetrować biblioteki Ossolineum i Uniwersytecką, celem zbierania materiałów dla
swoich zainteresowań historią, genealogią i parniętnikarstwem. Niestety w 1980 poważnie
zachorował na oczy, co uniemożliwiło mu czytanie i pisanie. Zm. we Wrocławiu, pochowany
w Izabelinie pod Warszawą. Ożeniony z Anielą z Federowiczów (1916-1970), córką Aleksan
dra z Klebanówki na Podolu i Zofii Kraińskiej, miał dwóch synów: 1) Marka (ur. 07.02.1947 we
Wrocławiu), inż. mechanika i 2) Rafała (ur. 10.08.1948 we Wrocławiu), zmarłego tragicznie
15.08.1966. Powtórnie ożeniony z Krystyną z Szydlarskich (ur. 1923).
Dok.: Wspomnienia rodzinne; K.B. „Praca społeczna mojej rodziny”, mps w III PAN; T. Epsztein,
S. Górzyński, Spis ziemian... tarnopolskie.

Krystyna Bartmańska
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BARTM AŃSKI ANDRZEJ ps. AK „Budka” (13.05.1913-30.04.1981), współwł. maj.
Sielec Bieńków (pow. Kamionka Strumiłowa). Syn
Kazimierza i Henryki z Ujejskich. Ur.
w Spasie nad Bugiem.
Gimn. ukończył ok. 1931. Chorował na gruźlicę i leczył się w Zakopanem. Studiów
wyższych nie ukończył. Około 1935 objął w administrację Sielec Bieńków - własność
rodziców (753 ha lasów, ok. 200 ha roli i łąk, gorzelnia). W 1939 został współwł. Sielca
Bieńkowa. Gospodarował bardzo dobrze. Po ślubie 08.07.1939 z Ewą z Godlewskich,
córką Stefana i Felicji z Sohaników, zamieszkał w leśniczówce w Sielcu Bieńkowie. B ył
bardzo dobrym myśliwym i pozostawił pamiętnik myśliwski.
W czasie II wojny światowej mieszkał wraz z żoną do 1941 u swojej siostry Zofii hr.
Wodzickiej w Kościelnikach pod Krakowem. Od 1941 wraz z rodziną osiedlił się w Izdeb
kach (pow. Brzozów), które były własnością ich kuzynki Anny hr. Potockiej. Przebywał
tam do końca II wojny światowej. Pracował jako leśniczy. Aresztowany przez Gestapo
w 1941, został po kilku miesiącach wypuszczony. W AK ukończył kurs sanitarny. Był
żołnierzem do specjalnych poruczeń. W czasie wojny dzięki umiejętnościom sanitarnym,
bardzo pomagał ludności wiejskiej, która do dzisiejszego dnia ma go we wdzięcznej
pamięci.
Po wojnie A.B. z żoną wyjechali do Łodzi, potem na bardzo krótko do Zabrza. Od
1.12.1945 A.B. został administratorem maj. w Szymiszowie koło Strzelec Opolskich.
W 1952 objął posadę księgowego w Warmątowicach i po krótkim czasie przeniósł się do
Błotnicy Strzeleckiej, a następnie do Strzelc Opolskich, gdzie pracował do 1975. W t.r.
przeszedł na emeryturę i m ógł się oddać swojej pasji - książkom. Zm. w Strzelcach
Opolskich.
Z małżeństwa z Ewą Godlewską (24.12.1918-08.11.1985) miał 4 dzieci: 1) Felicja (ur.
31.05.1940), zamężna za Kazimierzem Tatarowskim; 2) Maria (ur. 06.07.1941), za Stanis
ławem Chałupą; 3) Antoni (ur. 13.06.1943), adiunkt Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
ożeniony z Jolantą Puchalską adiunktem UWr., Wydziału Biologii; 4) Kazimierz (ur.
8.11.1945), mgr prawa, żonaty.
Krystyna Bartmańska
BARTM AŃSKI ROM AN FELIKS (05.01.1905-22.07.1979), wł. maj. Spaś pow. Ka
mionka Strumiłowa. Syn
Kazimierza i Henryki z Ujejskich. Ur. w Spasie.
Do 1914 mieszkał z rodzicami w Spasie. W 1911 rozpoczął naukę w domu w zakresie
szkoły ludowej, języka niemieckiego, który prowadziła Irena Rossmanith, egzaminy pół
roczne i roczne z tej prywatnej nauki składając wraz z siostrą w Kamionce Strumiłowej.
Ówczesnym zwyczajem dzieci w domach ziemiańskich uczyły się przez wiele lat prywat
nie, przerabiając w ten sposób szkołę elementarną i niższe klasy gimnazjalne. Okres od
urodzenia do 1914 był okresem szczególnie szczęśliwym w życiu Romana i jego siostry,
gdyż rodzice byli zamożni, a nadto ustabilizowane było życie zarówno prywatne jak
i narodowe.
Po wybuchu I wojny światowej rodzice R.B. wraz z jego siostrą i bratem Andrzejem
oraz dziadkiem
Romanem Ujejskim i ciotką Ireną Ujejską (siostrą matki) opuścili swoje
rodzinne strony przed wkroczeniem wojsk rosyjskich. Podróżowano kilkoma wozami kon
nymi. Przez pewien czas zatrzymali się w Dublanach k. Lwowa u Karola Malsburga,
następnie prawdopodobnie w Izdebkach i Rymanowie. Po przyjeździe na Węgry konie
i wozy sprzedano, a po krótkim pobycie w Budapeszcie udano się statkiem do Wiednia,
a następnie do Gmunden w Salzkammergut, w górach koło Salzburga. Dopiero po oswobo
dzeniu Galicji w 1916 spod okupacji rosyjskiej wrócono do domu. Dom był spalony, tak jak
prawie cały folwark i wieś w Spasie. Rodzice zamieszkali w leśniczówce w Sielcu Bień
kowie. R.B. w tym czasie przebywał w Karlsburgu w zakładzie wychowawczym OO.
Jezuitów pod Wiedniem, a następnie u OO. Jezuitów w Chyrowie. W 1924 uzyskał świa
dectwo dojrzałości w I Państwowym Gimn. Klasycznym im. Stanisława Konarskiego
w Rzeszowie. Przez rok po maturze odbywał praktykę rolniczą w Artasowie. W 1925
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zapisał się na Wydział Rolno-Lasowy Polit. Lwow. W 1930 uzyskał akademicki stopień inż.
rolnika.
Po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudzią
dzu i 6 Pułku Ułanów Kaniowskich w Stanisławowie, powrócił na wieś. Objął maj. Spaś,
początkowo w administrację z ramienia swojego ojca, a później od 1934 jako spadkobierca
wł. W chwili przekazania maj. liczył ok. 200 mórg austriackich ziemi ornej, ok. 400 mórg
lasu. Do maj. należała również łąka bugowa o pow. ok. 50 mórg. Budynki folwarku Spaś
były już odbudowane ze zniszczeń wojennych przez Kazimierza Bartmańskiego. Ojciec
R.B. założył cegielnię, dysponując własną cegłą zbudował stajnię dla koni, przy której był
warsztat stolarski, oborę oraz dużą drewnianą stodołę. Odbudował również spichlerz.
Jednak nie był w stanie przy ówczesnej koniunkturze odbudować spalonego w 1915 dworu.
Również dość zaniedbany był park przy dawnym dworze. Jedynym domem mieszkalnym
był domek rządcy zawierający dwa pokoje i kuchnię. Ten dom R.B. po przejęciu maj. na
własność przebudował na mały dworek zgodnie z projektem architekta Stefana Bogdano
wicza. Dworek ten zawierał na parterze mały hall ze schodami, po lewej stronie pokój
jadalny, po prawej duży pokój z wyjściem na półokrągły taras, potem pokój sypialny R.B.
i łazienkę, będącą przedłużeniem hallu. Na piętrze były trzy pokoje mansardowe. Dworek
pokryty był gontem, posiadał mały ganeczek z dwoma filarami i sprawiał bardzo miłe
wrażenie. Obok tego dworku zbudowano mały dom, w którym mieściła się kuchnia,
spiżarnia i pokój służbowy. R.B. zbudował dużą chlewnię i założył hodowlę świń rasy
angielskiej. B ył bardzo dobrym gospodarzem, co pozwoliło mu na parę lat przed wybu
chem wojny kupić las w Horpinie o pow. 300 mórg. Gospodarstwo lubił, lubił także
polować, posiadał doskonałą broń myśliwską, ubierał się u dobrego krawca we Lwowie,
był człowiekiem światowym. Grał w brydża, jednak nie w gry hazardowe. Był członkiem
Klubu M yśliwskiego „Raj” pod Brzeżanami. Ok. 1937 kupił samochód osobowy Chevro
let, co wtedy było jeszcze rzadkością na wsi.
W wojsku awansował do stopnia por. rezerwy i został przeniesiony z 6 Pułku Ułanów
Kaniowskich do 22 p. uł. w Brodach. Zmobilizowany pod koniec sierpnia 1939 z tym
pułkiem wyruszył na wojnę, służąc w oddziałach łączności, w Armii „Łódź” gen. J. Rómmla. W okresie okupacji należał do konspiracji, w latach 1943/44 był członkiem oddziału
partyzanckiego. Następnie pracował w Zasławiu, prowadząc maj. Sulimirskich, gdzie po
znał swoją przyszłą żonę. Później mieszkał w Kościelnikach u swojej siostry.
W marcu 1945 ożenił się z Romaną Golarz, ślub odbył się w Chełmie. Od 1945
pracował kolejno w Woj. Urzędzie Ziemskim w Łodzi i Katowicach, w 1947-1954 w resor
cie Ministerstwa Leśnictwa, od 1950 w Państwowej Centrali Leśnych Produktów N iedrzewnych w woj. ekspozyturze w Opolu na stanowisku kierownika sekcji gospodarstw.
W tym czasie przejął na cele zakładania plantacji wikliny koszykarskiej ponad 350 ha
gruntów, na których zasadził wiklinę amerykankę. W okresie 1954-57 pracował we Wroc
ławskich Zakładach Przemysłu Wikliniarskiego we Wrocławiu. Międzczasie ukończył kurs
inspektorów skupu wikliny. W 1. 1959-61 pracował jako dyrektor w PGR w Szczawnem,
rodzina mieszkała w Zagórzu. Pod koniec 1961 przeniósł się do Rudnika na stanowisko st.
inspektora uprawy wikliny w Sp-ni Pracy „Jedność”. Pracując w „Jedności” przyjął pod
plantację wikliny tereny w miejscowości Bobrówka, Makowisko, Zapałów, Tuchla i Opaka
- łącznie ok. 300 ha pow. Po likwidacji Sp-ni „Jedność” i po powstaniu Sp-ni Pracy
„Wierzba” przeniósł się do niej. Po krótkim okresie przeszedł do szkolnictwa. Pracował
kolejno w Szkołach Przysposobienia Rolniczego najpierw w Bielinach k. Rudnika, nas
tępnie po kilku latach w Nowosielcu k. Niska, po czym w Zasadniczych Szkołach Rolni
czych w Wołkowyj i, w Nowosielcach k. Sanoka, w szkole i gospodarstwie rolnym, nas
tępnie na krótko, będąc już na emeryturze, na którą przeszedł w 1971, objął stanowisko z-cy
dyr. w Gospodarstwie Rolnym koło Jarosławia, po czym 1979 pracował przez kilka lat
w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Rudniku. Został pośmiertnie odznaczony medalem za
Udział w Wojnie 1939. Należał do ZBOWiD, przez długi okres piastował stanowisko
sekretarza na woj. tarnobrzeskie w LOP (Liga Ochrony Przyrody).
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Miał troje dzieci: Jerzego i Andrzeja oraz córkę Annę.
Anna Sztabowa
BIEDRZYCKI JAN (1876-1944), wł. maj. Sekursko (pow. radomszczański). Syn Jana
i Aleksandry ze Zbijewskich.
Maj. Sekursko liczył 2150 ha, z czego 340 było ziemi rolnej, a resztę zajmowały lasy.
J.B. założył w nim plantację i suszarnię chmielu, lnu (dostarczał go do firmy „Sandos”
w Częstochowie), hodował konie półkrwi na remonty. Duże zyski przynosiła także hodow
la ow iec merynosów. Uprzemysłowienie Sekurska w latach kryzysu chroniło go od reformy
rolnej.
B ył prezesem Syndykatu Rolniczego w Radomsku, czynnym członkiem koła porad
sąsiedzkich, a także członkiem Stronnictwa Narodowego i prezesem Akcji Katolickiej.
Jednak J.B. był przede wszystkim zamiłowanym rolnikiem, doskonałym gospodarzem
i działaczem ziemiańskim.
Poślubił Stefanię z Nowodworskich, osobę pełną werwy, niezwykle łubianą. Sekursko
stało się ośrodkiem życia towarzyskiego okolicy, czemu sprzyjał rozległy o 30 pokojach
dwór. Bale, wycieczki konne, polowania urozmaicały życie.
Podczas okupacji należał do ruchu oporu, a we dworze znalazło schronienie 65 osób.
W październiku 1944 wraz z zięciem ppor. Jerzym Biczyńskim został zamordowany przez
oddział Armii Ludowej. Żona J.B. po 1945 zamieszkała w Łodzi. Zm. w 1967.
Z ich trojga dzieci: 1) Jan (zm. w 1956); 2) Aleksandra wyszła za mąż za Michała
Czudowskiego, wojnę spędziła w Anglii, po czym wróciła z córką do kraju; 3) Maria,
wdowa po Jerzym Biczyńskim, zamieszkała po wojnie w Wąbrzeźnie; ich dzieci: a) Jan, mgr.
inż. nauk rolniczych, żonaty, ma dwie córki; b) Stefan, dr ekonomii UW, żonaty, ma syna;
c) Helena ukończyła studia na SGGW, mieszka we Francji, gdzie wyszła za mąż, ma córkę.
Dok.: Informacje uzyskane od Marii Biczyńskiej oraz własne wspomnienia autorki; Ziemiaństwo
polskie 1920-1945.
BI ŁOW ICZ M ARIA pseud. AK „Arktur” (ur. 22.03.1918), wł. części maj. Garnek
w pow. radomszczańskim. Córka Mikołaja Dory (1860-1944), Węgra, wł. maj. Mihalyi
(comitat Sopron) i Heleny z Reszków.
W czesne dzieciństwo spędziła na W ę
grzech, a po rozwodzie matki przyjechała do
Polski i wraz z nią zamieszkała w Skrzydłowie (pow. radomszczański). M.B. ukończy
ła gimn. i zaraz potem w 1937 wyszła zamąż
za Edwarda Bilowicza, pedagoga z Krakowa
(ur. 1906), otrzymując od matki część maj.
Garnek. Duży dwór zbudowany przez Edwar
da Reszke stanowił poważne obciążenie maj.
Nowi właściciele starali się go unowocześnić
i uprzemysłowić gospodarstwo. Założono roszarnię lnu.
Dwór w Garnku Marii Bilowicz
W trudnych i ciężkich czasach okupacyj
nych udało się utrzymać maj. M.B. z mężem
należała do AK, pseud. „Rolnik II”. W nocy z 16 na 17 stycznia 1945 przeszły przez Garnek
wojska radzieckie, w ciągu paru godzin cały inwentarz żywy został wybity i wszystko
splądrowane. Potem jeszcze przez jakiś czas M.B. mieszkała w domu, podczas gdy mąż
wyjechał w poszukiwaniu pracy. M.B. pozostawała pod życzliwą opieką i na utrzymaniu
całej wsi Garnek. W dwa miesiące później, 22 marca, władze powiatowe z Radomska
nakazały w ciągu godziny opuścić dom. Furka-podwoda odstawiła M.B. wraz z dziećmi
(5 i 2 lata) do stacji Kłonnice. Musieli jednak jechać dalej, gdyż obowiązywał zakaz
osiedlenia się w promieniu 100 km od Garnka. Reszkowski Garnek przestał istnieć, a dom
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po 2 latach spalił się. Od tego czasu rodzina przechodziła rozmaite etapy przeprowadzając
się z miejsca na miejsce, zgodnie ze służbowymi przeniesieniami Edwarda B., który
zajmował się zagospodarowaniem przedsiębiorstw przemysłu lniarskiego na Ziemiach
Odzyskanych. Po przejściu na emeryturę B. osiedlili się w Jeleniej Górze.
M.B. ma dwoje dzieci: córkę, lekarza, pracującą w Poznaniu i syna inż.-technologa
zatrudnionego w przemyśle mięsnym, wnuczka jest lekarzem.
Dok.: M.B., „Kronika rodzinna Reszków”, mps złożony w Ossolineum.

Maria Bilowicz (red.)
BISPING KAZIM IERZ h. wł. (1887-1941), wł. maj. Strubnica w pow. wołkowyskim,
rolnik. Syn Józefa (1845-1897) i Heleny z Hołyńskich (1862-1944). Ur. w Strubnicy.
Naukę rozpoczął u OO. Jezuitów w Feldkirch w Austrii, średnią szkołę ukończył
w Kijowie. Studia wyższe na wydziale rolnym odbył w 1. 1905-1911 w Halle, następnie
służbę wojskową w armii carskiej. Podczas I wojny światowej przebywał wraz z żoną
Marią w Moskwie. W 1. 1917-1918 był członkiem Naczelnego Polskiego Komitetu Woj
skowego w Moskwie i Bobrujsku. Jako ochotnik emisariusz korpusu gen. Dowbór-Muśnickiego do władz polskich w Warszawie, odznaczony krzyżem Virtuti Militari. B ył por.
rezerwy 3 p. s. k., odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami za wojnę 1918-1920.
W 1. 1934-1939 senator RP, zwolennik obozu Piłsudskiego. Czynny w organizacjach
ziemiańskich, został członkiem Zarządu Głównego Kresowego ZZ w Wołkowysku.
Do maj. Strubnica, o powierzchni (w 1930) około 2000 ha. należały folwarki D ylewszczyzna, Konobaje, Lisowszczyzna, Pęcewicze, Puszcza, Teresin i Wygoda w woj. bia
łostockim. W okresie międzywojennym maj. był nastawiony na produkcję ziemniaczaną,
częściowo przerabianą we własnej gorzelni. W okresie tym nie było przeprowadzonej tam
reformy rolnej, a jedynie w drodze dobrowolnej parcelacji obszar zmniejszył się do ok. 1500 ha.
Głównym źródłem dochodu była gorzelnia i stawy rybne, lasy były zaniedbane i nie
przynosiły dochodu. Zbudowano młyn z silnikiem diesla oraz przeprowadzono meliorację
terenów bagiennych. W ostatnich latach przed wojną założono sad o powierzchni 42 ha.
K.B. opuścił potajemnie dwór w Strubnicy po 17 września, został aresztowany w dro
dze i wywieziony do więzienia w Grodnie, a następnie deportowany do ZSRR, gdzie zmarł
w obozie.
Ślub K.B. z »+ Marią z ks. Światopełk-Czetwertyńskich odbył się 15.09.1911; z tego
związku przyszli na świat: 1) Zofia (ur. 10.08.1912), zamężna za Erazmem hr. Zabiełło; 2)
Józef (ur. 08.10.1913), żonaty z Gabrielą Wołłowicz; dzieci Józefa to: a) Helena (ur.
05.10.1954), za Pierre Durand; b) Teresa (24.07.1956); c) Jan (ur. 22.03.1958); d) Michał
(ur. 04.02.1963); e) Aleksander (ur. 08.10.1965); 3)Anna (ur. 25.07.1920), l°voto za
Ludwikiem Buyno (zginął w 1943), 2°voto Tadeuszem Zabłockim.
Dok.: J. Bisping, The history o f the Bisping Family, London 1988; St. Brzozowski, Polacy na
studiach, J. Godlewski, Na przełomie epok, Londyn 1978; W. Lednicki, Pamiętniki, II; MBGHP, II i
VII/VIII; Spis członków Kresowego ZZ; wspomnienia rodzinne.

Józef Bisping
BISPING M ARIA h. wł. (17.02.1891-21.09.1980), wł. maj. leśnych Zagórki w pow>
puławskim. Córka Emanuela ks. Światopełk-Czetwertyńskich h. wł. (1850-1895) i Marii
Wessel h. Rogala (1855-1941). Ur. w Drążgowie (pow. puławski).
Żona B+ Kazimierza B., wł. maj. Strubnica w pow. wołkowyskim.
Ukończyła szkołę średnią w szkole Sacre-Coeur w Zbylitowskiej Górze. Była człon
kiem Kresowego ZZ, oddziału w Wołkowysku. Po wuju Stanisławie Wesselu, zmarłym
bezpotomnie w 1936, odziedziczyła 1/3 maj. Żyrzyn (pow. Puławy) o nazwie Zagórki. Była
to posiadłość leśna o wielkości 720 ha. W 1938 objęła ten maj. w gospodarowanie; zarząd
nad całością objął syn Józef B. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w 1939, aresztowaniu
i wywiezieniu męża oraz po utracie maj. męża Strubnicy (pow. wołkowyski) zamieszkała
w Zagórkach. M.B. oraz jej rodzina aktywnie brała udział w konspiracji. Dom w Zagórkach
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stał się miejscem spotkań i ukrycia dla wielu członków AK. M.B. była szyfrantką w K o
mendzie Obszaru (w łomżyńskim), otrzymała nominację na stopień porucznika czasu
wojny i Krzyż Walecznych. Po 1944 kontynuowała walkę w ramach WiN-u, zagrożona
aresztowaniem opuściła Polskę w 1946 i zamieszkała w Anglii, gdzie zmarła w Napleton.
Dok.: MBGHP, t. II i t. VII/VIII; Spis członków Kresowego ZZ.; J. Bisping, Thehistory o f theBisping
Family,; relacja Józefa Bispinga.

(red.)
BOGUSZ z Zieniblic FRANCISZEK KSAWERY h. Półkozic (04.12.1856-21.02.1919),
wł. maj. Lubasz (pow. Dąbrowa Tarnowska). Syn Aleksandra i Florentyny zDąmbskich. Ur.
w Lubaszu.
Aleksnader B. czynnie pomagał powstańcom w 1863, przeprowadzając ich przez po
bliską Wisłę do zaboru rosyjskiego, a po upadku Powstania ukrywał uciekających do
zaboru austriackiego. Syna wychowywał w duchu patriotycznym.
F.K.B. wzorowo gospodarował w Lubaszu, który obejmował folwarki Bukowiec, Brzezówka i Suchy Grunt.
W czasie zaborów świadczył na tajny Skarb Narodowy na ręce skarbnika-socjalisty
Dehnela. W sierpniu 1914 po wybuchu wojny wpłacił kilka tysięcy koron Polskiemu
Komitetowi Narodowemu na cele tworzących się Legionów. Zm. w Lubaszu.
Żonaty: l°voto z Jadwigą z Ziemblic Bogusz (15.03.1859-29.06.1894).
Dzieci: 1) Aleksander (1881-1890); 2)
Edward Franciszek (28.11.1893-13.07.1986);
2°voto z Wandą z Russockich (22.06.1869-31.07.1955) z której syn 3) Franciszek Ksawery
(01.08.1896-21.12.1955).
Dok.: Dane personalne pochodzą z metryk w posiadaniu Autorki; pozostałe z notatek rodzinnych
syna Edwarda.

Jadwiga Bogusz-Bajorek
BOGUSZ z Ziemblic W ANDA h. Półkozic (22.06.1869-21.07.1955), wł. maj. Suchy
Grunt (część maj. Bukowiec w pow. Dąbrowa Tarnowska). Córka Konstantego Russockiego
i Wandy z Krzęciewskich, ur. w Krakowie, żona
Franciszka Ksawerego z Ziemblic
Bogusza, wł. maj. Lubasz. Po śmierci męża w 1919 mieszkała w Bukowcu z synem, który
prowadził obydwa maj.
Gdy w 1939 jej syn przedostał się na Zachód, prowadziła maj. Bukowiec z pomocą
miejscowego gospodarza, a nominalnym administratorem była synowa
Stefania Bogu
szowa z Lubasza. W Bukowcu dała schronienie kilku krewnym, którzy na skutek działań
wojennych pozostali bez dachu nad głową. W lipcu 1944, gdy cała okolica znalazła się
w pasie przyfrontowym, dwór w Bukowcu, dzięki położeniu w środku lasów, został zajęty
przez niemieckie dowództwo frontu, a jego mieszkańcy zostali usunięci do stojącej obok
oficyny. W piwnicy tejże oficyny na początku września 1944 pod bokiem sztabu niem iec
kiego, W.B. dała schronienie dwom angielskim lotnikom, którzy po zestrzeleniu ich samo
lotu wracającego z misji pomocy walczącej Warszawie, zawędrowali niemalże w „paszczę
lwa”. Po skontaktowaniu się z miejscowym członkiem AK lotnicy zostali przeprowadzeni
do odległego o 20 km dworu w Bolesławiu, gdzie zostali ukryci do czasu wkroczenia wojsk
sowieckich. W 1945 wrócili do Anglii.
Wanda Boguszowa została usunięta z Bukowca pod koniec 1944 przez Niem ców.
Zamieszkała w Krakowie, gdzie zmarła.
W.B. miała syna:
Franciszka Ksawerego (01.08.1896-25.12.1955).
Dok.: Dane personalne pochodzą z metryk w posiadaniu rodziny; wspomnienia rodzinne.

Jadwiga Bogusz-Bajorek
BOGUSZ z Ziemblic EDW ARD FRANCISZEK h. Półkozic (28.11.1893-13.07.1986),
wł. maj. Lubasz (pow. Dąbrowa Tarnowska), poseł na Sejm П RP. Syn »+ Franciszka Ksawerego
i Jadwigi z Boguszów. Ur. w Lubaszu.
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Miał przyrodniego brata
Franciszka Ksawerego.
Ukończył gimn. im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie, gdzie kierował tajną organi
zacją niepodległościową. Po maturze w 1912 studiował rolnictwo w Akademii Rolniczej
w Hohenheim к. Stuttgartu.
W sierpniu 1914 wstąpił w Krakowie z własnym koniem „Selimem”, jako ochotnik
szeregowy do 2 p. uł. w Legionach, brał udział we wszystkich jego walkach. Ranny pod
Cucułowem, internowany razem z oddziałem przez Austriaków w 1917.
Dn. 01.11.1918 zgłosił się ponownie do tworzącego się w Krakowie 2 Pułku Szw oleże
rów Rokitniańskich, z którym walczył w całej kampanii 1918-1920. W 1918 brał udział
w obronie Śląska. W 1920 w bitwie nad Styrem został ciężko ranny (przestrzelenie czasz
ki). Zakończył służbę w randze por., odznaczony 4-krotnie Krzyżem Walecznych oraz
Krzyżem za obronę Śląska.
Ożenił się 23.11.1920 ze swoją daleką kuzynką Stefanią Bogusz i po śmierci ojca
gospodarował w rodzinnym maj. Lubasz. Oprócz prowadzenia maj. zaangażował się czyn
nie w organizacji i pomocy gospodarstwom małorolnym na terenia powiatu. Był w spół
założycielem Kasy Śzewczyka w Szczucinie oraz Kółka Rolniczego. Pod koniec lat 20tych Śpółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Łan” w Dąbrowie Tarnowskiej (do której E.F.B.
nie należał) znalazła się w trudnościach finansowych. Uproszony przez ówczesny zarząd,
dla ratowania spółdzielni zgodził się na objęcie prezesury, a wkrótce potem na żyrowanie
weksli włościanom. Po 1930, w latach kryzysu rolnego, na skutek nie spłacania długów
przez drobnych rolników, spółdzielnia „Łan” upadła, a długi przejął E.F.B., zwalniając
z opłat włościan współżyrantów. Sprawa „Łanu” nabrała rozgłosu, ale podcięła go finanso
wo, gdyż wchodziła w grę kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na ten cel żona wycofała
pieniądze ze Szwajcarii, matka sprzedała część folwarku, brat kawałek lasu, a sam E.F.B.
kilkadziesiąt hektarów ziemi, by uniknąć katastrofy finansowej.
W 1. 1935-1938 E.F.B. był posłem na Sejm kandydując z BBWR. Głosowali na niego
również członkowie Stronnictwa Ludowego jak i miejscowa ludność żydowska, a w Sejmie
był rzecznikiem tych, którzy go wybrali. Brał czynny udział w pracach Koła Posłów
i Senatorów Rolniczych. Odznaczony został 2-krotnie Złotym Krzyżem Zasługi za pracę
społeczną, szczególnie nad podniesieniem drobnego rolnictwa, Krzyżem Niepodległości za
pracę w dziele odzyskania niepodległości oraz Oficerskim Krzyżem Polonia Restituta.
W 1939 wraz z synem poprzez Rumunię, Jugosławię i Włochy przedostał się do Francji,
gdzie po raz trzeci w życiu zgłosił się do wojska polskiego. Niezdolny do służby liniowej
został przydzielony do sztabu gen. Sikorskiego. Po upadku Francji ewakuowany do Anglii
był najpierw w polskich oddziałach w Szkocji, potem w Ministerstwie Rolnictwa w Rzą
dzie Polskim w Londynie. Został mianowany rotmistrzem.
Po zakończeniu wojny objął kierownictwo szkoły rolniczej w Szkocji, przygotowującej
b. żołnierzy do kariery cywilnej (P.K.P.R.). Potem pracował przez kilka lat w głównym
angielskim urzędzie rejestracyjnym (General Register Office). Do końca życia najwięcej
interesował sprawami się Polski, pisywał artykuły historyczno-polityczne do wielu gazet
i publikacji emigracyjnych: „Tydzień Polski”, „Dziennik Polski”, „Orzeł Biały”, „Wiado
m ości”. N ie doczekał wolnej Polski. Zm. w Londynie w 1986.
List pożegnalny do rodziny zakończył słowami: „Ukochanego wnuczka proszę, by był
dobrym, szlachetnym człowiekiem. Błagam, wychowajcie go na dobrego Polaka. Przecież
dla Polski zgłaszałem się 3 razy do wojska, byłem dwukrotnie ranny. Dla Polski posłałem
syna na wojnę, z której wrócił inwalidą, a córka moja siedziała 3 lata w więzieniach U B.”
Dzieci E.F. i Stefanii В.: 1) Edward Adam (21.09.1921-16.08.1986), ur. w Lubaszu,
w 1937 ukończył pryw. gimn. w Rydzynie oraz Liceum państwowe im. Króla Jana Sobie
skiego w Krakowie, gdzie w czerwcu 1939 zdał maturę, przyjęty do podchorążówki
artylerii konnej we Włodzimierzu Wołyńskim, nie zdążył jej rozpocząć z powodu wybuchu
wojny, we wrześniu 1939 wraz z ojcem poprzez Rumunię, Jugosławię i Włochy przedostał
się do Francji, gdzie wstąpił ochotniczo do wojska polskiego do podchorążówki w Coetquidan; po upadku Francji został ewakuowany z wojskiem polskim do Szkocji, gdzie służył
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w 1 Dywizji Pancernej; po lądowaniu aliantów we Francji w 1944 wraz z Dywizją brał
udział w walkach we Francji, w sierpniu 1944 został ciężko ranny w bitwie pod Chambois;
po przeszło rocznym pobycie w szpitalu i szeregu operacji został zwolniony z wojska
w randze ppor. jako inwalida ze sztywną nogą, z końcem 1946 wraz z dwoma wspólnikami
zakupił farmę w Devon (połudn.-zach. Anglia), na której ciężko pracował do 1948. Zła
koniunktura dla rolników zmusiła go do sprzedaży swego udziału i powrotu do Londynu,
gdzie po skończeniu kursu handlowego w szkole Pitman’a pracował w firmach handlo
wych; w 1950, po ożenieniu się z Ann Savill, kupił farmę pod Oxfordem, gdzie gos
podarował aż do sprzedaży farmy w 1962, następnie pracował w angielskiej firmie zarządu
nieruchomościami (Land Estate Agency), częściowo w Londynie, a częściowo na wsi;
w 1965 ożenił się z Ann Vale. Kontynuując tę samą pracę zamieszkał z żoną w Wadhurst,
hrabstwo Sussex, gdzie zmarł na atak serca i tam został pochowany; 2) Jadwiga (ur.
05.12.1928 w Krakowie), mieszkała z rodzicami, a po wybuchu wojny 1939 z matką w maj.
Lubasz (pow. Dąbrowa Tarnowska), do wysiedlenia przez Niemców w listopadzie 1944;
ukończyła 3 kl. gimn. w okresie 1940-1943 na kompletach tajnego nauczania w maj.
Lubasz, 4-tą klasę i małą maturę zdała w państw, gimn. im królowej Wandy w Krakowie matura w 1947; w 1. 1947-1950 studiowała na UJ w Studium Spółdzielczym, ukończyła
w 1951 z tytułem mgr nauk ekonomiczno-spółdzielczych UJ; w 1. 1951-1952 pracowała
w wydz. planowania Woj. Związku Spółdzielni Inwalidzkich w Krakowie, w 1952 została
aresztowana przez UB i osadzona w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie; po
półrocznym śledztwie została skazana wyrokiem Sądu Wojskowego na 5 lat więzienia (art.
36 KK WP - działalność zmierzająca do obalenia ustroju), zmienionego później amnestią
na 3 lata, Zwolniona z więzienia w Fordonie w 1955; od 1955 do 1960 pracowała w Krako
wie jako zastępca głównego księgowego w Spółdzielni „Robotnik”, następnie przez rok
w Woj. Związku Spółdzielni Pracy, skąd zagrożona zwolnieniem przez kierownika działu,
byłego pracownika UB, przeniosła się do spółdzielni „Parkiet” gdzie pracowała do 1962, tj. aż
do wyjazdu do Anglii, podania o paszport w 1. 1957-1962 na wyjazd do Anglii z matką były
załatwiane przez milicję odmownie; dopiero w 1962 dzięki pomocy znajomego, którego
rodzinę matka gościła podczas wojny, otrzymała paszport do Anglii, gdzie po przyjeździe
osiedliła się na stałe, w 1. 1962-1964 miała różne dorywcze prace w Londynie, uczęszczając
równocześnie na wieczorowe kursy języka angielskiego i księgowości, zakończone egza
minem w 1965, od 1964 do chwili obecnej pracuje jako kwalifikowana księgowa (accountant) w angielskiej organizacji charytatywnej; w 1967 wyszła za mąż za dr praw Franciszka
Bajorka (zm. w 1987), rodem z Zaolzia, posła na Sejm Śląski w latach 1938-1939. W 1969
urodził im się syn Franciszek Edward, obecnie student Politechniki w Londynie.
Dok.: Wspomienia autorki; Łoza, Czy wiesz kto to jest?; Album-skorowidz Senatu i Sejmu RP oraz
Sejmu Śląskiego, Kadencja 1935-40; Ks. pam. III gimn. im. Jana III Sobieskiego; K. Rudnicki, Wspo
mnienia pośmiertne оE.B., [w:] „Przegląd Kawalerii”, Londyn 1956; W. Szafer, Wspomnienia ogrodnika,
Wrocław 1973.
Jadw iga Bogusz-Bajorek

BOGUSZ z Ziemblic STEFANIA h. Półkozic (08.07.1895-13.03.1982), zarządzająca
maj. Lubasz w 1. 1939-1944, córka Ludwika Bogusza i Leontyny z Baranowskich (wł. maj.
Tomaszewice k. Krakowa). Ur. w Krakowie.
Ukończyła gimn. pp. Starżyńskich w Krakowie w 1914 oraz trzyletnią W yższą Szkołę
Ogrodniczą w Wiedniu w 1917.
Pracowała jako ochotniczka-pielęgniarka w szpitalu wojsk, w Krakowie 1917-1918.
Dn. 23.11.1920 wzięła ślub z
Edwardem Boguszem, dalekim krewnym i zamiesz
kała w Lubaszu. Zajmowała się prowadzeniem domu, ogrodu oraz prowadzeniem punktu
pierwszej pomocy dla pracowników dworu oraz innych mieszkańców wsi. W 1934 w lipcu
w czasie wielkiej powodzi, która objęła Lubasz i kilkanaście okolicznych wsi, brała osobi
sty udział wraz z oddziałami saperów na pontonach w ratowaniu ludzi i dobytku. Została za
to odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
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We wrześniu 1939, po powrocie z Ю-o letnią córką z „wędrówki ludów” (mąż i syn
przedostali się na Zachód do wojska) objęła prowadzenie, aż do 1944, maj. Lubasz. Było to
m ożliwe tylko dzięki jej wyjątkowej energii i doskonalej znajomości języka niemieckiego,
gdyż większość maj. ziemskich, których właściciele byli nieobecni, została zajęta przez
Niemców. Już z końcem 1939 dwór w Lubaszu zapełnił się ludźmi pozbawionymi przez
wojnę dachu nad głową, którym S.B. udzieliła gościny przez większość okresu okupacji.
Byli to: 3-osobowa rodzina z Krakowa (rodzeństwo Zyłów z opiekunem inż. Słomczyń
skim), 7 osób (w tym troje dzieci) wysiedlonych z Poznańskiego (rodzina Brzeskich, dr
Kazimierz Neyman z rodziną), trzech uciekinierów ze wschodniej Polski, ukrywający się
syn prof. UJ z Krakowa. Razem z przyjezdnymi na letnie miesiące z głodującego Krakowa,
przeciętnie zasiadało do stołu 15-20 osób.
W pobliskim miasteczku Szczucin około 40% mieszkańców stanowiła ludność żydo
wska. Z końcem 1940 Niemcy zgromadzili ich w gettcie pozbawiając pracy i środków do
życia. S.B. złożyła zapotrzebowanie do niemieckiego urzędu na „przydział” żydowskiej
siły roboczej do prac rolnych. Do chwili likwidacji miejscowego getta w 1941 codziennie
około 30-osobowa grupa Żydów (z zastępcą rabina włącznie) przychodziła do pracy, która
siłą rzeczy była fikcyjna, ale przynosiła im zarobek na życie. Za te wysiłki niemieckie
władze nazywały S.B. „Jüdische Freundin”, co niekoniecznie było gwarancją bezpie
czeństwa. Przechowywała też kilku rodzinom towary i dobytek, dzięki czemu zdołali go
sprzedać przed likwidacją getta.
W domu pełnym służby i gości nie było niestety m ożliwości ukrycia przed wywózką
nikogo z miejscowej ludności żydowskiej, znanej wszystkim innym mieszkańcom. Nato
miast od 1942, aż do końca wojny S.B. ukrywała w Lubaszu syna krakowskiego adwokata.
Miał on fałszywe aryjskie papiery i zatrudniony w administracji maj. przeżył wojnę.
W lubaskim dworze w okresie okupacji mieszkało 4-5 osób w wieku szkolnym. Od
1940 S.B. zatrudniła we dworze nauczycielkę gimnazjalną, która prowdziła komplety
tajnego nauczania, także dla 3-ch osób dochodzących. Raz w roku przyjeżdżała do dworu
komisja tajnego nauczania egzaminować młodzież z okolicy, a uzyskane świadectwa zos
tały po wojnie zweryfikowane. Ostatnie egzaminy miały miejsce w 1943, gdyż doszło to do
wiadomości Niem ców i obawiano się aresztowań.
Na początku 1943 na zlecenie okręgowych władz AK założony został we dworze
magazyn lekarstw i środków pierwszej pomocy dla podziemia. Wyposażenie było częścio
wo dostarczone przez lekarza z Dąbrowy Tarnowskiej, a w większości zakupione z włas
nych środków.
Wszystkie te obowiązki i niebezpieczeństwa były tylko częścią ogromu pracy, jakiej
wymagało prowadzenie majątku (350 ha), ciągła walka z władzami niemieckimi o obniża
nie przymusowych dostaw, wydobywanie kartek, przydziałów dla pracowników i niebaga
telnego problemu wyżywienia tak licznych mieszkańców dworu. Częste niemieckie komi
sje przyjeżdżające na kontrole i po łapówki, musiały być nieraz podejmowane alkoholem
i jedzeniem. S.B. musiała im towarzyszyć, nigdy jednak nie usiadła razem do stołu, pro
wadząc konieczną konwersację na stojąco.
W lipcu ofensywa sowiecka zatrzymała się na Wiśle odległej o 1 km od dworu. Pod
ostrzałem linii frontu zdołała S.B. zebrać część zbóż, chcąc zabezpieczyć trochę żywności
dla mieszkańców dworu. Pod koniec 1944 okolica została zaminowana i wysiedlono całą
ludność cywilną. Dwór w Lubaszu trzeba było opuścić na rozkaz Niemców w listopadzie
1944, wyjeżdżając jednym wozem z krową, przywiązaną z tyłu, wioząc 5 osób z ciągle
jeszcze ukrywającym się na aryjskich papierach młodym człowiekiem.
Od września 1945 S.B. zamieszkała wraz z córką w Krakowie, gdzie do końca 1946
pracowała jako kierowniczka stołówki PKS. Z początkiem 1947 objęła stanowisko inspe
ktora Ogrodu Botanicznego UJ, gdzie pracowała do przejścia na rentę w 1954. Wśród jej
zasług należałoby wymienić, m.in. uzyskanie z PKPG zatwierdzenia planów i kredytów na
rozbudowę palmiarni oraz odzyskanie od jednostki wojskowej sąsiadującej parceli, którą
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przyłączono do ogrodu botanicznego. W 1962 wyjechała z córką do Londynu, by po 23
latach połączyć się z mężem i synem. Zm. w Londynie.
Dok.: Księga pamiątkowa III Gimnazjum, Kraków 1984; K. Rudnicki, Wspomnienie pośmiertne o
Edwardzie Boguszu, [w:] Przegląd Kawalerii i Broni Panc., Londyn 1986, nr 124; Album-Skorowidz
Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Śląskiego. Kadencje 1939-1943; Kopieprzemówień
sejmowych, British Museum w Londynie; W. Szafer, Wspomnienia ogrodnika.

BOGUSZ z Ziemblic FRANCISZEK KSAWERY h.Półkozic (01.08.1896-21.12.1955),
wł. maj. Buko wice (445 ha) i folwarku Brzezówka (pow. Dąbrowa Tarnowska), syn *+ Fran
ciszka Ksawerego i »+ Wandy z Russockich. Brat przyrodni
Edwarda Franciszka.
Majątek odziedziczył przy podziale spadku po śmierci ojca. Mieszkał i gospodarował
na Bukowcu razem z matką.
Kilka lat przed wojną został wybrany prezesem ZZ pow. Dąbrowa Tarnowska, który to
urząd piastował do 1939. B ył działaczem w organizacjach społeczno-katolickich na terenie
ziemi tarnowskiej. Przez wiele lat był prezesem Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej.
Za zasługi na tym polu został mianowany w 1937 szambelanem papieskim.
Okres wojny spędził w Anglii, gdzie pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu. W 1946
wrócił do Polski, aby opiekować się swą matką. Pracował jako inspektor Tow. Opieki nad
Zwierzętami. Zm. w Krakowie.
Dok.: Dane pochodzą z metryk w posiadaniu rodziny. Dokument nadania tytułu, odznaczenia
szambelańskie itd. zostały ofiarowane w 1948 do skarbca na Jasnej Górze.
Jadw iga B ogusz-Bajorek

BOGUSZEW ICZ M ICHAŁ h. Gozdawa (21.09.1879-1944), wł. maj. Bożejewiczki
pod Żninem (320 ha) i młyna w Żninie (obecnie Plac Wolności 20). Ur. w Kwasutach (pow.
żniński).
Zawarł związek małżeński z Jadwigą Gierłowską córką Feliksa i Joanny (siostrą ks.
kanonika Józefa Gierowskiego z Łopiennego w woj. poznańskim). M. i J. wychowani
w patriotycznych tradycjach, adoptowali i wychowali do pełnoletności dwóch chłopców sieroty po żołnierzach I wojny światowej. Jednym z nich był Władysław Bielecki, który
ukończył seminarium duchowne w Gnieźnie i był później kapłanem katolickim tej diecezji.
M.B. został wysiedlony z maj. w 1939 przez Niem ców do GG, bez m ożliwości zabrania
nawet najkonieczniejszej odzieży. Po przejściu przez obozy zamieszkał wraz z żoną, synem
Stanisławem i córką Anną w Warszawie na ul. Koszykowej. W sklepiku prowadzonym
przez syna Stanisława działał punkt kontaktowy dla przekazywania grypsów z więzień
hitlerowskich. M.B. zginął wraz z żoną i synem Stanisławem w Powstaniu Warszawskim
w nieznanym miejscu. Uznany wraz z zaginionymi członkami rodziny sądownie za zmar
łego przez sąd w Żninie dn. 9.05.1946. Ma symboliczny grób na cmentarzu w Łopiennie.
Dzieci: 1) Józef (ur. 1910, zm. w Warszawie 12.06.1940); 2) Maria Urszula (21.10.191115.09.1986), zamężna za Edmundem Biegałą; 3) Aniela Monika (05.05.1913-25.08.1967),
zamężna za
Antonim Leszczyc-Grabianką; 4) Anna Jadwiga (17.07.1915-17.03.1988),
niezamężna; 5) Stanisław (ur. 1917), zginął w Powstaniu Warszawskim.
Dok.: Zbiory rodź. Stanisława Grabianki (Elbląg) i Archiwum Kurii Biskupiej Gnieźnieńskiej.
M aria D embińska

BOJANOW SKI M ICHAŁ IGNACY h. Junosza (23.02.1865-12.01.1932), wł. maj. K li
ce (pow. ciechanowski), rolnik, działacz społeczny, oświatowy i polityczny. Syn Paulina, wł.
maj. Klice, zakupionego od szwagra Faustyna Mościckiego, i Julii ze Świętochowskich. Ur.
we Włókach (pow. płocki).
Rodzeństwo: Henryk (z Humięcina),
Zygmunt (z Bądkowa) i Ignacy (z Gruduska),
Maria Płoska (z Pałuk), Wanda Olszewska (żona lekarza z Ciechanowa) i Joanna
Olszewska.
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M.I.B. ukończył gimn. w Płocku, był studentem Instytutu Rolniczo-Leśnego w Pu
ławach, relegowany w 1887 za działalność patriotyczną bezpośrednio przed otrzymaniem
dyplomu.
»+ Władysław Płoski i Antoni Hempel w 1888 wzięli w dzierżawę
donację - maj. Wrogocin (pow. płocki), prowadząc na zasadach zbliżonych do spół
dzielczych postępowe gospodarstwo rolne, razem z pracownikami wykonując prace fizycz
ne i dzieląc się z nimi zyskami. Jednocześnie krzewili oświatę i uprawiali działalność
patriotyczną wśród pracowników i włościan, za co zostali aresztowani, a M.I.B. i Płoski
skazani na karę więzienia, którą odbywali w Petersburgu. Po powrocie w 1892 do kraju
M.I.B. osiadł w przejętym od ojca maj. Klice (pow. ok. 400 ha) działając społecznie
w kółkach rolniczych, spółkach handlowych i kredytowych, oświacie, jako prezes w y
działu kółek rolniczych w Okręgowym Tow. Rolniczym i delegat do Gubemialnego Tow.
Rolniczego w Płocku. By i przewodniczącym Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Cie
chanowie i członkiem Zarządu Syndykatu Rolniczego, od 1899 członkiem Tow. Oświaty
Narodowej, i Polskiej Macierzy Szkolnej.
Za działalność patriotyczno-oświatową i walkę o stosowanie języka polskiego w samo
rządzie gminnym w 1905 skazany został na grzywnę i opuszczenie kraju na okres kilku
m iesięcy. W 1914 był członkiem Gubemialnego Komitetu Obywatelskiego, w 1916 po
wołany do mławskiego sejmiku - organu samorządu terytorialnego. W 1917 komisarz
wyborczy na okręg ciechanowski w wyborach do Rady Stanu. W tymże roku powołany do
organizowania samopomocy ziemiańskiej. Członek Ligi Narodowej i Rady Naczelnej tej
Ligi, w 1907 został posłem do II Dumy. W 1. 1919-1922 z ramienia Związku Ludowo-Na
rodowego był posłem do Sejmu Ustawodawczego, a w 1. 1922-1928 senatorem. Po 1928
był we władzach Stronnictwa Narodowego.
Zm. w Klicach, pochowany w grobie rodzinnym w Lekowie w pow. ciechanowskim.
Żona: Jadwiga z Rudowskich z maj. Rumoka w pow. mławskim.
Dzieci: 1) Stanisław (z Jarlut Małych); 2) »+ Jan (z Lipy); 3) »+ Tadeusz (ze Żbik);
4) Jadwiga Świderska (z Mzurowa k. Myszkowa), wnuki: a) Żbigniew - poległ w Powsta
niu Warszawskim, b) Krystyna i c) Jan; 5) Maria Zawadzka (z Chrzanowa), wnuki: a) Ta
deusz i b) Andrzej); 6) Szymon (ur. 1902, zginął w Katyniu), por., wnuki: a) Michał
i b) Ewa); 7)
Michał oraz 8)
Żofia Wyszyńska.
Dok.: PSB; T. Oracki, Leksykon sławnych Mazowszan, Ciechanów 1977; E. Lewandowski, B.E.
Parczyńska, Mazowszanie zasłużeni dla nauki i techniki, Ciechanów 1987; T. Świecki, F. Wybult,
Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej i powstania Państwa Polskiego, Toruń 1932; Lista
Katyńska.
Jadwiga Lutyńska

Jan Bojanowski

BOJANOW SKI JAN h. Junosza (04.06.1893-14.11.1973),
wł. maj. Lipa (pow. ciechanowski), rolnik, działacz organizacji
ziemiańskich, samorządu terytorialnego i gospodarczego. Syn
Michała, wł. maj. Klice (pow. ciechanowski) i Jadwigi z Ru
dowskich z Rumoki (pow. mławski). Ur. w Klicach.
Ukończył gimn. w Mławie i studia rolnicze na UJ w 1916.
W 1919 odkupił od ojca maj. Lipa o pow. 386 ha, w którym
gospodarował do 1941.
W 1916 członek komisji gminnej w pow. radzie opiekuńczej
- instytucji samopomocy społecznej w czasie I-ej wojny świato
wej, w 1.1919-1920 wchodził w skład zarządu oddziału pow. ZZ
w Ciechanowie. B ył członkiem wydziału pow. sejmiku pow.
ciechanowskiego w 1924. Współzałożyciel mleczarni w Ciecha
nowie. W 1920 brał udział w wojnie jako ochotnik-ułan.
W 1941 w ysiedlony został wraz z rodziną, zamieszkał
w Warszawie. Po wojnie pracował w administracji państowych
maj. na Śląsku, od 1946 w maj. Związku Zawodowego Pracow
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ników Ministerstwa Rolnictwa, a od 1952 w firmie nasiennej Ulricha w Warszawie. W
1963 przeszedł na rentę. Zm. w Warszawie, pochowany na cmentarzu Powązkowskim.
Żonaty był z Jadwigą Haliną z Chełchowskich (ślub odbył się 31.01.1918) z Chojnowa.
Żona zm. w 1937.
Dzieci: 1) Anna Danuta (ur. w 1920), mgr prawa, pracownik naukowy bibliotek: UL,
UW, a następnie Instytutu Ziemniaka w Boninie k. Koszalina, żona prof. dr hab. - W ojcie
cha Gabriela, zm. w 1979; 2) Jadwiga (ur. w 1922), żona Władysława Lutyńskiego, prof. dr
hab. na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie, wnuki: a) Andrzej, b) Jan,
c) Michał; 3) Zofia (ur. w 1933), mgr inż. włókiennik i mgr ekonomii, żona Jerzego
Lisieckiego inż. budownictwa - zatrudnieni w Łodzi; wnuk Tomasz.
Dok.: Wypis aktu notarialnego J. Zborowskiego notariusza przy Wydziałach Hipotecznych Sądu
Okręgowego w Warszawie za 1919; Pismo z dnia 08.04.1991 Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
nr G. tr. 6016-1/64/91; T. Świecki, F. Wybult Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania
Państwa Polskiego, Toruń 1932.
Jadwiga Lutyńska

BOJANOW SKI STANISŁAW h. Junosza (16.09.1894-26.02.1959), wł. maj. Jarluty
Małe (pow. ciechanowski), rolnik, działacz społeczny, polityk, poseł. Syn »+ Michała, wł.
Klic i Jadwigi z Rudowskich z Rumoki (pow. mławski). Ur. w Klicach (pow. ciechanowski).
Po ukończeniu gimn. w Mławie i studiów rolniczych na UJ, objął maj. Jarluty Małe
o pow. ok. 300 ha (zakupiony w 1921).
Uczestnik wojny w 1920, ochotnik 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Działacz ZZ, Tow.
Rolniczego i Izby Rolniczej Warszawskiej. Założyciel i współorganizator wielu kółek
rolniczych na Mazowszu. Wiceprezes Akcji Katolickiej w diecezji płockiej. Narodowy
działacz polityczny, z ramienia Stronnictwa Narodowego poseł w Sejmie kadencji 19301935, członek sejmowych komisji: rolnej i spraw zagranicznych.
Wysiedlony w 1940, przebywał w pow. ciechanowskim. W 1945 przeniósł się wraz
z rodziną na teren Zagłębia i województwa krakowskiego, gdzie pracował w upaństwo
wionych maj. ziemskich jako księgowy, magazynier, a potem kierownik gospodarstwa.
Zm. w Dusznikach. Pochowany w grobie rodzinnym w Lekowie k. Ciechanowa.
S.
B. poślubił 10.07.1932 Anielę z Różańskich (ur. w Warszawie 17.02.1900, zm.
07.09.1987), córkę Mariana, inż. komunikacji w Petersburgu, budowniczego kolei żela
znych na Syberii, i Marii Ostaszewskiej (z maj. Wojsławice w Radomskiem). Po ślubie
żona S.B. mieszkała w Jarlutach pracując społecznie w Akcji Katolickiej, Kole Gospodyń
Wiejskich itp.
Ich córka Wanda Oleńska.
Wanda Oleńska

BOJANOW SKI TADEUSZ h. Junosza (23.06.1896-07.15.1979), dzierżawca maj. Żbi
ki (pow. ciechanowski). Syn
Michała, wł. maj. Klice i Jadwigi z Rudowskich z Rumoki
(pow. Mława). Ur. w maj. Klice, (pow. ciechanowski).
Ukończył gimn. w Mławie, rolnictwo na SGGW w Warszawie. Przy końcu 1918
zaciągnął się do wojska, jako ochotnik - służył w 2 Pułku Ułanów Grochowskich i brał
udział w walkach o Lwów, potem przesłany do Tarnowa przeszedł do Ułanów Krechowieckich. W 1920 w Komorowie pod Zamościem, w bitwie z wojskami Budionnego, został
ranny w głowę. Odznaczony Krzyżem Walecznych.
T.
B. poślubił 10.02.1926 Marię z Młynarskich, córkę Mariana przemysłowca, za
mieszkałego w Rosji, brata dyrygenta Emila, dyrektora Opery Warszawskiej. Po zakoń
czeniu I wojny światowej, rodzina żony powróciła do Polski i zamieszkała we własnym
maj. Młodzianowo, gdzie T.B. poznał swoją przyszłą żonę. Do 1939 T.B. gospodarował
w dzierżawionym maj. Żbiki oraz przez kilka lat, równocześnie, w maj. rodzinnym Klice,
który miał objąć w przyszłości. Należał do ZZ, Związku Plantatorów Buraka Cukrowego
oraz do Związku Hodowców Bydła Zarodowego.

21
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Po wybuchu wojny usunięty przez Niem ców z maj. Żbiki
pracował w maj. Starki (pow. ciechanowski), jako kierownik
gospodarstwa. Należał do AK. W 1945 aresztowany przez UB
wraz z innymi właścicielami ziemskimi przebywał w więzieniu
w Ciechanowie przez 3 miesiące. Po zwolnieniu pracował naj
pierw w Urzędzie Ziemskim w Przasnyszu, a potem w maj.
Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego na Dolnym Śląsku,
gdzie rozpoczął swą pracę w 1946 od rozminowywania pól.
W 1956 został dyrektorem Stacji Hodowli Buraka Cukrowego
Straszkówek, gdzie pracował przez 15 lat, osiągając wysokie
wyniki produkcji rolnej, za co został odznaczony w 1956 Srebr
nym Krzyżem Żasługi, a w 1964 Krzyżem Komandorskim Or
deru Odrodzenia Polski.
Tadeusz Bojanowski
W 1967 przeszedł na emeryturę, zamieszkał w Warszawie,
gdzie zmarł, został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.
Dzieci: 1) Anna (ur. 1926), mgr ekonomii, adiunkt w Ośrodku Ekonomiki i Organizacji
Przemysłu Lekkiego w Łodzi; 2) Maria (ur. 1928), ekonomista w ZZG „Ineo” w Warsza
wie, żona Józefa Janiaka, zm. w 1983, mgr inż. rolnika, wnuczka: Anna; 3) Magdalena (ur.
1939), mgr filologii romańskiej, nauczycielka języków: francuskiego i hiszpańskiego
w średniej szkole katolickiej w Nowym Jorku, żona Karola Ostaszewskiego, mgr ekonomii,
zatrudnionego w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego w Nowym Jorku; wnuki: a) Ma
rek, b) Monika.
M aria Bojanowska

BOJANOW SKI MICHAŁ h. Junosza (05.11.1904-05.11.1975), wł. maj. Chojnowo
(pow. przasnyski), inż. rolnik. Syn Michała i Jadwigi z Rudowskich. Ur. w Klicach (pow.
ciechanowski).
Inż. rolnik, absolwent wyższej szkoły rolniczej w Cieszynie
i Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Adm. maj.
Bądkowo (pow. ciechanowski), a od 1934 wł. maj. Chojnowo
(pow. 430 ha). Członek Zw. Plantatorów Buraka Cukrowego,
Koła Porad Sąsiedzkich i przewodniczący Koła M ężów Katolic
kich w parafi Czernice Borowe.
Jako por. rez. l i p . uł. w Ciechanowie brał udział w kampa
nii wrześniowej, odznaczony Krzyżem Walecznych, wzięty do
niewoli 27 września przebywał w Oflagu I I В Arnswalde (Cho
szczno), a następnie w Oflagu II D w Gross-Born. Po uwolnie
niu, służył w II Korpusie gen. W. Andersa we W łoszech, a na
stępnie w Anglii. W 1947 powrócił do kraju i pracował w
Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion w Podkowie Leś
nej,
najpierw jako adm. Stacji Hodowli w Krośniewicach (pow.
Michał Bojanowski
kutnowski), a później jako kierownik plantacji i produkcji na
siennej w centrali w Podkowie Leśnej. Od 1962 był kierowni
kiem produkcji w Hodowli Buraka Cukrowego w Warszawie.
Dn. 28.09.1934 poślubił Marię Kamilę Gadomską (ur. 25.02.1910 w Gołonogu, pow.
będziński), absolwentkę Szkoły Gospodarczej Żeńskiej w Snopkowie k. Lwowa (dyplom
1932), córkę Felicjana Izydora, inż. górniczego, i Lucyny z Rogalewiczów.
Dzieci: 1) Jan Michał, nauczyciel w -f w Katowicach; 2) Jolanta Maria, art.-plastyk
w Warszawie; 3) Krzysztof Tadeusz, mgr inż. mechanik-technolog w Paryżu.
Dok.: PSB, VIII (F.I Gadomski).
M aria Bojanowska
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BOJANOW SKI ZYGM UNT h. Junosza (1873-02.06.1917), wł. maj. Bądkowo (pow.
ciechanowski), rolnik, społecznik. Syn Paulina i Julii ze Świętochowskich.
Rodzeństwo:
Michał (z Klic), Henryk (z Humięcina), Ignacy (z Gruduska),
Maria
Płoska (z Pałuk), Wanda Olszewska (żona lekarza z Ciechanowa) i Joanna Olszewska.
W okresie przed i w czasie I wojny światowej był działaczem Gubernialnego oraz
Okręgowego Tow. Rolniczego Ciechanowskiego. Zm. w Warszawie, pochowany na cmen
tarzu Powązkowskim.
Żona: Ludwika z Ławrynowiczów.
Dzieci: 1) Helena Maria Helmersenowa, absolwentka SGGW w Warszawie, żona
Ernesta, który zginął w obozie w Dachau; ich córka Helena; 2) Zygmunt, po aresztowaniu
i pobycie w obozach koncentracyjnych (w tym Oświęcim), uwolniony w 1945, zamieszkał
w Paryżu, a następnie w Wenezueli.
Jadw iga Lutyńska

BREZA EDW ARD FRYDERYK A UGUST MARIA LEON hr. h. wł. (03.06.18911943), wł. maj. Witowice (pow. nowosądecki), rolnik, oficer. Syn Fryderyka Augusta hr.
Brezy i Marii z Żabów. Ur. w maj. rodzinnym Zawodziu k. Wojnicza w pow. brzeskim
Pochodził z najstarszej linii Brezów, był prawnukiem Stanisława, ministra Księstwa
Warszawskiego, Wnukiem Fryderyka Augusta, wł. maj. Jankowice w W ielkopolsce, ucze
stnika Powstania Listopadowego, żonatego ze Szwedką, baronówną Stierneld. Ojciec E. B.,
Fryderyk August jun. (1859-1908), przeniósł się do Małopolski, nabywając maj. W itowice
w pow. nowosądeckim. Zajmował się polityką, piastował w 1. 1906-1907 mandat posła do
Rady Państwa w Wiedniu, pełnił też różne funkcje w organizacjach lokalnych.
Matka, Maria (1866-1959) pochodziła z rodziny Żabów, właścicieli Zbylitowskiej Góry
pod Tarnowem, Zawodzia i in. W żyłach jej płynęła krew szkocka (klan MacLeod).
Posiadała liczne rodzeństwo, m.in. siostrę bliźniaczkę, Julię, która również wyszła za
Brezę. Ze związku tego pochodził Algernon, por. 8 p. uł., absolwent Szkoły Wojennej z
pierwszą lokatą, zginął, gdy po klęsce wrześniowej usiłował przedostać się na Węgry.
Fryderyk August jun. i Maria mieli czworo dzieci, z których dwoje zmarło wcześnie;
pozostał Edward i jego starsza siostra, Maria Dorota, niezamężna.
E.B. ukończył gimn. OO. Jezuitów w Chyrowie. W 1911 rozpoczął studia prawnicze na
UJ, po roku jednak zmienił kierunek i uczelnię, zapisując się na Uniw. Lwów. Studia
przerwała pierwsza wojna światowa, którą przebył zrazu na froncie w szwadronach kawa
lerii austriackiej, później w niewoli, wreszcie w armii gen. Hallera, z którą wrócił do kraju;
przydzielony był do misji francuskiej w czasie plebiscytu na Śląsku w 1919 i do różnych
sztabów jako oficer łącznikowy; był na froncie pomorskim, litewskim i ukraińskim.
W 1920 służył w 4 p. s. k., potem w 10-tym w Łańcucie, tam poznał swą przyszłą żonę,
Irenę Dulembiankę, córkę lekarza pułkowego (ślub 1922). Przez pewien czas był instrukto
rem w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, skąd skierowano go na dalsze
doskonalenie zawodowe do ośrodka francuskiego w Samur. Po powrocie otrzymał
przydział do 5-go p. s. k., stacjonującego najpierw w Tarnowie, następnie w Dębicy.
Przechowywana u córki opinia służbowa E.B. głosi: „Charakter wyrobiony, stanowczy,
twardy, spokojny, samodzielny, prędko orientujący się w sytuacji, energiczny. W służbie
pilny, staranny, nadzwyczaj akuratny. Zawsze taktowny i korektny (sic). W ogóle ku
podwładnym (sic) bardzo wymagający, ale sprawiedliwy. W boju, w służbie, na swoim
miejscu. Ze wszystkich powierzonych obowiązków wywiązuje się należycie ku ogólnemu
zadowoleniu. Oficer b. dobry. We wszystkich bitwach chlubnie się odznaczył”. W 1935
zawakowało stanowisko dowódcy pułku w Baranowiczach i w M.S.Wojsk. wysunięto
kandydaturę E.B. Nominacji przeszkodziła jednak „hallerczykowska” przeszłość. W tej
sytuacji zwolnił się ze służby, osiadł w rodzinnych Witowicach i zajął się gospodarowa
niem.
W kampanii wrześniowej nie brał udziału; usiłował dołączyć do swego pułku, unie
m ożliwił to jednak błyskawiczny postęp frontu. O jego działalności w armii podziemnej

23
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

wiadomo niewiele, poza tym, że należał do ZWZ-AK i był w kontakcie z wojskowymi ze
swego pułku (por. Sławik, wach. Zabdyr). Aresztowano go jesienią 1942, zapewne 07.11.
gdyż wówczas nastąpiły masowe aresztowania w okolicy; przebywał w więzienu nowosą
deckim, potem tarnowskim. W połowie stycznia wysłano go do Oświęcimia, gdzie - jak
podaje jego krajan i współtowarzysz w obozie, mecenas Jan Morawski - zginął z końcem
tego miesiąca lub początku następnego. O okolicznościach tej śmierci opowiadał inny
więzień Oświęcimia, były starosta nowosądecki i tarnowski, Juliusz Marossanyi; E.B.,
władający doskonale językiem niemieckim, uzyskał nader korzystną w obozie pracę „schreibera” (kancelisty), na której mógłby spokojnie przetrwać; zdarzyło się jednak, że skradzio
no mu buty; nie chciał postąpić tak, jak to było powszechnie praktykowane: skraść je
najbliższemu sąsiadowi; poszedł do pracy w skarpetach. Rezultatem było zapalenie płuc;
przyszedł jeszcze pożegnać Marossanyi’ego, a w parę dni potem - nie żył.
Zdarzenie to doskonale odzwierciedla charakter E.B., człowieka o wysublimowanym
poczuciu humoru i wielkiej wrażliwości moralnej. W czasie wojny znany był z tego, że nie
chciał sprzedawać zboża po cenach innych niż urzędowe, w czym był niemal wyjątkiem.
Prawdomówności przestrzegał zawsze; podobno w czasie przesłuchiwania przez Gestapo
nie negował samego faktu swego uczestnictwa w konspiracji, nie wyjawiając jednak nic
ponadto. Przytoczona wyżej charakterystyka służbowa wydaje się nader trafna, lecz jedno
stronna. E.B., choć większą część aktywnego życia spędził w wojsku, odbiegał daleko
w swej sylwetce duchowej od potocznego obrazu oficera kawalerii. Niewątpliwie, dzięki
nieprzeciętnej inteligencji oraz obowiązkowości był dobrym oficerem, jednakże z zainte
resowań i zamiłowań był raczej humanistą; posiadał amatorską, ale ponad przeciętną
wiedzę historyczną, szczególnie z dziedziny historii sztuki, znał się doskonale na meblu,
zgromadził spory i ambitny księgozbiór. Pasjonował się jednak specjalnie dziejami własnej
rodziny, z jej wysokimi koligacjami polskimi, szwedzkimi, szkockimi. E.B. uosabiał typ
arystokraty, bywał jednak drażliwy i popędliwy.
Po jego aresztowaniu i śmierci jego matka, siostry, żona i córka pozostały w W itowicach, do wywłaszczenia w 1945, pozbawione tylko władzy nad maj. Matka, jako osoba
głęboko wierząca, współdziałała aktywnie z Kościołem, zwłaszcza na polu charytatywnym.
Po wysiedleniu przeniosła się wraz z córką do Zawodzia, gdzie posiadała resztówkę nie
podlegającą reformie rolnej, później do domu starców w Tarnowie, gdzie zmarła w 1959.
Siostra E.B., Maria Dorota (1890-1959) spędziła całe życie przy boku matki, aż do
ostatniego pobytu w domu starców. Zmarła tam miesiąc po niej. Odznaczała się, jak brat,
żywą inteligencją i wysoką etyką. Obie, Maria i Maria Dorota, spoczywają w grobowcu
rodzinnym w Tropi u (parafia Witowice).
Żona E.B., Irena (1903-1987) była naturą artystyczną. Nie ukończyła wprawdzie żad
nych studiów, ale pisywała utwory literackie (niedrukowane), wpółpracowała aktywnie
z muzeum tarnowskim, była animatorką życia kulturalnego gdziekolwiek się znalazła. Po
owdowieniu i wysiedleniu została aktorką, występowała w teatrach dolnośląskich i tam
poznała aktora Kramerisa (pseudonim Sawicki), którego poślubiła (małżeństwo bezdziet
ne). Owdowiawszy po raz drugi, wróciła do rodzinnego Łańcuta i tam współpracowała
z muzeum zamkowym do końca życia.
Jedynym dzieckiem Edwarda i Ireny była Teresa (ur. 1922), w 1944 wyszła za mąż za
Ewarda Janika, miała z nim dwie córki; odziedziczyła po rodzicach skłonności artystyczne,
ale życie zmusiło ją do twardej walki o byt, długo utrzymywała się w Krakowie z lekcji
języków obcych, później wyjechała za granicę, gdzie dotąd przebywa.
Dok.: Borkowski: Rocznik szlachty polskiej, I, Lwów, 1881; Ku pamięci zmarłych Chyrowiaków
w latach 1939-1946, Starawieś 1946; list Aleksandra Brezy do Jerzego Stadnickiego z dn. 22.08.1988;
list Teresy Janikowej do Jerzego Stadnickiego z dn. 9.04.1990; inforamcje Juliusza Marossanyi’ego.

Jerzy Stadnicki
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BRZESKI ERAZM h. Oksza (02.06.1846-02.06.1928), wł. maj. Kaczkowo (pow. ino
wrocławski) i maj. Mierzewo (pow. gnieźnieński). Syn Amilkara (1809-1893), wł. maj.
Krotoszyn, i Teresy Karskiej. Urodził się i dzieciństwo spędził w maj. Krotoszyn na Pałukach
w pow. szubińskim.
W młodości miał wypadek i dlatego otrzymał od ojca mały maj. Kaczkowo, a nie
rodzinny Krotoszyn. Gospodarował w Kaczkowie bardzo dobrze, osiągając duże dochody.
W 1891 kupił od bar. Graewe maj. Mierzewo (750 ha) z folwarkiem Królewiec (260 ha).
W kilka lat po zamieszkaniu w Mierzewie spalił się stary dwór po Kaczkowskich, razem
z rodzinnymi portretami Brzeskich. E.B. wybudował w końcu XIX w. nowy dwór, z bramą
wjazdową zwieńczoną herbem Brzeskich - Okszą. Na początku XX w. wybudował dwór w
folwarku Królewiec. E.B. okazał się pracowitym oraz bardzo dobrym gospodarzem i dlate
go m ógł wyposażyć synów dokupując maj. Był ogólnie szanowanym i cenionym przez
sąsiadów, włościan i robotników.
W czerwcu 1877 poślubił Wandę Zielonacką (ur. w Chwalibogowie w 1856, zm. 17.11.1911), córkę Franciszka i Józefy z
Broniszów, Wanda była wł. maj. Borkowo. E. i Wanda Brzescy
pochowani są w Jarząbkowie, pow. gnieźnieńskim.
Ich dzieci: 1)
A dolf (1878-1945); 2)
Jan (1880-1945);
3) sh- Witold (1881-1939); 4) ж* Leon (1886-1947); 5) ^ E d 
ward (1887-1939); 6) Tadeusz (zm. 1944), przed wojną był
dyrektorem Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu,
potem w Gdańsku, a następnie Banku Zachodniego Rotwanda
w Warszawie, mieszkał przy ul.Mazowieckiej 4, żonaty z Niem 
ką, za co został wykluczony z rodziny i wydziedziczony przez
swego ojca; dzieci nie miał, zginął rozstrzelany przez Niemców
w Al. Szucha podczas Powstania Warszawskiego; 7)
Henryk
(1888-1944); 8) Zofia (1883-1931), niezamężna; 9) Stefania
(1884-1960); Erazm i Wanda wychowywali też w Mierzewie siostrzeńców: Janusza, Celinę
i Marię Dąmbskich, dzieci rodzonej siostry Wandy Bronisławy i Władysława Dąmbskich
z Mamlicza, którzy wcześnie zmarli.
Dok.: Kopia zapisu hipotecznego maj. Mierzewo znajdujący się w Urzędzie Konserwatora Woj.
poznańskiego; inf. rodziny; E.B.; Wspomnienia pośmiertne, „Dziennik Poznański” z 09.06.1928.
M aria Brzeska

BRZESKI ADOLF h. Oksza (17.06.1878-17.08.1945), wł. (przejściowo)maj.Borkowo,
Chwalibogowo i Mączki w pow. średskim, następnie rodzinnego Mierzewa (pow. gnieź
nieński), rolnik. Syn »+ Erazma i Wandy z Zielonackich, ur. w Kaczkowie.
Ukończył wyższe studia rolnicze w Lipsku. Matka zapisała mu swój maj. Borkowo,
który A.B. sprzedał, a pieniądze podzielił równo między rodzeństwo. Posiadany od
27.10.1906 maj. Mączniki (356 ha) przekazał 28.02.1924 swemu bratu ан-Henrykowi;
w 1922 przejął od ojca Erazma rodzinny maj. Mierzewo (750 ha).
Dn. 07.06.1921 poślubił Aleksandrę Kurnatowską h. Łodzią z Dusiny w pow. gos
tyńskim (ur. 14.02.1894, zm. 17.08.1974 w Krakowie), córkę Feliksa i Seweryny z Lossow ów z Gryżyny (pow. kościański). Aleksandra wiele czasu poświęcała pracy społecznej,
działając w Akcji Katolickiej, była w stałym kontakcie z kard. Augustem Hlondem; orga
nizowała rekolekcje w Mierzewie. Była przewodniczącą Gnieźnieńskiego Tow. Ziemia
nek; urządzała wycieczki krajoznawcze, bale ziemianek na konkursach hippicznych w
Gnieźnie, wystawy obrazów i dzieł sztuki wypożyczanych z dworów pow. gnieźnieńs
kiego; bardzo ważną akcją było urządzanie wystaw płodów rolnych. Dochód z imprez
przeznaczano na cele dobroczynne. Po śmierci Heleny Breziny Aleksandra B. została
przewodniczącą Tow. Ziemianek Wielkopolskich, przechowywała modlitwę Towarzystwa
i sztandar, który po jej śmierci w 1974 został przekazany do Muzeum Archidiecezji
w Poznaniu.
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Dzieci A. i Aleksandry Brzeskich: 1) Erazm (ur. 28.10.1922), prof. Wydziału Zootech
nicznego Akademii Rolniczej w Krakowie, żonaty; 2) Zygmunt (ur. 30.06.1926, zm.
17.01.1986 w Krakowie), inż. mechanik, pracował w Hucie Lenina, potem w Bipronaft
jako generalny projektant, żonaty.
Dok.: Kopie zapisów hipotecznych maj. Mączniki i Mierzewo, znajdujące się w Urzędzie Konser
watorskim woj. poznańskiego.
M aria Brzeska (M.D.)

BRZESKI JAN h. Oksza (12.08.1880-23.09.1945), wł. maj. Królewiec (pow. wrześnieński), będący folwarkiem przy maj. Mierzewo (pow. ok. 260 ha). Syn
Erazma i Wandy
Zielonackiej.
Utrzymywał luźne tylko kontakty z rodziną.
Poślubił Józefę Kalkowską (17.02.1900-16.05.1952). Bezdzietni, pochowani w Jarząbkowie.
(red.)

BRZESKI W ITOLD HENRYK h. Oksza (20.06.1881-07.09.1939), wł. maj. Wódki
(pow. Witkowski), działacz społeczny i gospodarczy, inż. mechanik. Syn »+ Erazma i Wandy
z Zielonackich. Ur. w Kaczkowie (pow. inowrocławski).
Dzieciństwo spędził w Kaczkowie, natomiast okres mło
dzieńczy w Mierzewie w maj. ojca swego Erazma. Studiował na
Polit, w Berlinie-Charlottenburgu, uzyskując dyplom inż. m e
chanika 14.10.1910.
Po odsłużeniu obowiązkowej pruskiej służby wojskowej i
odbyciu praktyki rolnej w 1914, objął zakupiony w 1913 i prze
kazany mu przez ojca maj. Wódki (330 ha). W Powstaniu W iel
kopolskim walczył na froncie północnym w plutonie ckm, póź
niej w sztabie dowódcy frontu północnego, płk Kazimierza
Grudzielskiego. Ukończył służbę w stopniu ppor., był odzna
czony Krzyżem Walecznych. Wkładając dużo osobistej pracy w
gospodarstwo w Wódkach, postawił je na dobrym poziomie,
uzyskując wysokie plony ziemiopłodów, zwłaszcza buraków
i pszenicy, prowadził dużą oborę wydojową (ok. 50 krów), tak
że opas bydła i hodowlę trzody chlewnej, również na bekony.
Witold Henryk Brzeski
Wybudował parę budynków gospodarczych i dom mieszkalny
dla robotników rolnych. W.B. w 1922-23 odbudował według projektu architekta Stefana
Cybichowskiego (1879-1940) dwór w Wódkach spalony w 1920. Był współzałożycielem,
a w 1. 1934-39 prezesem rady nadzorczej Spółdzielni „Mleczarnia”, słynącej z uruchomio
nej przy niej szkoły mleczarskiej oraz wiceprezesem Zakładów Rolno-Przemysłowych we
Wrześni. Należał do rad nadzorczych cukrowni we Wrześni i Banku Pożyczkowego we
Wrześni. Działał w Stowarzyszeniu Plantatorów Buraka Cukrowego, w Pozn. Tow. Kółek
Rolniczych i innych organizacjach społecznych. Był radcą Pozn. Ziemstwa Kredytowego,
członkiem sejmiku powiatowego i wojewódzkiego. Za swą aktywną pracę społeczną został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zm. w Wódkach.
W.B. poślubił 16.01.1923 Felicję (ur. 20.06.1896
w Dusinie, zm. 7.09.1939 w Wódkach), córkę Feli
ksa Kurnatowskiego, wł. maj. Dusina (pow. gostyński)
i Seweryny z Lossowów. Felicja ukończyła szkołę
średnią u SS. Urszulanek w Krakowie, po czym
uczęszczała jako wolna słuchaczka do Akademii
Sztuk Pięknych w Dreźnie. W 1.1918-1919, w czasie
Powstania Wielkopolskiego pracowała w szpitalu
Dwór w Wódkach Witolda Brzeskiego
PCK. Po wyjściu za mąż nadal interesowała się ma-
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larstwem zbierając obrazy polskich artystów, organizując wystawy we Wrześni, Gnieźnie i
Poznaniu (PWK), gromadziła też bibliotekę. Oboje Brzescy znacznie przyczynili się do
rozwoju życia religijnego w par. Grzybowo, łożąc na remont i rozbudowę kościoła oraz
wspierając inne poczynania kościoła. Istniejący stary grobowiec b. właścicieli maj. Wódki
przebudowała na kaplicę. Brzescy mieli dobre stosunki z robotnikami maj. Wódki, którzy
po wojnie przez pewien czas utrzymywali dzieci Brzeskich w Wódkach, a później przyczy
nili się do ich utrzymania w szkole w Gnieźnie, umożliwiając zdanie matury.
Dzieci: 1) Maria (ur. 1926), pedagog-pielęgniarka, instruktorka w szkolnictwie medy
cznym, wizytatorka szkół PCK; 2) Seweryn Tomasz (1926-1951), żołnierz AK, studiował
na Polit. Gdańskiej, na Wydziale Architektury, żonaty.
A. Jardoń, Bank Spółdzielczy we Wrześni; W. Lewandowski, Bój o Szubin, Poznań 1936.
D ezydery Chłapowski

BRZESKI LEON h. Oksza (1886-26.11.1947), wł. posiadłości Czapury pod Pozna
niem. Syn »+ Erazma i Wandy z Zielonackich. Ur. w maj. rodziców, w Kaczkowie (pow.
inowrocławski).
Studiował bankowość w Berlinie. Po I wojnie światowej założył w Poznaniu Bank
Brzeski-Załuski w hotelu „Bazar” i był jego naczelnym dyrektorem. B ył członkiem Za
rządu i naczelnym dyrektorem Banku Cukrownictwa S.A. w Poznaniu, który powstał
w 1921, współorganizował również przemysł cukrowniczy w woj. poznańskim. W czasie II
wojny światowej był zakładnikiem w ratuszu poznańskim, zwolniony, następnie jeszcze
dwukrotnie więziony. B ył właścicielem posiadłości Czapury (62 ha). Dn. 13.04.1920
poślubił Annę Braunek h. Braunek (1893-18.07.1963), córkę Witolda i Franciszki ze
Znanieckich. Oboje małżonkowie pochowani w Jarząbkowie.
Dzieci: 1) Olgierd Wojciech (ur. 19.02.1921 w Poznaniu), żołnierz 2 D.S.P. we Francji,
studiował chemię na polit, w Szwajcarii i otrzymał dyplom inż., pracę doktorską z antybio
tyków napisał w Zurychu, do 1987 był Prezesem Zakładów Farmaceutycznych „Sandoz”
w Kanadzie; z zamiłowania archeolog, w 1988 i 1989 był w Polsce i zorganizował, na koszt
własny, z PTPN w Poznaniu prowadzenie wykopalisk w maj. Grzybowo (pow. Września),
dzięki nim odkryto osadę wojskową z czasów Bolesława Chrobrego; w 1989 założył
Fundację Brzeskich przy PTPN w Poznaniu dla upamiętnienia zasłużonych członków
rodziny Brzeskich z maj. Krotoszyn na Kujawach, celem Fundacji jest popieranie badań
nad słowiańszczyzną i początkami państwa polskiego, przez: a) finansowanie prac archeo
logicznych; b) udzielanie corocznych nagród za najlepszą pracę z tej dziedziny; c) stypen
dia dla zasłużonych badaczy i studentów; w 1990 założył Polsko-Kanadyjską Izbę Hand
lową w Kanadzie, celem tej Izby jest propagowanie inwestycji i wymiany handlowej
między Kanadą a Polską; 2) Izabela Antonina, ur. 01.06.1922 w Poznaniu; 3) Tomasz
(1926-02.08.1944), żołnierz Batalionu „Baszta” walczył i poległ w Powstaniu Warsza
wskim na Służewcu.
Dok.: Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania,przechadzki z lat 1918-192$, Poznań 1985; Veritate
et Scientia, 125 lat PTN, Poznań 1982; L.M. Bartelski, Mokotów 1944, Warszawa 1972; „Informator
Archeologiczny 1988”, Warszawa 1992.
M aria Brzeska

BRZESKI EDW ARD h. Oksza (1887-23.10.1939), wł. maj. Oborzyska Stare (pow.
kościański). Syn Erazma i Wandy z Zielonackich. Ur. w Kaczkowie (pow. inowrocławski).
E.B. odbył obowiązkową służbę wojskową w armii niemieckiej. Udział w Powstaniu
Wielkopolskim rozpoczął od pobrania dział z Poznania. B ył dowódcą półbaterii haubic.
W 1919 brał udział w bitwie o Szubin, walczył na północnym odcinku frontu, którym
dowodził ppłk. Kazimierz Grudzielski. Jego bezpośrednim przełożonym był Zygmunt
Kittel, późniejszy dyrektor cukrowni w Żninie. E.B. otrzymał w 1920 stopień majora
i został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Prowadził dobrze maj. Oborzyska St. o pow. 389 ha, który zakupiony został w 1927 od
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spadkobierców Hensla Paetzla. Pracował też społecznie głównie na terenie pow. koś
ciańskiego. B ył prezesem kółka rolniczego w Oborzyskach Starych 1935-1939. Nie żonaty.
Został rozstrzelany przez Niem ców na rynku w Kościanie. Pochowany w Mauzoleum Ofiar
Wojny w Kościanie.
Dok.: Dokumentacja działalności E.B. znajduje się w Muzeum w Kościanie; Z Cieplucha, Z prze
szłości ziemi kościańskiej, Kościan 1929; W. Leśniodorski, A Załęski, Bój o Szubin, Poznań 1936;
Z Nawrocki, Leszczyńskie kółka rolnicze, Leszno 1983.
M aria Brzeska (M.D.)

BRZESKI HENRYK h. Oksza (10.03.1883 - zm. po 1946)* \ył. maj. Mączniki (pow.
średzki). Syn
Erazma i Wandy z Zielonackich. Ur. w Kaczkowie (pow. inowrocławski).
Maj. Mączniki o pow. 336,4 ha przejął od swego brata Adolfa w 1922, gospodarował
tam do 1945. W 1922 poślubił Jadwigę Pruszkowską. Bezdzietny. Zmarł we wsi Cieszyn k.
Odolanowa (pow. Ostrów Wielkopolski).
Dok.: Informacje rodzinne.
M aria Brzeska (M.D.)

BUKOW SKI KAROL h. Ossoria (10.03.1871-21.08.1954), wł. maj. Cieszkowy (pow.
pińczowski), rolnik. Syn Emila (1843-1912), wł. Michałowic i Grabówki w pow. pińczowskim, powstańca 1863 i Józefy z Bukowskich. Ur. w Michałowicach w pow. pińczowskim.
Rodzina Bukowskich wywodziła się z Bukowej pod Nowym Sączem. Większość rodzi
ny pozostała w Małopolsce i tam uzyskała tytuł hrabiowski,
którego nigdy nie używała gałąź osiadła w Królestwie Polskim.
Bukowscy w kieleckiem posiadali kilkanaście maj. średniej w iel
kości, położonych w pobliżu siebie w sąsiadujących powiatach.
К. B. miał brata
Jana (1872-1950), wł. rodzinnych Micha
łow ic w pow. pińczowskim i Stefana (1878-1929), artystę malarza.
Po maturze w gimn. im. Sobieskiego w Krakowie, studiował
w Studium Rolniczym na UJ. W 1902 poślubił Janinę (18811979), córkę Józefa Ryszkiewicza h. Świnka (powstańca 1863)
i Heleny z Maciejowskich, wł. maj. Kąpiołki k. Wolbromia
w pow. olkuskim. W 1909 kupił część Cieszków, a w 1912, po
sprzedaży danego mu przez ojca folwarku, resztę Cieszków,
stając się wł. całości tego maj. Poza zajęciami gospodarczymi,
w 1. 1912-1914 pełnił funkcję sędziego w Skalbmierzu i brał
Karol Bukowski
czynny udział w pracach społecznych. Po ojcu Emilu objął też,
powierzoną mu godność delegata TKZ. Było to stanowisko męża zaufania TKZ na terenie
pow. pińczowskiego. Godność tę piastował do końca pobytu w Cieszkowach, choć w pra
ktyce ustała ona z wybuchem wojny w 1939. B ył założycielem i kierownikiem kółka
rolniczego i „Kasy Stefczyka” w Czarnocinie oraz ochotniczej straży pożarnej w Cieszko
wach. Bardzo aktywnie popierał skauting, do którego należały będące w szkołach w
Będzinie, a później w Kielcach jego dzieci: Tadeusz i Helena. W 1. 1916 i 1917 obozowały
w Cieszkowach żeńskie drużyny skautowe z Zagłębia Dąbrowskiego. Żona Janina, obok
prac w gospodarstwie i wychowania dzieci, zorganizowała przed 1914 tajne nauczanie,
a w czasie okupacji austriackiej, w 1. 1915-1918 - szkołę dla wiejskich dzieci. Pierwsza
wojna światowa przyniosła dotkliwe zniszczenie Cieszków. W 1914 kozacy spalili stodołę
pełną zbiorów, zabrali cały żywy inwentarz. Następnie kwaterowanie oddziałów i sztabów
austriackich przez pół roku w okresie walk nad Nidą, podcięło finansową pozycję właści
cieli. Lata powojenne minęły na usuwaniu następstw zniszczeń, później nadszedł ciężki
okres kryzysu. Gospodarka w Cieszkowach (360 mg, w tym 10 ogrodu i 20 lasu) nastawio
na była na nasiennictwo buraków, koniczyny i rajgrasu. Wyspecjalizowana produkcja
dawała dobre rezultaty.
W 1933 K.B. przekazał Cieszkowy najstarszemu synowi
Tadeuszowi, mieszkając
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w nich nadal, również przez cały okres II wojny. We dworze znalazło schronienie wiele
osób, nie tylko z najbliższej i dalszej rodziny, ale i obcych, potrzebujących pomocy. Pracy
w gospodarstwie towarzyszyła wszechstronna działalność charytatywna i zorganizowanie
tajnego nauczania. Reforma rolna wypędziła K.B. z żoną z ich siedziby, a synów areszto
wano. Janinę i K.B. przygarnął na plebanii w Sokolinie ks. kanonik Żurowski, a następnie
synowie, którzy po wyjściu z więzienia zaczęli pracować na Śląsku, wzięli ich do siebie.
К. B. zm. w Nysie, dokąd pojechał na wakacje do córki i tam został pochowany.
Dzieci: 1) Helena (1903-1965) poślubiła Mariana Ziobrowskiego, wł. maj. Borek Fałęcki, ze znanej profesorskiej rodziny krakowskiej, żołnierza wojny 1918-1921, 1939 i AK,
pseud. „Strzemię”; 2)
Tadeusz ur. 15.10.1904; 3) »+ Jan ur. 10.12.1919.
Jan Bukowski

BUKOW SKI TADEUSZ h. Ossoria, pseud. AK „Czeszyk” (ur. 15.10.1904), wł. maj.
Cieszkowy w pow. pińczowskim, rolnik. B ył synem »+ Karola i Janiny z Ryszkiewiczów. Ur.
w Grabowce-Cieszkowy.
T.B. był skautem od 1916 i uczniem Szkoły Handlowej
w Będzinie, a później handlówki w Kielcach, zamienionej
w 1918 na Państwowe Gimn. Matematyczno-Przyrodnicze im.
Jana Śniadeckiego.
W połowie lipca 1920 jako uczeń klasy 5, wraz ze swoim
rówieśnikiem, bratem stryjeczno-ciotecznym Jaremą Bukows
kim z Michałowic wstąpili na ochotnika do 4 p. p. Legionów
w Kielcach. Choć brakowało im 3 miesiące do 16 lat, walczyli
obaj na kresach wschodnich. Jarema przy obsłudze karabinu
maszynowego był poważnie kontuzjowany, a Tadeusz dwa razy
lekko ranny. Przed Bożym Narodzeniem w 1920 jako małoletni
zostali zwolnieni do cywila z odznakami „Stanęli w Potrzebie”.
T.B. od wszy frontowych zachorował na tyfus.
Po kieleckiej maturze, w 1. 1924-30 ukończył Wydział R ol
Tadeusz Bukowski
niczy UJ i zgłosił się do służby wojskowej, którą odbył w Szko
le Podchorążych Artylerii Konnej we Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie w 4 DAK
w Suwałkach uzyskał stopień podporucznika rezerwy.
Pracę zawodową inż. rolnego na stanowiskach kierowniczych rozpoczął w ognisku
kultury rolnej w Sielcu pod Skalbmierzem jako administrator fermy doświadczalnej OTO
i KR, później w maj. Dembiany Wiślickie hr. Ponińskiej, jako plenipotent, a na końcu od
1933 do 1945 w rodzinnym maj. Cieszkowy.
Na początku pracy zawodowej ukończył ochotniczo oficerski kurs instruktorów ochro
ny p.poż., a następnie zorganizował i wstępnie w yćwiczył w 5 wsiach gminy Czarnocin
Pińczowski oddziały straży pożarnych i został mianowany komendantem rejonowym. Był
również prezesem gminnego kółka rolniczego i członkiem „Kasy Stefczyka” w Czarnoci
nie. Społecznie prowadził wykłady przedmiotów zawodowych na zimowych rolniczych
kursach organizowanych przez OTO i KR na terenie pow. pińczowskiego, po sąsiedzku
udzielał na terenie gminy pomocy weterynaryjnej z dodatkiem własnych środków opatrun
kowych, zastrzyków i lekarstw, ratując po wsiach wiele żywego dobytku.
Chłopi często korzystali z dworskich maszyn i ważniejszych narzędzi uprawowych.
Żona jego Wanda z Maliszów (ślub 1936) też brała b. aktywny udział w pracy spo
łecznej i organizatorskiej kobiet, a podczas wojny w służbie sanitarnej i masowej wysyłce
paczek żywnościowych do obozów jenieckich, na co ma pokwitowania.
We wrześniu 1939, jako oficer rezerwy, biorąc udział w walkach frontowych, prawie
cudem uratował życie i wymknął się z niewoli, aby później stanąć w szeregach AK; brał
udział m.in. w powstaniu „Rzeczypospolitej Pińczowski ej”. Wszelkie dokumenty i odzna
czenia zostały później spalone w okresie stalinowskim ze względów bezpieczeństwa.
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Po wkroczeniu wojsk radzieckich został aresztowany i więziony w Pińczowie przez
ponad pół roku.
Po wyjściu z więzienia pracował w przemyśle węglowym, jak kierownik maj. rolnych
„OZR” w Knurowie i Zawadzie na Śląsku, a następnie w Woj. Zarządzie POM-ów jako
inspektor mechanizacji rolnictwa. Do emerytury, przez 16 lat uczył w technikach rolni
czych i dodatkowo na wieczorowych kursach ogrodniczych w ogródkach działkowych na
Śląsku.
Równocześnie przez wszystkie lata działał jako rzeczoznawca d/s rolnych z listy w oje
wody katowickiego, obsługując również PZU przy szacowaniu szkód. W 1990 T.B. otrzy
mał Krzyż „Za Udział w Wojnie 1918-1921” i złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.
Dzieci: 1) Irena Bukowska-FI oreńska (ur. 1938), po studiach na UJ, doc. dr hab.
etnografii i socjologii, wnuczka Barbara (ur. w 1970), studiuje medycynę; 2) Zbigniew (ur.
1944), mgr inż. Polit. Śląskiej w Gliwicach - projektant i specjalista od inż. sanitarnej,
prowadzi przedsiębiorstwo prywatne, ma dwóch synów: a) Marcin (ur. 1974) i b) Łukasz
(ur. 1977).
Wprawdzie z maj. rodzinnego została nie rozparcelowana resztowka, tj. część parku niegdyś sadu, teren dawnych stawów, wyszabrowany „las” zarośnięty chwastem drzewnym
- razem 20-30 ha nieużytków jako Państwowy Fundusz Ziemi - ale czy warto się o to
ubiegać?
Tadeusz Bukowski

BUKOW SKI JAN NEPOM UCEN pseud. AK „Zobowicz” (ur. 10.12.1919), wł. części
maj. Cieszkowy (pow. pińczowski). Syn »+ Karola, wł. maj. Cieszkowy i Janiny z Ryszkiewiczów. Ur. w maj. rodzinnym Cieszkowy.
Po maturze humanistycznej ukończył szkołę techniczną im.
H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie. W dziale spadko
wym otrzymał od ojca trzecią część maj. Cieszkowy. Spadek ten
pozostał w użytkowaniu i zarządzie w całości w rękach brata
Tadeusza i do czasów reformy rolnej, podział ten był jedynie
formalnym notarialnym zapisem.
W 1939 powołany do Szkoły Podchor. Rez. Artylerii we
Włodzimierzu Wołyńskim, skąd po 17.09.1939 wywieziony zo
stał na wschód. Z transportu tego udało mu się^zbiec i około
20.09.1939 przyłączył się do walczących oddziałów w Lubel
skiem. B ył dwa razy lekko ranny, pod Fajsławicami i Janowem
Lubelskim. Walczył do 04.10.1939. W okresie powojennym
otrzymał za udział w kampanii wrześniowej stopień kaprala
podchorążego.
Jan Nepomucen Bukowski
D o wybuchu Powstania pracował w fabryce „WOKA”
w Warszawie przy ul. Młynarskiej 26-32. W 1944 brał udział
w Powstaniu Warszawskim w ugrupowaniu „Waligóra”. Po wyjściu z Warszawy przez
Kampinos, po kolejnych zadaniach konspiracyjnych w Guzowie k. Sochaczewa, skierowa
ny został w rodzinne strony, gdzie objął opiekę nad warsztatem rusznikarskim, mieszczą
cym się na strychu magazynów w maj. Budziszowice.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich, w styczniu 1945 został aresztowany przez NKWD
i po jakimś czasie przekazany w ręce UB w Pińczowie. Po kilkunastu przesłuchaniach „badaniach” zwolniony został w lecie 1945 z uwagi na to, że niczego mu nie udowodniono,
a on nikogo nie wydał.
Od wyjścia z więzienia w lecie 1945 do 1951 pracował jako główny mechanik w Zjed
noczeniu Przemysłu Spożywczego w Bytomiu, a następnie do przejścia na emeryturę w
wojewódzkich służbach inwestycyjnych jako główny specjalista, w ostatnim zaś okresie,
jako pełnomocnik wojewody katowickiego d/s inwestycji towarzyszących budowie huty
„Katowice”. Za działalność wojenną otrzymał odznaczenia: Krzyż Kampanii Wrześniowej
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1939, Medal z udział w Wojnie Obronnej 1939, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż
Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej, Medal za Warszawę, Medal Wojska po raz I i po raz
II, Medal Zwycięstwa i Wolności; zaś za pracę zawodową odznaczenia: Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski i inne odznaczenia państwowe, resortowe, wojewódzkie i organiza
cji społecznych. Żonaty z Barbarą z Biernackich (1921-1976), ma 2 dzieci: 1) Władysława
(1946-1978); 2) Annę (ur. 1949), mgr ekonomii, zamężną za Tadeuszem Garncorzem.
Tadeusz Bukowski

BUKOW SKI JAN RAFAŁ h. Ossoria (22.05.1872-27.01.1950), wł. maj. Michałowice
w pow. pińczowskim, rolnik. B ył synem Emila (1843-1912) i Franciszki Józefy z Bukowskich
(daleka kuzynka z linii posiadającej Makocice k. Prószkowie). Ur. w rodzinnych Micha
łowicach, które przejął w spadku po ojcu.
Braćmi J.R.B. byli: s* Karol (1871-1954), Stefan (18721929), artysta malarz, ojciec znanego muzyka Ryszarda (ur. w
Cieszkowach 02.011916, zm. we Wrocławiu w 1987, miał cterech synów).
J.R.B. ukończył gimn. klasyczne w Krakowie; szkołę rol
niczą w Czernichowie (1893) oraz studiował w Studium Rolni
czym UJ w Krakowie.
W 1901 poślubił Zofię (ur. w Warszawie 05.05.1883, zm.
w Pińczowie w grudniu 1945, pochowaną w Stradowie), córkę
Józefa Ryszkiewicza h. Świnka (powstańca 1863) i Heleny
z Maciejewskich, wł. maj. Kąpiołki k. Wolbromia w pow. olku
skim. Żona J.R.B. była siostrą Janiny, żony brata Karola.
Kilka lat gospodarował w folwarku Bugaj w pow. pińczow
skim, dzierżawionym z majoratu Wielopolskich w Chrobrzu. Po
śmierci teściowej (1904) przenieśli się do maj. teścia Kąpiołki
Jan Rafał Bukowski
i J.R.B. przejął jego prowadzenie. W Kąpiołkach gospodarował
ok. 8 lat, wprowadzając szereg usprawnień (m.in. dokopał się do wody na gł. 60 m),
wcześniej wodę czerpano z małych sadzawek, lub dowożono z Wolbromia. Specjalnością
Kąpiołek była produkcja mleka. W 1912 w 3 lata po śmierci matki, krótko przed śmiercią
ojca, Bukowscy przenieśli się do Michałowic (ok. 150 ha), które posiadali do reformy
rolnej w 1945.
W okresie I wojny światowej Zofia i J.R.B. wyróżniali się aktywną działalnością
polityczno-niepodległościową, współpracując z Piłsudskim i oficerami łącznikowymi
I Brygady Legionów Polskich. Byli wśród nich: Juliusz Ulrych, Stefan Starzyński, Sta
nisław Młodkowski, Stanisław Filipkowski, Franciszek Rawicz-Studziński, Józef Piotro
wski, Czesław Jaxa-Bykowski i inni. Przez dwór w Michałowicach przewinęły się dziesią
tki działaczy Legionowych i POW. Za tę działalność oboje odznaczeni zostali Medalem
Niepodległości i odznaką POW, a Zofia ponadto otrzymała Krzyż Walecznych, co należało
do odosobnionych przypadków w służbie pozafrontowej POW.
W tym samym okresie popierano aktywnie skauting. W 1. 1915-1917 w Michałowicach
w lesie obozowały „kolonie skautowe” I Zaglębiowskiej Drużyny Skautowej im. Czachowskie
go z Dąbrowy Górniczej; do drużyny tej należeli synowie Jerzy i Jeremi oraz bratanek Tadeusz
z Cieszków i kuzyn Juliusz Żwan z Opatkowiczek. Po wojnie Bukowscy nadal przez wszystkie
lata aktywnie pracowali społecznie. J.R.B. był przewodniczącym komisji oświatowej przy
władzach powiatowych w Pińczowie, żona Zofia działała w zarządzie ZZ, w organizacji kół
gospodyń wiejskich, a w czasie П wojny światowej w RGO i PCK.
W ostatnich latach przed wojną J.R.B. nie prowadził sam gospodarstwa, dzierżawiąc je
sąsiadowi Ludwikowi Śląskiemu. Jak w większości dworów i w Michałowicach w latach
wojny stałe schronienie znajdowało wiele ludzi potrzebujących pomocy. Po wypędzeniu
w 1945 J.R.B. zamieszkał u synów: Jeremiego w Kluczkach i w Wirku na Śląsku, a później
u Jerzego w Warszawie, gdzie zmarł, pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Żona
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Zofia, ciężko chora na serce, przewieziona zo
stała do Stradowa, gdzie przyjął ich Jan Gielniewski, a następnie Pińczowa, gdzie zmarła.
Dzieci: 1) Jerzy (ur. w Bugaju 23.11.1902,
zm. 1982), ożeniony z Zofią z Bełkowskich
(1904-1977), dr hab. inż. mechanik-areodynamik, prof. Polit. Warsz., dwukrotny rektor
tej uczelni w 1. 1952-53 i 11959-65, Prezes
Honorowy NOT, poseł na sejm PRL II, III,
IV i VI kadencji, uczestnik wojny 1918-1920
w 2 p. p. Leg., brał udział w Powstaniu Ślą
skim, żonaty, córka Marta Bukowska-Korol;
Dwór w Cieszkowach rodziny Bukowskich
2) Jerem i A ndrzej (ur. w K ą p io łk a ch
23.10.1904-1981), ożeniony w 1935 z Kry
styną z Hensoldtów, ekonomista, do wybuchu wojny na kierowniczym stanowisku w pa
pierni w Kluczach k. Olkusza; po wojnie wrócił do tej fabryki, a następnie do emerytury był
wicedyrektorem Fabryki Maszyn Górniczych „Famur” w Katowicach-Piotrkowicach, był
uczestnikiem - ochotnikiem wojny 1920 w 4 p. p. Leg., zm. w Katowicach i pochowany na
cmentarzu w Olkuszu.
Dok.: Dokumenty i odznaczenia w posiadaniu rodziny; Pamiętnik Emila Bukowskiego (1843-1912)
w posiadaniu rodziny; Notatki rodzinne Zofii z Ryszkiewiczów Bukowskiej z Michałowic spisane
w lutym 1944, rps; Notatki rodzinne Jerzego Bukowskiego pisane w marcu 1980, rps; Zapiski pa
miętnikarskie Jerzego Bukowskiego, rps 1974; E. Gródecka, Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńs
kiego. Materiały do historii, Warszawa 1937; Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Warszawa 1984.
M arta Bukowska-Korol

JANOTA BZOW SKI JÓZEF ANTONI DONAT h. Nowina (12.06.1874-1945), wł.
maj. Bobrowniki (pow. włoszczowski), rolnik. Syn Konstantego i Marii z Łaskich.
Dzieciństwo spędził w rodzinnym maj. matki w Lipniku (woj. opatowskie). B ył jedy
nym synem, miał trzy siostry. Po ukończeniu Studium Rolniczego na UJ w Krakowie
(1897) i uzyskaniu dyplomu (praca dyplomowa została wyróżniona i wydana drukiem),
Józef objął dzierżawę tzw. donacyjną maj. Pasztowa Wola koło Iłży. Żonaty (ślub 1900)
z Wandą z Koziełł-Poklewskich (1880-1961), córką Pawła, dawnego zesłańca i sybiraka za
udział w Powstaniu Styczniowym i Wandy z Jodko Narkiewiczów. W Pasztowej Woli
przyszło na świat pięciu synów (najstarszy zmarł małym dzieckiem). W 1910 kupił maj.
Bobrowniki położony nad Pilicą (ok. 440 ha dobrej ziemi, łąk i lasów). Prowadzone było
gospodarstwo rolne i hodowla (konie i krowy). Nie zaniedbywał jednocześnie pracy spo
łecznej: prowadził działalność oświatową w zakresie wiedzy rolniczej wśród miejscowych
chłopów. Wobec dużej odległości szkoły dla dzieci miejscowych czyni trudne, ale uwień
czone powodzeniem pozwolenie na założenie szkoły wioskowej, uzyskanie takiego zezw o
lenia od ówczesnych rosyjskich władz nie było łatwe; założył ją, angażuje nauczyciela na
własny koszt, nadzorował działalność szkoły i postępy dzieci w nauce. Wpłynęło to na
znaczne zwiększenie liczby dzieci wiejskich uczęszczających do szkoły i zmniejszenie
analfabetyzmu. Gdy dzieci zaczęły dorastać do wieku szkolnego J.J.B. przeniósł się do
Warszawy wraz z szóstką dzieci, które sam wychowywał. Bobrowniki oddał w kilkuletnią
dzierżawę. Zarząd maj. przejął syn Tadeusz, następnie mający większe możliwości mate
rialne dla uratowania majątku, młodszy syn Antoni. Pozostałe rodzeństwo zrzekło się praw
majątkowych.
Po przeniesieniu się do Warszawy J.J.B. objął pracę najpierw w Związku Izb i Organi
zacji Rolniczych, potem do 1939 w ZZ, gdzie pełnił przez wiele lat stanowisko sekretarza
Sądów Obywatelskich. Niezależnie od pracy zawodowej i samodzielnego wychowywania
sześciorga dzieci, J.J.B. intensywnie pracował społecznie. Był wieloletnim prezesem kół
rodzicielskich przy szkołach: im. Jana Zamoyskiego, pensji Cecylii Plater Zyberkówny,
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Antoniny Walickiej, a także prezesem Towarzystwa Przyjaciół Polskich Korpusów Kade
tów (trzech jego synów skończyło Korpus Kadetów), udzielał się w pracach Macierzy
Szkolnej, Towarzystwa Przyjaciół Harcerstwa. Wreszcie stał się założycielem (1925) i w ie
loletnim prezesem Zjednoczenia Zrzeszeń Rodzicielskich w Polsce. Poza tym zajmował się
publicystyką, drukując prace głównie o tematyce rodzinnej. Został później powołany do
Komisji Międzynarodowej Wychowania Rodzinnego z siedzibą w Brukseli. Oddany bez
reszty sprawom rodziny powołał do życia Związek Rodzinny Janota Bzowskich i został
redaktorem pisma „Łącznik Rodzinny. Janota Bzowskich”. Trzy zeszyty w yszły przed
wojną, następny wydała w 1978 rodzina przebywająca po wojnie w Londynie.
П wojna światowa przerwała wszystko. Z dymem poszło mieszkanie, archiwa rodzinne
gromadzone przez w iele lat. Lata okupacji spędza JJ.B. w Bobrownikach, u syna, opie
kując się dziećmi drugiego syna, lotnika RAF. I tam po długotrwałej chorobie umiarł. Los
nie oszczędził mu widoku zniszczennia ukochanych Bobrownik. Dwór modrzewiowy, na
którego belce figurowała data 1733, został rozebrany całkowicie, ogród i sad zniszczony.
J.J.B. był człowiekiem niezwykłej uczciwości, prawości, wielkim patriotą polskim, oddany
krajowi, ziemi i ideałom rodzinnym. Zm. w Bobrownikach.
Dzieci: 1) Konstanty (ur. 1901), zmarł dzieckiem; 2) Jan Bożydar (1903-1971), inż.
rolnik, dr nauk ekonomi i rolnictwa, pracownik naukowy PAN, żonaty z Ireną Czaplicką,
córką Antoniego i Józefy z Piwnickich, po jej śmierci ożenił się powtórnie z Janiną
Biernacką; z pierwszego małżeństwa - dwoje dzieci: a) Ryszard i b) Jolanta; 3)
Tadeusz
Tomasz (1904-1983); 4) Jerzy (1906-1941), lotnik, ukończył Szkołę Podchorążych Lotnic
twa w Dęblinie w 1929, oficer 4 Pułku Lotniczego, w czasie П wojny w 305 dywizjonie
bombowym w Anglii, zginął w czasie bombardowania Bremy, odznaczenia: Srebrny Krzyż
Virtuti Militari i czterokrotny Krzyż Walecznych, po wojnie pochowany na brytyjskim
cmentarzu wojennym w Soltau; 5)
Antoni (1908-1982); 6) Maria Anna (ur. 1910), przed
wojną ukończyła W yższą Szkołę Pielęgniarską, w czasie wojny pielęgniarka w Szpitalu
Kawalerów Maltańskich; przed samą wojną wyszła za mąż za dr Edwarda Fitkau, po wojnie
25 lat pracowała na stanowisku asystenta społecznego w Instytucie Reumatologii; mają
dwoje dzieci: a) Eryka i b) Agnieszkę Perepeczko - oboje w Australii; 7) Teresa (ur. 1914)
w 1937 wzięła ślub z Andrzejem Konarskim, synem Tadeusza i Janiny z Zabłockich, przed
wojną pracowała w Banku Polskim, po wojnie do emerytury w Narodowym Banku Pol
skim, obecnie zajmuje się gromadzeniem zbiorów pamiętnikarskich i rodzinnych.
Teresa K onarska

JANOTA BZOW SKI TADEUSZ TOM ASZ h.Nowina (1904-1983), adm.maj. ziem
skich. Syn
Józefa Antoniego Donata i Wandy z Koziełł-Poklewskich.
Prowadził w 1. 1930-1938 maj. ojca, Bobrowniki (pow. włoszczowski), od czasu w y
gaśnięcia jego dzierżawy. Maj. po okresie dzierżawy przejął w bardzo złym stanie. Były
ogromne braki w budynkach gospodarskich, inwentarzu i sprzęcie rolniczym. W ciągu
ośmiu lat udało mu się wydatnie zwiększyć inwentarz, uzupełnić stan maszyn rolniczych,
ulepszyć zbiory przez właściwą uprawę. Jednak w latach trzydziestych gdy nastąpił kryzys,
spadły ceny płodów rolnych, spłata przypadających co roku rat zadłużenia w TKZ zaczęła
przekraczać m ożliwości maj., groziła licytacja. Aby podołać zobowiązaniom z tego tytułu
T.J.B. przyjął administrację maj. Raba Wyżna w pow. myślenickim, pozostawiając nadzór
Bobrownik staremu doświadczonemu rządcy, dojeżdżając tylko na kilkudniowe pobyty.
Musiało się to jednak odbić na stanie gospodarstwa, jednakże dochody z innej pracy,
stwarzały możliwości spłaty należnych rat zadłużenia. Chodziło o utrzymanie Bobrownik
w rękach niezmiernie do nich przywiązanej rodziny. W 1938 młodszy brat, Antoni, zgłosił
gotowość przejęcia Bobrownik i spłaty zadłużenia, na zasadzie uzyskania formalnego
tytułu własności poprzez zrzeczenie się ojca i rodzeństwa działów rodzinnych. Nastąpiło
notarialne zrzeczenie się praw do maj. całej rodziny na rzecz Antoniego. Tadeusz, przeży
wszy głęboko fakt porzucenia Bobrowik, przyjął posadę administratora maj. Łęskich -
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Biała Waka pod Wilnem. Pracował tam do września 1939, kiedy to udał się do Warszawy
w poszukiwaniu rodziny, o której losie nic nie wiedział.
W czasie okupacji hitlerowskiej różnie układały się jego losy. Przez ok. 3 lata admi
nistrował maj. rodziny Górkiewiczów Toporzysko k. Jordanowa. Zagrożony aresztowa
niem za działalność konspiracyjną w AK, musiał to miejsce opuścić. W 1943 przyjechał do
maj. swego krewnego, Jana Janoty Bzowskiego - Borusowa k. Nowego Korczyna.
W styczniu 1943 w Borusowej wziął ślub z Janiną (1914-1971), córką Jana Janoty
Bzowskiego i Zofii Krzyżanowskiej. Janina prowadziła wówczas maj. w zastępstwie wal
czącego na zachodzie brata. Borusowa, leżąca w zakolu W isły, znalazła się w styczniu 1945
na linii frontu. Przeszli tam bardzo ciężkie i niebezpieczne chwile; ostrzał i bombardowa
nie, rabunki, najpierw szykujących się do odwrotu Niemców, potem zniszczenie przez
wchodzące oddziały radzieckie. Kiedy przyszły najcięższe działania wojenne, Tadeusz
wysłał żonę z małym synkiem do Tarnowa, sam zaś pozostał do końca wraz z pracownika
mi maj. i miejscowymi chłopami, z którymi łączyły go dobre stosunki. Gdy nowe władze
zamierzały aresztować Tadeusza, ponad stu miejscowych włościan gromadnie wystąpiło
w jego obronie, obejmując potem straż nad nim i pozostałymi członkami rodziny dla
pilnowania dworu i jego mieszkańców. Kiedy dalsze pozostawanie w Borusowej stało się
niemożliwe wyjechał do żony i synka, mieszkających w Tarnowie. Ludzie z Borusowej nie
zapominali o nich, odwiedzali ich, przywożąc żywność, okazując tym życzliwość i pamięć.
Na podstawie donosów i niejasnych oskarżeń, Tadeusz i będąca wówczas w ciąży, Janina
zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu, najpierw miejscowym, a potem w Krakowie na
Montelupich. Żona Tadeusza została po pewnym czasie zwolniona, przeżycia jednak nie
przeszły bez śladu - nastąpiło poronienie i długa choroba. Tadeusz trzymany był w w ięzie
niu blisko rok, po czym po przeprowadzonej rozprawie w krakowskim sądzie dostał wyrok
uniewinniający. Rezultatem ciężkich warunków więziennych było wyniszczenie organi
zmu, zmarnowanie zdrowia, co miało się odezwać w późniejszych latach. Mimo uniewin
niającego wyroku miał trudności ze znalezieniem pracy. Wreszcie otrzymał pracę fizyczną,
ciężką i mało płatną, potem pracował jako inspektor transportu konnego w Bieszczadach.
Bieszczady były wówczas rejonem całkowicie zniszczonym i mało zamieszkałym; bez
dróg i osiedli ludzkich. Warunki były wyjątkowo ciężkie. Pracownicy parków konnych byli
zbieraniną ludzką, często zdarzali się ludzie z przeszłością kryminalną, szukający schronie
nia na tych dzikich terenach. T.J.B. potrafił zjednać sobie pracowników, lubili go i szano
wali. O Tadeuszu zaczęły powstawać legendy. Dziennikarze pisali o nim reportaże, nazy
wając go „królem Bieszczadów”. Żył tu i pracował aż do emerytury. W późniejszych latach
mając zdrowie nadwątlone pobytem w więzieniu i latami pracy w warunkach wyjątkowo
ciężkich, będąc już emerytem - ukończył kurs uprawniający go do pełnienia funkcji prze
wodnika PTTK i do ostatnich lat życia prowadził wycieczki, starając się przekazać miłość
do przyrody. Patriota, szanujący i ceniący tradycje polskie i chrześcijańskie, pochowany
został w Gręboszowie parafii Borusowej. Chłopi z tamtych okolic zanieśli na własnych
barkach jego trumnę do grobu rodzinnego.
Dzieci: 1) Tomasz (ur. 1943), technik elektronik, żonaty z Alfredą Nalezińską (ur.
1941), mieszka w Tarnowie, ich syn, Marcin (1974); 2) Marcin (1948-1973), inż. mech.,
zginął w wypadku motocyklowym, pochowany w Gręboszowie; 3) Marta (ur. 1954), mgr
praw, zamężna za Witoldem Włodarczykiem, mieszkają w Słupsku, mają dwoje dzieci:
Mateusza (1975) i Katarzynę.
Teresa Konarska

JANOTA BZOW SKI ANTONI h. Nowina (1908-1982), wł. maj. Bobrowniki (pow.
włoszczowski), inż. rolnik. Syn Józefa i Wandy zKoziełł-Pokłewskich.
Po ukończeniu Korpusu Kadetów Nr 2 w Chełmnie zamierzał podjąć zawodową służbę
wojskową w kawalerii. Po krótkim czasie zmienił zamiar i rozpoczął studia rolnicze na
SGGW w Warszawie. Po ich ukończeniu podjął pracę w rolnictwie jako administrator maj.
Rusociny w pow. piotrkowskim. W 1938 po zrzeczeniu się przez całą rodzinę praw
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majątkowych przejął na własność maj. ojca, Bobrowniki. Gospodarował tam do 1945,
kiedy to Bobrowniki podzieliły los innych majątków. B ył doskonałym rolnikiem, organiza
torem, wyróżniającym się fachowością i pracowitością. Dzięki większym możliwościom
finansowym uwolnił maj. od ciążących na nim zadłużeń w TKZ. Kiedy przejął na własność
Bobrowniki kończył się już kryzys gospodarczy i koniunktura w rolnictwie poprawiła się,
co pozwoliło mu podnieść maj. na wyższy poziom.
W czasie okupacji hitlerowskiej maj. zajęty został przez tzw. Liegenschaft. Niemcy,
oceniając wysoko fachowość właściciela, pozostawili mu zarząd maj. Nie mogąc w tych
okolicznościach włączyć się czynnie w pracę konspiracyjną, pomagał jednak przebywają
cym w okolicy oddziałom partyzanckim AK, dostarczając żywność, paszę dla koni itp.
Oczekując końca wojny starał się o utrzymanie maj. w dobrym stanie. Będąc człowiekiem
realnie myślącym i będąc przekonany o rychłej klęsce Niemców, nie przewidział jednak
tego, co miało się stać po zakończeniu wojny. Robił inwestycje, udało mu się nawet
zgromadzić budulec i wszystkie urządzenia dla budowy nowego dworu, w miejsce starego
modrzewiowego dworku z 1733. Do końca uprawiał ziemię, nie bacząc na to, że plonów
z niej zbierać już nie będzie.
Po wojnie i wprowadzeniu w Polsce nowych władz, został wraz z innymi ziemianami
z tej okolicy, aresztowany i osadzony w więzieniu we W łoszczowie. Po paru miesiącach
wszyscy zostali zwolnieni. Zamieszkał w maleńkim mieszkanku w Milanówku. Rozpoczął
poszukiwanie pracy - jak wiadomo było to niełatwe. Przez pewien czas pracował w przed
siębiorstwie budowy lotnisk cywilnych, zyskując sobie uznanie i pochwały. Po różnych
reorganizacjach i badaniach ankiet personalnych, ziemiańska przeszłość zaczęła mu być
przeszkodą w pracy. Zmienił ją i aż do emerytury pracował w przedsiębiorstwie melioracji
rolnych. Wszędzie był ceniony ze względu na swą fachowość, solidność i pracowitość.
Swoje przywiązanie do ziemi wykorzystywał potem w małej skali uprawiając niewielką
działkę pracowniczą pod Warszawą, czyniąc z niej wzorowy działkowy obiekt ogrodniczy.
Służył fachową radą i pomocą innym działkowiczom. Miał wielkie poszanowanie dla
ziemi, tak właściwe prawie całej klasie ziemiańskiej. Żonaty z Teresą Niwińską, córką
Józefa i Ireny Johansen.
Dzieci: 1) Jacek (ur. 1948), mgr inż. sanit. mieszka i pracuje w Niemczech; 2) Jerzy (ur.
1953), mgr inż. sanit. mieszka w Warszawie, żonaty z Ewą Drożdż.
Teresa Konarska
CHEŁCHOW SKI STANISŁAW h .L ubicz(02.26.1866-23.03.1907), wł. maj. Chojnowo i M iłoszewiec Kmiecy (pow. przasnyski), działacz społeczny, oświatowy i polityczny,
przyrodnik, mykolog, etnograf. Syn Teodora i Julii z Obrębskich. Ur. w Chojnowie.
Rodzeństwo: Maria Śniechowska, Teodora, żona gen. bryg. Stanisława Roupperta
(1887-1945), Kazimierz, lekarz, współzałożyciel Polskiego Tow. Higienicznego i Jadwiga
Milewska.
Do rodziny Chełchowskich maj. Chojnowo należał od 1820 do 1934.
S.Ch. ukończył w Warszawie gimn. i w 1887 ze złotym medalem Wydział Fizyko-Przyrodniczy UW. Po śmierci ojca w 1891 objął prowadzenie maj. (pow. ok. 430 ha). Od 1900
kierował pracami sekcji rolnej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, działacz
Macierzy Szkolnej, inicjator zorganizowanego w 1906 Wydziału Rolniczego przy Towa
rzystwie Kursów Naukowych w Warszawie, stanowiącego zaczątek późniejszej SGGW.
W spółzałożyciel i pierwszy prezes Centralnego Tow. Rolniczego w Królestwie Polskim,
organizator kółek rolniczych i krzewiciel wiedzy rolniczej wśród ziemian i włościan, m.in.
przez pokazy hodowlane, wystawy, konkursy oraz zakładając w Miłoszewcu jedną z pier
wszych w kraju rolniczą stację doświadczalną. Zyskał sobie uznanie i popularność w środo
wisku ziemiańskim. Autor kilkunastu broszur i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny
rolnictwa, botanik, mykolog, opublikował pierwszy w Polsce atlas grzybów oraz etnograf badacz stosunków etnograficznych Mazowsza Płockiego, szczególnie jego części pół
nocnej i Kurpiów, współpracownik redakcji Słownika Geograficznego Królestwa Poskie-
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go, kilka rękopisów jego prac z tej dziedziny zaginęło w czasie Powstania Warszawskiego.
Działacz Ligi Narodowej i Narodowej Demokracji, poseł z gubernii płockiej do Pierwszej
Dumy Rosyjskiej w Petersburgu.
Zm. w Ciechanowie w drodze do Płocka na posiedzenie Towarzystwa Rolniczego.
Pochowany w grobie rodzinnym we wsi Czernice Borowe k. Przasnysza; grób znajduje się
pod opieką Tow. Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
Ślub z Jadwigą z Jaworowskich z Unikowa (pow. ciechanowski) odbył się w 1891.
Dzieci: 1) Zbigniew (1894-1917), zginął tragicznie w Rosji; 2) Halina Jadwiga za
»+ Janem Bojanowskim (1895-1937) z Lipy, wnuki: Danuta, Jadwiga i Zofia; 3) Kazimierz
(1899-1954), odziedziczył Chojnowo; 4) Danuta Żelechowska (1902-1983), odziedziczyła
M iłoszewiec Kmiecy, wnuczka: Halina Żelechowska.
Dok.: WEP; PWN, II; PSB (tu jego publikacje); T. Oracki, Leksykon sławnych Mazowszan,
Ciechanów 1977; E. Lewandowski, B.E. Parczyńska., Mazowszanie zasłużeni dla nauki i techniki,
Ciechanów 1987; T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze Płockie w czasach Wojny Światowej i powstania
Państwa Polskiego, Toruń 1932; M. Bodnarczuk, Skarby z okolic [w:] „Tygodnik Ciechanowski”,
13/1987.

Jadwiga Lutyńska, Halina Żelechowska
CHŁAPOW SKI DEZYDERY ANDRZEJ h. Drya (1854-25.11.1925), wł. maj. Szołdry w pow. śremskim. Syn Stanisława i Zofii z Kurnatowskich. Ur. w Szołdrach.
D o szkoły średniej uczęszczał w Poznaniu, mieszkając w internacie ks. Jana Koźmiana.
Później był w zakładzie 0 0 . Jezuitów w Karlsbergu w Austrii. Po odbyciu paru podróży
zagranicznych i dłuższym pobycie w Rzymie oraz odbyciu praktyki rolniczej, gospo
darował w maj. Goździchów w pow. śmigielskim. Po śmierci ojca w 1902 objął maj.
Szołdry (893 ha). B ył członkiem zwyczajnym PTPN oraz współzałożycielem i członkiem
Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Żonaty (ślub 9.11.1885 w Kościelnikach) z Teresą Dembińską (1865-1941), córką
Juliusza i Heleny z Wodzickich.
Synowie: 1)
Stanisław Ludwik (1888-1930), zginął tragicznie; 2) Juliusz Marian
(1890-26.07.1920, wach. 16 p. uł., poległ pod Smarzewem, odznaczony krzyżem Virtuti
Militari (nr 2204); 3) Zdzisław (1892-24.09.1920), ppor. 15 p. uł., poległ pod M iędzy
rzeczem, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych; 4) Kazimierz Rafał (1896-1976),
muzyk-pianista.
Dok.: Fot. w zbiorze rodzinnym; ZK, t VI; Borkowski, Almanach, Veritate et Scientia, 125 lat PTPN,
Poznań 1982; „Dziennik Poznański”, nr 281 z 1925; „Kurier Poznański”, nr 214 z 1885; materiały
w archiwum rodzinnym; relacja Kazimierza Chłapowskiego z 1974.

CHŁAPOW SKI STANISŁAW LUDW IK h. Drya (10.10.1888-23.06.1930), wł. maj.
Szołdry (pow. śremski), polityk. Syn Dezyderego i Teresy z Dembińskich. Ur. w Szołdrach.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Poznaniu w 1908, studiował ekonomię na
uniwersytetach w Berlinie i w Paryżu. W 1914 rozpoczął pracę w spółce handlowej
w Londynie, lecz z powodu grożącej wojny wrócił do kraju. Wolny od służby w wojsku
niemieckim (kulał po złamaniu nogi w wypadku na zawodach bobslejowych), wcześnie
włączył się do przygotowań powstania przeciw Niemcom. Należał do zespołu werbunko
wego Mieczysława Palucha w Poznaniu i do Komitetu Jedenastu, wybranego na zebraniu
POW Zaboru Pruskiego w listopadzie 1918. Wraz z trzema braćmi walczył w Powstaniu
Wielkopolskim. W pierwszych dniach Powstania w grupie kilku ochotników zajął obsadzo
ny przez Niem ców gmach Komisji Kolonizacyjnej. W wojnie 1918-1920, w której wziął
udział jako ochotnik, walczył na froncie białoruskim; został odznaczony Krzyżem W alecz
nych.
Po zakończeniu wojny rozpoczął działalność polityczną w organizacjach zachowaw
czych; był jednym z organizatorów Klubów Zachowawczej Pracy Państwowej. W 1925 po
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śmierci ojca objął rodzinny maj. Szołdry (893 ha) i kierował nim aż do śmierci. B ył
członkiem Sejmiku powiatowego śremskiego i Komitetu Poznańskiego Ziemstwa Kredyto
wego. Zmarł tragicznie (tonąc w Wiśle), w Trzęsaczu w pow. bydgoskim. Rodziny nie
założył.
Dok.: Fot. w zbiorze rodzinnym; A. Fiedler, M ój ojciec i dęby, Warszawa 1973; J. Tomaszewski,
Walki o Noteć, Poznań 1930; „Dziennik Poznański, nry 149, 150, 151, 177 z 1930; nekrolog przez
S. Stablewskiego; ”Słowo” (Wilno) 1930, nekrolog przez S. Mackiewicza; materiały w archiwum
rodzinnym; relacja Kazimierza Chłapowskiego z 1974.

Dezydery Chłapowski
CHŁAPOW SKI HENRYK STANISŁAW h. Drya (06.10.1867-20.10.1909), wł. maj.
Czerwona Wieś (pow. kościański), działacz organizacji rolniczych, syn Macieja i Marii
z Horwattów. Ur. w Czerwonej Wsi. Miał dwóch braci: Maurycego i Augusta (17.03.187125.09.1933), przemysłowca i bankowca w Warszawie.
H.Ch. po wczesnej śmierci ojca wychowywany był przez matkę i ks. Wajdę, późniejsze
go posła na sejm pruski; uczył się w gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu. W 1893 objął
rodzinną Czerwoną Wieś (1277 ha) i gospodarował w tym maj. podtrzymując tradycję
intensywnej i postępowej gospodarki swojego ojca, dziadka i pradziadka. B ył znawcą
hodowli koni, wykładał ją na kursach dla członków Tow. Urzędników Gospodarczych
w Poznaniu, publikował w „Poradniku Gospodarskim” artykuły na ten temat, podając m.in.
szczegółową kalkulację wychowu konia; corocznie sprzedawał konie do remontu wojsko
wego. B ył współzałożycielem w 1901 i przewodniczącym Kółka Rolniczego w Czerwonej
Wsi. W 1907 zorganizował pokaz rolniczy,
na którym członkowie Kółka wystawili pro
dukty gospodarstwa poi owego, hodowlanego
i domowego. W 1901 założył wespół z inny
mi ziemianami spółkę z o.o., której zadaniem
było doradztwo gospodarcze i pomoc rolni
kom Polakom, popadłym w trudności finan
sowe, w celu ochronienia ich przed koniecz
nością sprzedaży ziemi na rzecz kolonizacji
niemieckiej. Pracy w tej organizacji poświę
cił H.Ch. dużo wysiłku i czasu. Reprezen
Dwór Henryka Chłapowskiego w Czerwonej Wsi
tował pogląd, że parcelacja zagrożonych eko
nomicznie maj. między miejscowych polskich włościan i robotników rolnych jest najpew
niejszym sposobem utrzymania ziemi w polskim ręku. Był prezesem Banku Parcelacyjnego
w Kościanie.
Próba wejścia do życia politycznego nie powiodła się; na zebraniu przedwyborczym okręgu
Kościan-Śmigiel-Grodzisk w 1908 H.Qi. nie został wybrany kandydatem na posła do sejmu
pruskiego. Zm. w Berlinie.
Ślub wziął 2.08.1899 w Choryni, z Anielą Taczanowską (1869-1949), córką gen.
Edmunda i Anieli z Baranowskich; pozostawił syna Henryka (ur. 1903), inż. rolnika,
zabitego przez Niem ców w Powstaniu Warszawskim.
Dok.: Fot. wzbiorzerodzinnym; ZKt. VI; S. Karwowski,Historia WielJdegoKsięstwaPoznańskiego,
t. III; „Gazeta Polska” (Kościan) z 21.10.1909; „Kurier Poznański” nr 241 z 1909 r.; „Poradnik
Gospodarski” nr 34/1898, nry 4,21 i 24/1906, nr 30/1907 i in.; Łukawski, Koło Polskie, Wrocław 1967;
materiały w archiwum rodzinnym.

Dezydery Chłapowski
CHŁAPOW SKI MAURYCY h. Drya (23.05.1869-16.12.1933) adm. maj. Słocina. Syn
Macieja i Marii z Horwattów. Ur. w Czerwonej Wsi.
Ukończył studia prawnicze na UJ. Całe życie gospodarował w maj. żony Słocina (pow.

37
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

rzeszowski). Żonaty (ślub 26.09.1911 w Lu
bieniu Wielkim, w pow. Gródek Jagielloński)
z в* Anną (1866-1958), córką Adolfa Brunickiego h. wł. i Marii z Wallisów. Zm. w Słocinie.
Córki A. i M.Ch.: 1) Anna Maria (ur.
5.12.1912 w Łękach, zm. 31.05.1983 w Lon
dynie), żona (ślub 09.10.1934 we Lwowie)
Andrzeja Jagnińskiego (1904-1984), wł. Zochcina (pow. opatowski), rtm. broni pancer
nej Armii Polskiej na Zachodzie, podczas
Dwór Anny i Maurycego Chłapowskich w Słocinie okupacji Anna Maria gospodarowała W Zochcinie, była ppor. AK; w latach powojen
nych Jagnińscy mieszkali w Londynie; 2) Zofia (ur. 23.04.1914 w Łękach, zm. 8.08.1987
w Poznaniu), żołnierz AK Inspektoratu Rzeszowskiego, ps. „Goździk”, była żoną: ślub
5.08.1936 we Lwowie, l°voto Zygmunta Chłapowskiego (1909-1949), z którym mieszkała
do II wojny w maj. Cieśle w pow. nowotomyskim, a w czasie wojny w Słocinie, 2°voto dr
Karola Janusza Witkowskiego (1902-1982), syna Karola i Anny z Chrzanowskich, por.
AK, ps. „Lot”, pracownika naukowego Akademii Rolniczej w Poznaniu.
D ezydery Chłapowski

CHŁAPOW SKA ANNA h. Drya (21.06.1866-13.05.1958), wł. maj. Słocina (pow. rze
szowski), córka Adolfa Brunickiego i Marii z Wallisów. Ur. w Lubieniu Wielkim (pow.
Gródek Jagielloński).
Poślubiła 26.09.1911 w Lubieniu Wielkim в* Maurycego Chłapowskiego (1869-1933),
syna Macieja i Marii zHorwattów. W okresie do I wojny światowej małżonkowie mieszka
li w dzierżawionym maj. Łęki w pow. bialskim, a następnie w maj. Słocina (355 ha) w pow.
rzeszowskim, otrzymanym przez A.Ch. w działach rodzinnych; w okresie długiej choroby
męża i po jego śmierci A.Ch. zarządzała Słociną. Wywieziona na jesieni 1939 wraz z
rodzicami i siostrą ze Lwowa, gdzie przebywała na początku II wojny, do Kazachstanu,
przetrwała tam do wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej, po czym razem z matką i siostrą
opuściła Rosję i przez Persję i Afrykę dotarła po wojnie do Anglii, gdzie spędziła resztę
życia pod opieką córki Anny Jagnińskiej. Zm. w Londynie.
Dok.: Fot., dokumenty i materiały w zbiorze rodzinnym.
D ezydery Chłapowski

CHŁAPOW SKI JAN W ACŁAW h. Drya (28.09.1863-02.07.1919), wł. maj. Goździchowo (pow. śmigielski), działacz Tow. Kółek Rolniczych w Wielkopolsce. Syn Stanisława
i Zofii z Kurnatowskich, brat b > Dezyderego. Ur. w rodzinnych Szołdrach w pow. śremskim.
Po ukończeniu szkoły średniej studiował rolnictwo w Hohenheim w Wirtembergii.
Obowiązkową służbę wojskową odbył w armii saskiej. Pracę rolniczą rozpoczął w maj.
żony Gozdanin (pow. mogileński) w 1892. W 1902 objął maj. Goździchowo (851 ha)
w pow. śmigielski, a w 1. 1910-1913 gospodarował w Chotowie (pow. ostrowski). Przez
całe życie działał w Tow. Kółek Rolniczych, poświęcając im wiele czasu i wysiłku, nieraz
ze szkodą dla własnych interesów. Był przewodniczącym Kółek Rolniczych w Wilatowie i
w Gębicach (pow. mogileński), później w Kamieńcu (pow. śmigielski) w 1. 1901-1910;
wicepatronem na powiaty odolanowski i ostrowski (1910-1917); członkiem Patronatu
Kółek i kierownikiem Wydziału Doświadczeń Polowych w Poznaniu (1912-1919). U cho
dził za najaktywniejszego z pośród kilkunastu wicepatronów powiatowych. Założył wiele
kółek, wizytował je w całym Poznańskiem, wygłaszał fachowe pogadanki, lustrował polet
ka doświadczalne członków kółek, organizował powiatowe pokazy rolnicze, sędziował na
wystawach, publikował artykuły w „Poradniku Gospodarskim”; najczęstszymi tematami
jego wypowiedzi i publikacji były nawozy sztuczne, nawozy zielone, hodowla bydła.
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Działał również w Centralnym Tow. Gospodarczym, w 1913 wszedł do jego zarządu jako
kierownik Wydziału Ogólnego.
W pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego był komendantem Bazaru, wówczas
kwatery głównej Polaków. W dn. 09.01.1919 objął stanowisko komisarycznego prezesa
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W czasie jego urzędowania spolszczono działalność Izby
i założono kilka szkół rolniczych. Brał udział w pracach organizacyjnych Wydziału Rolniczo-Leśnego nowo powstającego Uniwersytetu. Od 01.05.1919, pozostając w zarządzie
Wlkp. Izby Rolniczej, przeszedł do Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, obejmując
w stopniu mjr stanowisko szefa Urzędu Wojskowego.
J.Ch. był żonaty (ślub 24.04.1892 w Piaskach) z Zofią Jaczyńską (1871-1952), córką
Czesława i Marianny z Bielickich. Ich dzieci: 1) Dezydery (1894-1928), ziemianin; 2) Ta
deusz (1896-1935); 3) Kazimierz (1898-1969), ppłk 15 p. uł.; 4) Stanisław (1903-1971);
5) Zofia, żona Andrzeja Dębickiego.
Dok.: Fot. w zbiorze rodź.; ZK, VI; Borkowski, Almanach, Dzieje Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
Poznań; K. Dembski., Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej, Poznań 1972; Kęszycki, Wspo
mnienia z 1919/1922,Śrem 1931; s. 40; „KurierPoznański” 1919, nry 150i 151; „PoradnikGospodarski”
(Poznań) 1896, nr 43,1901, nr 50,1902, nry 13 i 19,1909 nry 51,52 i 53,1912 nry 23 i 25,1913 nry 34,
44, 45, 46, 52, 1918 nry 42 i 46, 1919 nr 4; „Rocznik Centr. Tow. Gospodarczego” 1896, 1904, 1913,
1915; materiały w zbiorze rodzinnym.

Dezydery Chłapowski
CHŁAPOW SKI STANISŁAW JAN h. Drya (08.02.1903-13.12.1971), adm. rolny. Syn
Jana Wacława i Zofii z Jaczyńskich. Ur. w rodzinnym Goździchowie w pow. śmigielskim.
Do szkoły średniej uczęszczał w Poznaniu; relegowany z niej za ostre reagowanie na
antypolskie wypowiedzi nauczyciela Niemca, kontynuował naukę w szkole rolniczej
w Szamotułach. W 1919 wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim, a następnie walczył
jako ochotnik 7 p. s. k. w wojnie 1919-1920; został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po
wojnie zdał maturę jako ekstern, po czym odbył praktyki rolnicze w maj. Gałowo i Brzoza
(pow. szamotulski). Następnie administrował kolejno maj. Wacława Popiela Kostrzynek
i Mościska (pow. wyrzyski), maj. Zamlicze A. Szlubowskiego. Dn. 02.10.1935 w Podbereziu poślubił Wandę, córkę Zygmunta Czerwińskiego i Marii z Grocholskich. W pow.
radzyńskim St.Ch. działał społecznie w Kółkach Rolniczych, Związku Rezerwistów i Ra
dzie Szkolnej, a także w Syndykacie Rolnym i jako ławnik sądowy. W 1938 został
odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1939 wziął w dzierżawę maj. Dyrekcji Lasów
Państwowych Góra koło Modlina. Okres okupacji przebył wraz z rodziną we Lwowie,
pracując w spółdzielni cukierniczej, później w firmie spedycji drewna. Rodzinie udało się
uniknąć wywiezienia do Rosji. W 1944 rodzina ewakuowała się do Warszawy, gdzie
przebyła Powstanie, a później mieszkała w Milanówku. Po wojnie St.Ch. krótki czas był
pracownikiem PAGED-u w Olsztynie, następnie zamieszkał z rodziną w Poznaniu i objął
zarząd czterech maj. rolnych, będących w gestii DOKP Poznań (Uzarzewo, Kobylepole,
Henrykowo i Rataje). W ostatnim okresie życia pracował w Spółdzielni Mleczarskiej
w Poznaniu. Zm. w Poznaniu, pochowany jest w Brodnicy.
W nader ciężkich warunkach materialnych i społecznych Wanda i St.Ch. wychowali
i wykształcili ośmioro dzieci, są to: 1) Kazimierz (ur. 06.01.1937 w Warszawie), mgr
geografii, żonaty z Barbarą Załucką, mieszkają w Szwecji; 2) M ieczysław (ur. 07.04.1939
w Warszawie), technik elektryk i laborant medyczny, żonaty z Ritą Bouius, Holenderką, ich
dzieci: a) Stanisław (ur. 1973) i b) Maria (ur. 1976), mieszkają w Holandii; 3) Antoni (ur.
21.01.1944 we Lwowie), technik samochodowy, obecnie właściciel szkoleniowego ośrod
ka jeździeckiego w Szwecji; 4) Maria (ur. 21.01.1947 w Poznaniu), technolog zbiorowego
żywienia, żona Piotra Cieleckiego, historyka, kustosza Muzeum Regionalnego w Bytowie;
5) Janina (ur. 03.03.1949 w Poznaniu), ukończyła szkołę hotelarską, jest żoną Szweda
Ingemara Söderlunda, lekarza, mieszkają w Sztokholmie; 6) Stanisław (ur. 01.11.1951
w Poznaniu), inż. technolog drewna, żonaty z Jadwigą Martynowską, ich synowie:
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a) Michał (ur. 1979) i b) Jan Stanisław (ur. 1982), mieszkają w Poznaniu; 7) Franciszek (ur.
22.08.1954), rzemieślnik i przesiębiorca prywatny, żonaty z Joanną Adamską, ich dzieci:
a) Monika (ur. 1977) i b) Krzysztof Dezydery (ur. 1988), mieszkają w Poznaniu; 8) Elżbieta
(ur. 03.06.1956 w Poznaniu), mgr romanistyki, żona Franęois Colombier, prawnika, m iesz
kają w Paryżu.
Dok.: Fotografie i materiały w zbiorze rodzinnym; relacje Wandy Chłapowskiej.

Dezydery Chłapowski
CHŁAPOW SKI M IECZYSŁAW PIUS h. Drya (01.09.1874-23.10.1939), wł. maj. Kopaszewo (pow. kościański) i Sobiejuchy (pow. szubiński), działacz społeczny i gospodarczy,
poseł. Syn Kazimierza i Anny z Chłapowskich. Ur. w Kopaszewie.
Bracia M.P.Ch.: Kazimierz (1872-1923), dr praw, urzędnik Namiestnictwa we Lwowie,
starosta w Białej, później w Przeworsku, po wojnie radca MSW i poseł na sejm (19231925), wybrany z okręgu Jarosław - Rzeszów, członek Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego; Stanisław (1863-1929), żonaty z Marią Bocheńską (1871-1921); Marian (18851932), oficer Legionów Polskich, ekonomista i bankowiec, żonaty z Marią Smahl (ślub
06.1911 w Kopenhadze).
W szkole średniej był w konwiktach OO.
Jezuitów w Tarnopolu i Chyrowie. Ukończył
studia w Krakowie i Berlinie. Po odbyciu pra
ktyki rolnej u Józefa Chłapowskiego, póź
niejszego patrona Kółek Rolniczych, w jego
maj. Żegocinie w pow. pieszewskim, objął
rodzinne Kopaszewo w 1897. Zamiłowany
rolnik, gospodarował osobiście w tym dużym
maj. (1399 ha), doprowadzając go do w yso
kiej kultury rolnej i znacznej dochodowości.
B ył fachowcem uprawy roślin i znawcą orga
nizacji pracy w rolnictwie; wypracował wiele
Dwór Mieczysława Chłapowskiego w Kopaszewie

w łasnych m etod ; zabieg ów w 7яктЫе u p ra .

wy, nawożenia i pielęgnacji roślin. W nakładach kładł nacisk na meliorację, budowę dróg
i uprzemysłowienia maj. Wybudował kilkanaście domów mieszkalnych dla robotników
maj., uruchomił i utrzymywał cztery ochronki, w nabytym w 1909 maj. Sobiejuchy (858
ha) wzniósł kaplicę i szkołę. Przeszkolił wielu praktykantów gospodarczych.
Przez całe życie był działaczem kółek rolniczych, założył kilka kółek, w ygłosił wiele
fachowych referatów i pogadanek, w 1. 1920-1939 był wicepatronem, później przewodni
czącym Pow. Tow. Kółek Rolniczych w Kościanie i członkiem Rady Głównej Wlkp. Tow.
Kółek Rolniczych. B ył ostatnim (1923-1926) prezesem Centr. Tow. Gospodarczego (od
1925 Wlkp. Tow. Rolniczego) przed zjednoczeniem organizacji rolniczych Wielkopolski
w 1926/1927, w którym wziął czynny udział. B ył członkiem Naczelnej Rady Ludowej
w Poznaniu, działając w jej Podkomisariacie w Bydgoszczy w okresie od sierpnia 1919 do
stycznia 1920. Od 1926 do 1939 przewodniczył Kuratorium Fundacji im. Sułkowskich
w Rydzynie; w okresie tym przebudowano zamek rydzyński, przystosowując go do potrzeb
wzorowej szkoły średniej, uruchomionej w 1928. W 1926 założył wespół z innymi PolskoSzwedzkie Tow. Hodowli Nasion Svalöf, którego jednym z celów było uniezależnienie
polskiego rolnictwa od niemieckich gospodarstw nasiennych. M.P.Ch. był współtwórcą,
a od 1933 prezesem Biura Ekonomicznego Izb i organizacji Rolniczych oraz Przemysłu
Rolnego W ojewództw Poznańskiego i Pomorskiego.
Jako znawca zagadnień przemysłu rolnego i kredytów w rolnictwie, M.P.Ch. uczes
tniczył wielokrotnie w ogólnopolskich zespołach, opracowując te sprawy. B ył członkiem
Rady Naczelnej Związku Izb i Organizacji Rolniczych RP i członkiem zarządu Zrzeszenia
Producentów Spirytusu w Warszawie.
Należał do polskiej delegacji w tzw. Programie Chadboume’a, organizacji ustalającej
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podział światowego rynku sprzedaży cukru. Od 1933 do śmierci był członkiem Rady
Banku Polskiego, reprezentując w niej rolnictwo zachodniopolskie. Zasiadał w radach
nadzorczych paru przedsiębiorstw przemysłu rolnego i przemysłu poligraficznego. B ył
właścicielem „Drukarni Technicznej S.A .” w Warszawie oraz udziałowcem i przewodni
czącym rady nadzorczej Wydawnictwa „Dziennika Poznańskiego” w 1. 1939-1939, tj. gdy
naczelnym redaktorem tego pisma był Józef Winiewicz.
W ciągu swego życia zarządzał lub prowadził sprawy kilkunastu maj., należących do
wdów i małoletnich spadkobierców, czy też popadłych w trudności finansowe, zwłaszcza
w okresie kryzysu 1929-1934. Czynił to bezinteresownie.
Wspólnie z żoną łożył znaczne sumy na cele dobroczynne i społeczne. Był odznaczony
komandoriami orderów Odrodzenia Polski i Grzegorza W ielkiego.
Zginął rozstrzelany przez Niem ców na rynku w Kościanie, w publicznej egzekucji
kilkudziesięciu zasłużonych mieszkańców miasta i pow. kościańskiego.
B ył żonaty (ślub 05.09.1911 w Goli) z Wandą (ur. 03.11.1882 w Goli, zm. 04.06.1959
w Chełmnie nad Wisłą), córką Gustawa Potworowskiego i Franciszki z Kurnatowskich;
siostrą Edwarda Potworowskiego.
Wanda Chłapowska dużo czasu i energii poświęcała działaniu w organizacjach społe
cznych i filantropijnych: organizowała kolonie letnie, także we własnych maj.; należała do
zarządu Wlkp. Oddziału Zw. Harcerstwa Polskiego; działała na rzecz Katolickich Sto
warzyszeń Młodzieży Żeńskiej i Męskiej, organizując ich lokalne koła, zapewniając im
pomieszczenia na świetlice, wygłaszając referaty, sprowadzając instruktorów i prelegen
tów; była członkiem powiatowego komitetu Tow. Czytelni Ludowych w Szubinie. W Tow.
Ziemianek Wielkopolskich, którego była współzałożycielką w 1910 kierowała Sekcją
Organizacyjną. Wspólnie z mężem dawała stałą pomoc w naturaliach i gotówce Zakładowi
D zieci Kresowych w Choryni, Związkowi Polaków z Kresów Wschodnich, Bratniej Pomo
cy Studentów Uniwersytetu Poznańskiego, Zakładowi Św. Kazimierza i Zakładowi Gąsiorowskich w Poznaniu, domom Sióstr Miłosierdzia w Kościanie i Bydgoszczy, domom
Sióstr Służebniczek w Żninie i Krzywiniu i wielu innym podobnym instytucjom.
Była członkiem Komitetu Honorowego Pielgrzymki Ziemiaństwa Polskiego do Częs
tochowy w czerwcu 1937, Stolica Apostolska odznaczyła ją orderem Pro Ecclesia et
Pontifice. Wysiedlona przez Niemców, razem z kilkuset mieszkańcami pow. kościańskiego
do pow. sokołowskiego, przebyła wojnę w Kosowie Lackim, pracując w miejscowym
oddziale RGO. Po wojnie mieszkała w Gostyniu Poznańskim.
Synem Mieczysława i Wandy Ch. jest Dezydery (ur. 1913).
Dok.: Fot. w zbiorze rodzinnym; ZK, t. VI; Borkowski, Almanach, Łoza, Czy wiesz kto to jest?;
L ’agriculturepolonaise, Warszawa 1929; Bydgoszcz w dobie Powstania Wielkopolskiego, Bydgoszcz
1970, s. 98-100; Compte rendu du X II Congres International d ’Agriculture ä Varsovie21-24Juin 1925;
Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w grudniu 1918, Poznań 1918, s. 97; Księga Pamiątkowa na
75-lecie Gazety Rolniczej, W. 1938, s. 389-391 i 769-774; Księga Pamiątkowa na 60-lecie Kołek
Rolniczych, Poznań 1926passim; Sprawozdania Banku Polskiego 1933-1938; Winiewicz J., Mieczysław
Chłapowski, [w:] Straty kultury Polskiej 1939-1944, Glasgow 1945, II; Z katakumb wspomnień, Kościan
1946; T. Łopuszańska, Śp. Mieczysław Chłapowski, rps w zbiorze rodzinnym; Sprawozdania Biura
Ekonomicznego IORPR woj. poznańskiego i pomorskiego, rps w zbiorze rodzinnym; „Poradnik Gospo
darski” 1898, nr 30,1904 nr 1,1920, nr 30,1924 nry 5, 9, 24,1926 nry 18, 51, 1927 nry 30, 36,38,48,
52, 1928 nry 21, 28; „Dziennik Poznański” 1935, nr 289; Rocznik Centr. Tow. Gospodarczego 19041923; „Rocznik Tow. Kółek Rolniczych” 1904-1927.
D ezydery Chłapowski

CHŁAPOW SKI ZYGM UNT LUCJAN h. Drya, ps. AK „Leon”, „Bill”, (29.11.190924.03.1949), wł. maj. Cieśle (pow. nowotomski). Syn Tadeusza, przemysłowca i Zofii ze
Zdzieńskich. Ur. w Borysławiu.
Do szkoły średniej uczęszczał w Borysławiu, po czym studiował rolnictwo na Wydziale
Rolniczo-Leśnym UP, oraz prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Paryżu. W 1936
objął rodzinny maj. Cieśle (485 ha) w pow. nowotomyskim; Zarządzał nim do wybuchu
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wojny, zajmując się szczególnie hodowlą koni; był przewodniczącym Poz. Koła Hodow
ców Konia Szlachetnego.
W czasie II wojny światowej wysiedlony z Ciesiel wraz z rodziną przez Niemców,
przebywał w maj. żony Słocina (pow. rzeszowski). B ył oficerem Podokręgu Rzeszów AK,
uczestniczył w akcjach dywersyjnych, przewoził broń; wykorzystując swe stosunki, zbierał
informacje dla komórek wywiadu AK i skutecznie bronił ludzi przed wywozem na roboty
do Niemiec. Po wojnie, wcielony do Ludowego WP, był adiutantem Dowódcy Okręgu
W ojskowego Poznań. Zdemobilizowany w 1946, zamieszkał w Szczecinie i podjął pracę
jako dyrektor w „Społem”. Aresztowany przez UB, zmarł podczas przesłuchań. Pochowany
w Szczecinie. Był odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
Poślubił 05.08.1936 we Lwowie Zofię Chłapowską (1914-1987), córkę
Maurycego
i w* Anny z Brunickich.
Z.Ch. i Zofia Ch. mieli syna Zygmunta (ur. 1937), mgr chemii, z drugiego małżeństwa
(ślub 20.11.1946) ze Stanisławą Polańską, córkę Antoniego i Julianny z Kołakowskich,
Z.Ch. miał córki: 1) Zofię Annę Aldonę, żonę Witolda Sobczaka; 2) Izabelę Julię Emilię,
mgra chemii, żonę Franciszka Trzeciaka.
Dok.: Fot. w zbiorze rodzinnym; M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, Warszawa 1987; D. Chłapowski,
Kronika rodzinna, rps Ossolineum, sygn. 16160 II; pisemne relacje i dokumenty w posiadaniu rodziny.

CHŁAPOW SKA BRONISŁAW A h. Drya (5.02.1891-28.09.1948), wł. maj. Trojanów
(pow. garwoliński), córka ziemianina Bronisława-Józefa Ordęgi i Marii-Feliksy z Grodzińskich. Ur. w Trojanowie.
W szkole średniej była w internacie Sióstr Sacre Coeur w Zbylitowskiej Górze, na
stępnie uczyła się w Szkole Gospodarstwa Domowego w Chyliczkach oraz przez rok
w szkole językowej w Lozannie. Uprawiała dużo sportów, zwłaszcza konnej jazdy. Na
początku I wojny światowej, wobec nieobecności rodziców, których wojna zaskoczyła
w podróży za granicą, objęła i prowadziła gospodarstwo w Trojanowie; resztę okresu
wojennego spędziła częściowo w Warszawie. Podczas wojny polsko-rosyjskiej była pie
lęgniarką w szpitalu polowym.
W dn. 29.07.1920 w Korytnicy poślubiła Adama Chłapowskiego (1881-1937), płk WP,
adwokata i notariusza w Poznaniu. Rodzina mieszkała w Puszczykowie k. Poznania. W
okresie długotrwałej choroby męża B.Ch. prowadziła pensjonat w Krynicy. Po śmierci
rodziców objęła w 1930 rodzinny maj. Trojanów (417 ha), przejmując spłaty na rzecz
dzieci swego brata. Wobec złej sytuacji maj. i panującego kryzysu, prowadziła gospodarkę
oszczędną, rozwijając uboczne źródła dochodu; wypiek wysokiej jakości pieczywa na
rynek warszawski, warsztat produkcji samodziałów, pensjonat we dworze dla letników itp.
W czasie II wojny światowej B.Ch. przebywała w Trojanowie, maj. był pod niemieckim
sekwestrem; działała w powiatowym oddziale RGO i na rzecz AK, zaopatrując jej leśne
oddziały. Po zajęciu Lubelskiego przez wojska sowieckie B.Ch. wysiedlono z Trojanowa;
po krótkim pobycie w areszcie w Garwolinie, skąd została uwolniona na skutek interwencji
na jej rzecz ze strony miejscowej ludności, zamieszkała w Oławie w woj. wrocławskim,
gdzie spędziła resztę życia w skromnych warunkach. Zm. we Wrocławiu. Oboje mał
żonkowie są pochowani w Korytnicy.
Ich synem jest Andrzej Chłapowski (ur. 12.08.1921 w Poznaniu), dr ekonomii, za
mieszkały w Szwajcarii.
Dok.: Fot. i materiały z zbiorze rodzinnym; T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian... lubelskie,
Warszawa 1990.
D ezydery Chłapowski

CHŁAPOW SKA TEOFILA h. Drya (22.12.1857-15.11.1938) wspólwł. maj. Żegocin
(pow. j)leszewski). Córka Lucjana Woronieckiego i Marii z Łuszczewskich, żona Jóżefa
Chłapowskiego. Patrona Kółek Rolniczych w Poznańskiem. Urodziła się w Poznaniu.
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Dzieciństwo spędziła w dzierżawionej przez ojca Wierzenicy w pow. poznańskim,
później w Bielicach w pow. sochaczewskim, a po wczesnej śmierci rodziców w Lipnicy
w pow. szamotulskim, w maj. krewnych, Jana i Aleksandry Mierzyńskich, którzy wycho
wali Teofilę i jej rodzeństwo. Uczyła się na pensji w Warszawie.
Po ślubie (08.01.1880 w Lipnicy) Chłapowscy zamieszkali w Żegocinie. Rozpoczęli
działalność społeczną, pojmując ją jako obowiązek religijny i narodowy. Założyli ochronkę
dla wiejskich dzieci, a starsze dzieci we dworze pobierały naukę języka i historii polski,
korzystając z pożyczanych im książek polskich autorów. Była przewodniczącą Konferencji
(towarzystwa) Pań Miłosierdzia w Pleszewie; założyła też wiejskie koło tej organizacji w
Żegocinie, a w 1907 przyczyniła się do powstania i była pierwszą przewodniczącą Rady
Wyższej Konferencji Pań Miłosierdzia w Wielkopolsce, w 1930 zrzeszającej 9638 członkiń
w 122 konferencjach; pełniła tę funkcję do 1930. W roku 1907 założyła w Żegocinie
pierwsze w Wielkopolsce Koło Włościanek, organizacji mającej na celu, oprócz dzia
łalności kulturalnej, podnoszenie poziomu gospodarstwa domowego kobiet wiejskich.
W latach I wojny światowej i bezpośrednio po niej organizowała zbieranie i wysyłkę
żywności do głodującego Lwowa oraz uruchomiła akcję pozyskiwania z parafii w Poznańskiem używanych szat kościelnych i przyborów mszalnych, naprawiania ich siłami
częściowo społecznymi a częściowo płatnymi i przekazywania ich tym parafiom w Polsce
południowo-wschodniej, którym wypadki wojenne zniszczyły wyposażenie kościołów;
rozesłano do nich kilkadziesiąt skrzyń tych przedmiotów. W okresie międzywojennym we
dworze w Żegocinie odbywały się rekolekcje dla nauczycieli szkół powszechnych. Po
zgonie męża T.Ch. z powodzeniem zarządzała sprawami majątkowymi w trudnych warun
kach wojennych.
Odznaczała się dobrocią w codziennym życiu, zrównoważonym i pogodnym charakte
rem, gościnnością i wesołym usposobieniem. Prowadziła korespondencję z wieloma osoba
mi, zarówno w sprawach społecznych jak rodzinnych, m.in. ze swoją bratową Heleną
Modrzejewską, żoną Karola Chłapowskiego. Nieraz ich gościła w Żegocinie, a w 1895
odwiedziła w Londynie.
Zm. w Żegocinie. Była odznaczona w 1925 papieskim orderem Pro Ecclesia et Pontifice.
Synem T. i J. Chłapowskich był Lucjan-Ludwik (1880-1899). Po jego śmierci Chła
powscy adoptowali Józefę Chłapowską (1894-1989), która w 1927 poślubiła Jana Łu
bieńskiego (1890-1980).
Dok.: Fot. w zbiorze rodź.; ZK, VT; Korespondencja Heleny Modrzejewskiej, t. I-II, Warszawa 1965;
Rycerze miłości Boga i Bliźnich, Poznań b.r.; N. Kowalski, „Kółko włościanek w Żegocinie”, [w:]
„Dzisiaj”, nr 242/243 z 1990 r.; listy do rodziny Teofili Chłapowskiej i Józefy Chłapowskiej-Łubieńskiej
z lat 1911-1938; nekrologi i wspomnienia o Teofili Chłapowskiej przez M. Lossow, Z. Łubkowską,
T. Potworowską, M. Szczepańską, - w zbiorze rodzinnym.

Dezydery Chłapowski
CHM IELEW SKI CZESŁAW h. Wieniawa (21.04.1897-01.12.1960), wł. cz. maj. Masłowszczyzna (pow. oszmiański), płk kawalerii. Syn Bolesława (zm. 1930), wł. maj. Masłowszczyzna i Jadwigi z Sidorowiczów h. Powała. Ur. w Masłowszczyźnie.
Cz.Ch. miał ośmioro rodzeństwa, braćmi jego, którzy dożyli dojrzałego wieku byli:
1) Marian, rtm. 27 pł. uł., (1898-1940 Starobielsk), 2) Gustaw (ur. 1910), członek AK,
zaginął bez wieści; 3) Zenon zaginął bez wieści na Wileńszczyźnie w 1939; 4) Janusz (ur.
1918), ppor. 13 p. uł. poległ 10.09.1939 pod Magnuszewem.
Cz. Ch. od młodości przeznaczony był do służby wojskowej. W wieku 10 kat został
oddany do Szkoły Kadetów w Płocku, a po jej ukończeniu w 1914 skierowany do M i
kołajewskiej Szkoły Jazdy w Petersburgu. Po ukończeniu przyspieszonego kursu oficers
kiego rozpoczął służbę w Dywizjonie (późniejszym pułku) Ułanów przy Legionie Pu
ław skim , w randze chorążego. W yróżnił się podczas szarży pod K rechow cam i.
W Bobrujsku, w korpusie gen. Dowbór Muśnickiego w randze podrotmistrza dowodził
6 szwadronem. Podczas I wojny światowej odznaczony orderem św. Włodzimierza IV kl.,
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krzyżem św. Jerzego IV kl. i orderem św. Stanisława III kl. Brał udział w utworzeniu
1 P. U ł. Krechowieckich, walczył na froncie rosyjskim, wziął udział w wyprawie kijo
wskiej. Między 12.09.1919 a 28.04.1920 przebywał w Szkole Oficerów Jazdy w Grudzią
dzu, ukończył ją w stopniu rtm. Wyróżnił się kilkakrotnie w walkach, dwukrotnie ranny,
został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari IV kl., czterokrotnie Krzyżem W alecz
nych i Krzyżem Niepodległości. Do 1928 służył w 1 p. uł., w 1. 1928-30 był zastępcą
dowódcy 9 p. s. k. w randze mjr. W 1930 odziedziczył część maj. ojca, Masłowszczyznę
(administrowanego przez brata Gustawa). Finansował częściowo inwestycje z gaży oficer
skiej. W 1. 1930-1937 dowodził w randze ppłk. 13 P. Uł. Wileńskich. W 1937 przeniesiony
na stanowisko dowódcy 3 P. Uł. Śląskich w Tarnowskich Górach. Wraz z tym pułkiem
odbył kampanię wrześniową na szlaku Krakowskiej Brygady Kawalerii Armii „Kraków”.
W czasie walk pod Tomaszowem Lubelskim (19.09) był czterokrotnie ranny. Po leczeniu
w szpitalu uznany za inwalidę, uniknął oflagu. Zamieszkał wraz z rodziną w maj. rodziny
żony Golesz (pow. Piotrków Trybunalski). Pod koniec wojny administrował maj. Komockich - Karolinów. Ze względu na stan zdrowia mimo kontaktów z AK nie pełnił w niej
żadnych funkcji. Jak w wielu innych dworach dostarczano żywność oddziałom AK,
a wcześniej Hubalowi-Dobrzańskiemu, wysyłano paczki do oflagów, udzielano gościny
bezdomnym.
Po wkroczeniu armii radzieckiej został aresztowany i przebywał w areszcie NKWD
w Piotrkowie. Po zwolenieniu zamieszkał wraz z żoną i dziećmi w Tomaszowie Mazowiec
kim, gdzie pracował w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym, w wydziale rolnym Urzędu
Powiatowego w Brzezinach, w spółdzielni inwalidów jako robotnik fizyczny. W 1953
przeszedł na rentę inwalidzką. B ył opiekunem społecznym biedoty. Odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi. Zm. w Tomaszowie Mazowieckim. Pochowany został z asystą honorową
wojska, w grobie rodzinnym Cieszkowskich w Chorzęcinie w parafii Golesz.
Ślub w ziął 25.04.1922 w Piotrkowie, z Wandą z Cieszkowskich h. Dołęga (ur.
18.05.1898 w Goleszach), córką Michała (1856-1923), sędziego w Piotrkowie i Eleonory
z Kamockich h. Jelita (zm. 1910). Żona ukończyła w Krakowie pensję p. Kaplińskiej, oraz
kursy ogrodnicze przy UJ. Zmarła 26.06.1972 w Szczecinie, pochowana została obok
męża.
Dzieci: 1) Janusz (ur. 27.03.1926 w Augustowie) ożeniony z Anną Zając, chemik, dr
nauk technicznych, laureat Nagrody Państwowej, zamieszkały w Gliwicach; ma dwie
córki: a) Ewę Frankiewiczową (ur. 28.01.1953 w Gliwicach), architekta, zamieszkałą we
Wrocławiu; b) Barbarę (ur. 30.09.1961 w Gliwicach), po mężu Kalla, również architekta,
zamieszkałą w Gliwicach; 2) Teresa (ur. 23.01.1935 w Wilnie), wyszła za mąż za »-►Feli
cjana Niegolewskiego h. Grzymała, syna Andrzeja.
Dok.: Księga Jazdy Polskiej, Warszawa 1938; W.K. Cygan, K awaleria Polska 1939, z. 1; Ułan
Śląski - zeszyły - Koło Pułku 3 Ułanów Śląskich, Londyn; Kawaleria Polska i bronie towarzyszące,
Londyn 1979; dokumenty rodzinne, wspomnienia.
Janusz Chmielewski i Felicjan Niegolewski

CISZEW SKI M IROSŁAW W ŁODZIM IERZ EPIFANIUSZ h. Zadora (07.04.188923.11.1966), dzierżawca maj. Pięknowicze (pow. witebski) i Uźmiony (pow. dziśnieński), a
od 1926 współwł. z żoną maj. Biruki (pow. brasławski), inż. rolnik. Syn Włodzimierza,
powstańca 1863, inż. kolejnictwa i Marii z Wyrobiszów. Ur. w Krakowie.
Ukończył gimn. im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie w 1909 oraz Studium Rolni
cze UJ w 1912 z tytułem inż. rolnictwa. Uprawiał sporty (szermierkę, konną jazdę, tenis,
pływanie). Pasjonował się zawsze historią.
Zaprzyjaźniny z kolegami ze studiów, pochodzącymi z W ileńszczyzny i Witebszczyzny
- jak Olgierd Oskierko, syn Wacława z maj. Międzyrzec (pow. brasławski), Janusz Nitosławski, syn Ignacego z maj. Balbinowo (pow. witebski), Stefan Suryn z maj. Nowy
Dwór (pow. drysieński) - przybył do nich z wizytą po studiach i osiadł na kresach na stałe.
W 1913 ożenił się z Marią Oskierczanką z Międzyrzecza, córką Wacława, a siostrą Olgier
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da, i Jadwigi ze Światopełk-Mirskich z maj. Ustrzeż k. Międzyrzecza. Dziad Marii, B o
lesław Oskierka, wł. dóbr Wodowice i Jaczonka (ok. 30 tys. dzies.) w Mińszczyźnie,
naczelnik Powstania tamże w 1863, zesłany został na katorgę, dobra uległy konfiskacie. Po
długoletnich staraniach zezwolono mu osiedlić się w Warszawie, gdzie zmarł 30.12.1896
(pochowany na Powązkach). Ojciec Wacław, ukończył medycynę w Dorpacie i pracował
jako lekarz w rejonie Drui, w walce z epidemią tyfusu zm. w 1904, pochowany w M ię
dzyrzeczu. Maria miała ukończone prywatne gimn. p. Jastrzębskiej w Rydze oraz szkołę
rolniczą w Chyliczkach.
M.C., posiadając pewien fundusz odziedziczony po wcześnie zmarłych rodzicach, objął
w 1913 w dzierżawę maj. Pięknowicze (pow. witebski), własność Nitosławskich. Wybuch
wojny w 1914 spowodował zesłanie M.C. do Wołogdy, jako obywatela austriackiego, skąd
dzięki staraniom rodziny po kilku tygodniach powrócił. W warunkach wojenno-rewolucyjnych przetrwał na gospodarstwie w Piękno wieżach, dając schronienie licznym uciekinie
rom z Polski oraz organizując społecznie ziemiaństwo, szlachtę zagrodową i potrzebują
cych oparcia chłopów.
W końcu lata 1918 przedostał się do Międzyrzecza, dokąd dopłynęła łódką po Dźwinie
żona z małymi dziećmi. Stamtąd już końmi dojechali do Wilna, w którym przebywała
liczna rodzina Oskierków i Mirskich. W Wilnie M.C. przystąpił do organizującej się
samoobrony Wilna, obejmując kierownictwo wydziału wojskowego. B ył także delegatem
do Generalnego Komisarza Ziem Wschodnich w Warszawie, informującym o sytuacji
Wilna i W ileńszczyzny. Na przełomie 1919/1920 został oddelegowany do Grodna w cha
rakterze komisarza do zorganizowania starostw w Grodnie i Wołkowysku. Jako ochotnik
brał udział w walkach sierpniowych 1920 nad Wisłą w randze starszego ułana.
Żona z dziećmi i rodziną Oskierków i Nitosławskich w 1920 schroniła się na Pomorzu
w maj. kolegów M.C. Lambertów i Odrowąż-Pieniążków, a później w pobliskim miastecz
ku Kcynia. Po powrocie męża z wojska, wybrano się z końmi i kolegą w drogę powrotną na
Wileńszczyznę - z otrzymanym od przyjaciół zbożem i krową - kierując się do M ię
dzyrzecza (lato 1921). W 1922 M.C. objął w dzierżawę maj. Uźmiony nad samą Dźwiną,
własność Jadwigi Ogińskiej, w którym pracował do 1926. Na wiosnę t.r. rodzina przeniosła
się do maj. Biruki w pow. brasławskim (odziedziczonego po Wołossowskich, krewnych
Oskierków) o pow. 500 ha z pięknymi lasami i jeziorem. Gospodarzył wraz z żoną
podnosząc z ruin zniszczenia folwark i dwór. W okresie do 17 września 1939 stan majątku
podniósł się znacznie i rokował duże nadzieje. Prowadzona nowocześnie gospodarka rolnoleśna, mechanizacja, duża obora, sprzedaż masła i serów do Wilna, hodowla karpi, dobre
plony, założone smolarnia i olejarnia, racjonalna sprzedaż lasu i obsadzanie pod nadzorem
Inspektoratu Leśnego dawały podstawę dla pomyślnej przyszłości. M.C. zyskał opinię
jednego z najbardziej światłych ziemian w powiecie. Brał czynny udział w Sejmiku Powia
towym, w ZZ, w Radzie Gminnej w Nowym Pohoście. Został odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi. Na skutek ciężarów podatkowych, znacznych kosztów połączonych z kształce
niem dzieci i ulepszaniem gospodarstwa od stycznia 1936 podjął pracę w Izbie Skarbowej
w Wilnie w charakterze inspektora Klasyfikacji Gruntów na pow. brasławski i postawski.
W sierpniu 1939 odbył w Birukach ostatni zjazd ZZ pow. brasławskiego w atmosferze
energicznych przygotowań żywności i pomieszczeń dla ewentualnych uchodźców z zach.
ziem Polski.
Dzień 17 września 1939 stał się przełomem w życiu wielu rodzin. W dniu tym opuścili
swe dwory właściciele wraz z rodzinami z ziem przygranicznych. Uchodził w walkach
KOP, policja, urzędnicy. Jedynie księża pozostali w parafiach. Rodzina Ciszewskich już
bez syna Tadeusza, zmobilizowanego w kwietniu, opuściła odbudowany maj. o godz.
12-tej i zatrzymała się początkowo w maj. Gierejsze koło m. Dukszty, wł. Tromszczyńskich, a następnie dotarła do Wilna. W Birukach pozostała siostra M.C. Maria Hubicka,
która nie zgodziła się na wyjazd. Po paru miesiącach była już w Kazachstanie. W zimie
1940 warunki życia w Wilnie stawały się coraz cięższe, mróz poniżej 20°C, brak odzieży
i chleba, toteż w kwietniu M.C. z żoną, synem Wojciechem i córkami, na zaproszenie
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Tadeusza Janczewskiego, przybyli do jego maj. Blinstrubiszki (pow. rosieński). M.C.
pracował tam wraz z rodziną w ogrodach przy uprawie tytoniu i w mleczarstwie.
Na wiosnę 1941 tereny litewsko-białoruskie i polskie zostały zajęte przez Niemców.
Nowe władze wydały oświadczenie o możliwości powrotu właścicieli do swoich maj.
W lecie 1941 M.C. z synem Wojciechem wybrali się pieszo do Biruk. Objęli jako za
rządzający (Verwalter) Biruki, Międzyrzecz (Oskierków) i Bogudzienki (Bogusławlewiczów) - posiadłości najbliższej rodziny, wywiezionej na Syberię w 1940. M.C. wrócił na
Litwę, już zaprzęgiem konnym, po pozostałą tam rodzinę. We wrześniu 1941 znaleźli się
wszyscy w bardzo zniszczonych Birukach, pracowali fizycznie na roli.
W tym okresie (do jesieni 1943) cała rodzina okazywała wiele pomocy społeczności
polskiej i żydowskiej, zatrudniając ją i żywiąc. Schronienie w Birukach znaleźli m.in.
sędzia Jakub Grynberg z Brasławia, Józef PIiszczyński z Warszawy, Wiktoria Kosewicz
z Mior. Dostarczano także żywność do getta w Szarkowszczyźnie.
Sowieckie działania partyzanckie, zagrażające życiu, zmusiły M.C. do przeniesienia się
do Międzyrzecza a jesienią 1943 do Drui, gdzie stacjonował garnizon wojsk niemieckich
(Austriacy), chroniący przed napadami sowieckimi. Tworzyły się tutaj oddziały AK, har
cerstwo oraz polskie władze cywilne podległe AK. M.C. z rodziną włączyli się w tę akcję.
Działania wojenne w czerwcu 1944 zmusiły znowu rodzinę do przeniesienia się na Litwę,
już bez syna Wojciecha, wywiezionego przez Niemców do obozu w Neuengamme.
Rodzina przebywała do wiosny 1945 w maj. Waszkiewiczów Wigi k. Zejm, znosząc
zmienne sytuacje frontowe. W lipcu 1945 zamieszkali w Wilnie, skąd już w sierpniu
wyjechali w transporcie towarowym, po odrzuceniu obywatelstwa sowieckiego, kierując
się na Śląsk. Zatrzymano się w Chorzowie. W pobliskich Gliwicach M.C. otrzymał pracę
inspektora rolnego w powiatowym Urzędzie Ziemskim oraz czteropokojowe mieszkanie.
Od 1946 do 1950 pracował kolejno jako zarządca państw, maj. ziemskiego Dąbrówka k.
Gliwic i jako administrator tegoż maj., wydzierżawionego przez firmę „Zagon” - Hodowla
Nasion w Krakowie. Przez kilka miesięcy pracował jeszcze w Zakładzie Doświadczalnym
w Brzeziu Szlacheckim pod Krakowem w charakterze kierownika. W grudniu 1950 prze
szedł na emeryturę. Rozpoczął wtedy pracę archiwalno-historyczną, która była jego drugą
pasją obok rolnictwa. Zajmował się historią mieszczaństwa gliwickiego, pobliskich starych
miasteczek i wsi, jak Toszek, Wójtowa Wieś, porządkował wywiezioną z W ileńszczyzny
i Litwy dokumentację. Swoje opracowania przekazywał do „Nowin Gliwickich”, „Dzienni
ka Zachodniego” i do archiwum w gliwickiego.
Równocześnie podjął systematyczne pisanie swego pamiętnika, przy dużym udziale
żony Marii. Tragiczne losy synów, wynik wojny, nowy system polityczny, tęsknota za
swymi ziemiami, odebrała mu całkowicie radość i poczucie sensu życia. Pamiętniki były
jakąś formą powrotu do wszystkiego co ukochał. Zm. w Gliwicach. Żona zm. w 1982,
pochowani tamże we wspólnym grobie.
Dzieci: 1) Tadeusz Zbigniew (ur. w Pięknowiczach 28.09.1914-14.04.1940), student
Iii-go roku prawa na USB, ppor., zmobilizowany w kwietniu 1939 do KOP-u, zginął
w Katyniu; 2) Wojciech Wacław (ur. w Pięknowiczach 19.07.1917-26.01.1961), ukończył
Szkołę Rolniczą w Czernichowie z tytułem agronoma (1938), w 1. 1937-1939 mieszkał
i pracował w rodzinnych Birukach, 17.09.1939 dołączył do miejscowego oddziału KOP-u
wycofującego się do Łotwy, tam internowany zdołał zbiec do Wilna, po zajęciu ziem
litewsko-białorusko-polskich przez Niemców, wrócił do Biruk, w 1943 wstąpił do AK,
aresztowany i wywieziony przez Niemców do obozu w Neuengamme w czerwcu 1944,
skąd wrócił ze zniszczonym zdrowiem do rodziców w Gliwicach; ożenił się z Heleną
Księżyk w 1947, zm. w Gliwicach, pozostawił córkę Jadwigę; 3) Anna Maria Wusatowska
(ur. w Pięknowiczach 10.09.1918), ukończyła gimn. w Drui, gdzie była drużynową harce
rek i razem z rodzicami mieszkała w Birukach, w czasie wojny należała do służb pomocni
czych AK w Drui, po 1945 zamieszkała w Gliwicach z rodziną, ukończyła w 1967 Wydz.
Human. UWr., pracowała jako kierownik Biblioteki naukowo-technicznej w Biurze Proje
któw w Gliwicach, zajmowała się historią harcerstwa i szkolnictwa w Drui; 4) Maria Emilia
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Wiśniowska (ur. w Drui 26.12.1922), wykształcenie ogólne średnie, pracowała w Politech
nice Śl. w Gliwicach jako sekretarz Wydz. Automatyki, jej córka: Anna.
Dok.: J. Fierich, Studium Rolnicze; materiały pamiętnikarskie M.C. złożone w BN w Warszawie
i wspomnienia rodzinne.

Anna Wusatowska
CYW IŃSKI STANISŁAW h. Puchała (ok. 1873-1916), wł. dóbr Kamień (pow. pu
ławski), społecznik. Syn Ludomira, chorążego Żuawów Śmierci z 1863 i Zofii z Targowskich.
Ur. w maj. Raj.
Studiował w 1.1893-1897 rolnictwo w Halle, następnie osiadł w Kamieniu, który został
nabyty przez rodzinę Cywińskich od Domaszewskich ok. 1880. Maj. objął między 1901
a 1910. Brał czynny udział w życiu publicznym powiatu m.in. był sędzią gminnym, człon
kiem Komitetu Ratunkowego Powiatowego i prezesem miejscowego kółka rolniczego oraz
kilku innych instytucji, utworzonych po wybuchu wojny dla doraźnych potrzeb. Dobra
Kamień, należące do najpiękniejszych w powiecie, o żyznych glebach, składały się ok.
1880 roku z folwarków Kamień i Kopanina i liczyły ogółem 2100 mg pow. Folwark
Kamień miał 1655 mg. Kopanina o pow. 445 mg - miał 413 mg gruntów ornych; stosowano
płodozmian 4-polowy. W maj. znajdowała się duża gorzelnia.
Po śmierci S.C. maj. objęła żona Anna Cywińska z Grodzińskich (1887-1965), córka
Gustawa, inż. i Wandy Rudzkiej. Anna C. po owdowieniu wyszła za mąż za Aleksandra
Gerlicza.
S.C. i A.C. mieli dwóch synów: 1)
Andrzej (1909-1936); 2)
Stanisław (1911-1981).
Dok.: Wspomnienia rodzinne; SGKP, III; Księga adresowa KP 1910; KAP; „Gazeta Rolnicza” 1916
nr 21-22; Spis obywateli, wyd. 3; Kasztelewicz; II. Wiercieński, Opis statystyczny guberni lubelskiej,
Warszawa 1901; Ziemiaństwo polskie 1920-1945.

Krzysztof Jasiewicz (red.)
CYW IŃSKI ANDRZEJ h. Puchała (1909-1936), wł. maj. Kamień (pow. puławski),
rolnik. Syn
Stanisława i Anny Grodzieńskiej. Ur. w Kamieniu.
Studiował prawo na UW, a przed objęciem maj. ukończył kursy Turnau’a we Lwowie.
Zm. śmiercią tragiczną w wieku 27 lat.
Ożeniony z Elżbietą Łuszczewską, mieli dwie córki: 1) Teresa (ur. we Lwowie 1933),
zamężna Lewicka, architekt wnętrz, mieszka w Warszawie; 2) Izabella (ur. we Lwowie
1935), po mężu Michałowska, reżyser, dyr. teatrów w Kaliszu i Poznaniu, w 1. 1989-1990
Minister Kultury i Sztuki.
Dok.: zob. Cywiński Stanisław.

Izabella Cywińska
CYW IŃSKI STANISŁAW h. Puchała (1911-1981), wł. maj. Kamień (pow. puławski).
Stanisława i Anny Grodzieńskiej. Ur. w Kamieniu.
Studiował na Uniwersytecie w Liege. Po śmierci brata
Andrzeja objął maj. Kamień.
Ożenił się z bratową Elżbietą. Do 1944 gospodarował w maj. rodzinnym. Po jego utracie,
wraz z rodziną wędrował po Polsce, aby ostatecznie w 1949 osiąść na stałe w Szczecinie.
Tam też zmarł.
Syn

Dok.: zob. Cywiński Stanisław.

Izabella Cywińska
CZARNOCKI STEFAN h.Lis (1876-1940), wł. maj.Lecieszyn (pow. nieświeski). Syn
Gustawa i Józefy ze Święcickich. Ur. w Lecieszynie.
Rodzina Czarnockich pochodzi z Czarnocina w pow. pińczowskim, w poł. XVI w Cz.
przenieśli się do Czarnot k. Siedlec, a w XVIII na Litwę, gdzie w 1788 Franciszek Ksawery,
rtm. witebski, nabył Lecieszyn i Małe Sawicze. Odtąd, aż do 1939 maj. był w rękach
rodziny.
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S. Cz. ukończył szkołę w Słucku, następnie studiował w Petersburgu. Studiów nie
skończył, gdyż po śmierci ojca, wezwany przez opiekunów Gracjana i Kazimierza Czar
nockich oraz Aleksandra Święcickiego z Naczy Hlebowskiej, musiał wrócić do Lecieszyna
i objąć gospodarstwo. Maj. liczył 370 ha ziemi ornej i łąk oraz 400 ha lasów w Zarakowicach. W Lecieszynie był dwór modrzewiowy zbudowany w 1793 przez Franciszka Ksawe
rego Cz. S.Cz. wytężoną pracą doprowadził gospodarstwo do doskonałego stanu. Po 1905,
odkiedy polska inicjatywa była tolerowana, przy pomocy sąsiada i przyjaciela Wacława
Rymszy prowadził spółdzielczy bank w Kłecku, działający do 1939. W 1915, gdy front
niemiecki zbliżał się do Lecieszyna wysłał żonę i dwóch synów Kazimierza (ur. 1911)
i Tadeusza (ur. 1913) do Mińska a sam pozostał w Lecieszynie, gdzie przeżył okres
rewolucji. Mimo gróźb zamordowania przez chłopów zdołał wydostać się z dworu i po
ukryciu w okolicy dotrzeć do Mińska. Na Wielkanoc 1918 został aresztowany jako zakład
nik, a po kilku miesiącach wywieziony do Smoleńska. Zwolniony z okazji wymiany
jeńców, na Boże Narodzenie 1919 przyjechał do Warszawy, gdzie znajdowała się jego
rodzina. Po uwolnieniu przez wojska polskie pow. nieświeskiego powrócił do Lecieszyna.
Latem 1920 trzeba było uchodzić przed ofen
sywą bolszewicką. Wszystkie konie zostały
zaprzągnięte do 10 wozów z załadowanym
dobytkiem. Woźnicami byli członkowie ro
dziny, nauczyciel angielskiego, służba i jeden
parobek. Po 6-tygodniowej podróży dotarł
S.Cz. do Sklót, maj. Stanisława Dangla. Po
bitwie pod Warszawą odwiózł rodzinę do M i
lanówka pod opiekę Michała Lasockiego, a
sam zaangażował się do starostwa w N ieś
wieżu jako urzędnik państwowy, czekając na
ustalenie granicy.
Maj. Lecieszyn i część lasu w Zarakowcach znalazła się pierwotnie po stronie pol
skiej. S.Cz. rozpoczął odbudowę gospodarki.
W yciął las zanim ostateczne wyznaczenie
granicy usytuowało Zarakowce po stronie raI dzieckiej. S.Cz. wziął w dzierżawę sąsiedni
folwark Przechody oraz podjął się opieki nad
Stefan Czarnocki z synem Tadeuszem
folwarkiem Marusin należącym do Przemy
na ganku swego dworu
sława i Marty Czarnockich. Po śmierci sąsia
da Wacława Rymszy zajął się administracją jego maj. Hurynowszczyzny do czasu dojścia
do pełnoletności spadkobiercy Kazimierza Rymszy. Po zabójstwie przez bandę „Muchy”
ciotecznego brata Stefana Święcickiego z Małej Naczy został wyznaczony opiekunem jego
dzieci. S.Cz. był czynny w organizacjach społecznych. Od 1922 do 1939 był prezesem
oddziału Nieświeskiego Kresowego ZZ, a po zlaniu się oddziałów Nieświeskiego i Stołpeckiego. B ył również czynnym członkiem sejmiku w Nieświeżu i Rady gminnej w
Hrycewiczach. Po 1920 zniszczone było na kresach całe rolnictwo. Dwory nie miały
inwentarzy, szlachta zaściankowa i chłopi po 6-cio letnim okresie wojny byli też w ynisz
czeni. Wielu ludzi zginęło w czasie wojny, trzeba było pomagać tym rodzinom, które
ucierpiały najbardziej. S.Cz. służył zawsze pomocą. Stale brał udział w sądach polubow
nych, wzywany był na arbitra w działach familijnych. Również Żydzi zwracali się do niego
o roztrzygnięcie ich sporów. Samorząd terytorialny i administracja dopiero się organi
zowały, często występowały trudności w nawiązywaniu kontaktów z miejscową ludnością.
S.Cz. znał dobrze ludność kresową, m ógł więc doradzać, interweniować i pomagać. B ył
zdania, że komasacja wsi jest warunkiem rozwoju zdrowego rolnictwa. Interweniował
o przyspieszenie komasacji gruntów. Dzięki tym akcjom pow. nieświeski przodował w
woj. nowogródzkim. S.C. był doskonałym i ostrożnym rolnikiem. Wolał podnosić maj.
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Dwór w Lecieszynie rodziny Czarnockich

powoli, nie korzystając z kredytów udzielanych przez TKZ. Lecieszyn był jednym z
nielicznych maj. w powiecie nieświeskim nie zadłużonym i dzięki temu m ógł ostać się
zwycięsko fali kryzysu w 1930. W 1928 ks. Albert Radziwiłł ordynat nieświeski zwrócił się
z prośbą do S.Cz. o objęcie administracji klucza Radziwillmontowskiego. S.Cz. zgodził się
przyjmując do współpracy drugiego zarządcę. Byli nimi kolejno Bogusław Zaleski, Wac
ław Zaleski, jego siostrzeńcy. Od 1938 objął sam zarząd Radziwillmont, a Lecieszyn
powierzył synowi Kazimierzowi. Po wejściu wojsk radzieckich 17.09.1939 został areszto
wany i osadzony w więzieniu w Kłecku. Gdy Kahał Kiecka zaoferował kaucję za jego
uwolnienie, został przewieziony do więzienia w Nieświeżu, a wiosną 1940 do Mińska,
gdzie został rozstrzelany wraz z innymi więźniami.
W maju 1910 wziął ślub z Zofią Domańską h. Larysza z Zaladzia (ur. w Zaladziu k.
Słucka 1889), córką Tadeusza i Anny z Wańkowiczów. Szkołę średnią ukończyła ona u SS.
Niepokalanek w Nowym Sączu. W 1909-10 odbyła praktykę w Szkole Gospodarstwa
Wiejskiego w Chyliczkach pod Warszawą. Gdy front niemiecki zbliżał się do maj., mąż
wraz z synami wysłał ją do Mińska (1915). Brała czynny udział w POW w dziale odzieżo
wym. Została wówczas aresztowana razem z mężem. Wypuszczona, musiała się ukrywać
do czasu przyjścia wojsk polskich do Mińska. W 1919 wyjechała z dziećmi do Warszawy,
gdzie zamieszkała przy ul. Królewskiej 5. Zimą tego roku z balkonu mieszkania widziały
dzieci defiladę z „Baśką Murmańską”, niedźwiedzicą, która towarzyszyła wojskom pol
skim sformowanym w Rosji. W 1922 Z.C. wynajęła mieszkanie na ul. Kruczej 10, gdzie
mieszkała z synami. Do Lecieszyna jeździła na wakacje letnie i zimowe. Z.Cz. była zawsze
ośrodkiem życia towarzyskiego. Umiała skupić wokół siebie ludzi inteligentnych i cieka
wych. Gdy przyjeżdżała na wakacje, cały powiat budził się ze snu zimowego i zaczynało
się ożywione życie towarzyskie. Dn. 13.04.1940 została wywieziona na Syberię razem
z synową Haliną, bratową Amelią i Rozalią Kandybą, gospodynią domu Czarnockich.
Najpierw zostały osadzone w kołchozie Kirówka (oblast pietropawlowskaja). Jesienią
przeniesiono je do kirgiskiego kołchozu Bayan, a na wiosnę 1941 do sowchozu Presnowskiego. Do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej otrzymywały paczki żywnościowe
przysyłane przez służbę dworską. Dzięki staraniom Tadeusza Romera (kuzyna), ówczesne
go ambasadora Rządu Polskiego w Moskwie Z.C. z synową dostały pozwolenie opuszcze
nia ZSRR. Granicę Iranu przekroczyły w Wielki Piątek 1943. Zatrzymały się najpierw
w Teheranie, a 24.12.1943 przybyły do Bejrutu, gdzie Z.Cz. została prezeską sekcji Pań
Czerwonego Krzyża. W styczniu 1946, razem z synową, przybyła do Kivu w Kongu
Belgijskim, gdzie przebywał syn
Kazimierz. Drugi syn Tadeusz (ur. w Lecieszynie
10.1913-1940), ukończył gimn. Ziemi Mazowieckiej w 1933. Po odbyciu służby wojsko
wej w Grudziądzu (Szkoła Podchorążych Kawalerii) studiował prawo i uczęszczał do
Szkoły Nauk Politycznych. W kwietniu 1939 został powołany do KOP. Internowany przez
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władze ZSRR w Starobielsku, został następnie zamordowany. Jedyny list, jaki otrzymała
rodzina, był z kwietnia 1940.
Dok.: Boniecki, Herbarr, M. Wańkowicz, Spór o ziemią, „Kurier Poranny” 1937 nr 106; E.
Woyniłowicz, Wspomnienia 1847-1928, Wilno 1930; Spis członków Kresowego ZZ; Lista Katyńska;
Aftanazy, Materiały, II; Sz. Konarski, Czarnoccy, mps w BN.
Kazimierz Czarnocki (B.K.)
CZARNOCKI KAZIM IERZ h. Lis (28.09.1911), adm. maj. rodzinnego Lecieszyn
(pow. nieświeski), rolnik. Syn
Stefana i Zofii z Domańskich. Ur. w Lecieszynie.
W 1930 ukończył gimn. Ziemi Mazowieckiej w Warsza
wie, studia wyższe w Belgii (Institut Agronomique de VEtat
ä Gemblowc), w 1934 otrzymał dyplom inż. technologii rol
nej. W 1935 rozpoczął pracę w Ministerstwie Rolnictwa
(Instytut Badań Koniunktur i Cen). W 1. 1936-1937 odbył
służbę wojskową w Szkole Podchorążych Kawalerii w Gru
dziądzu. Po zakończeniu służby wojskowej administrował
maj. Lecieszyn. W kwietniu 1939 powołany do 26 p. uł.
został zwolniony na okres żniw i znów powołany. W czasie
kampanii wrześniowej ranny 5.10.1939 pod Janowem Lu
belskim, dostał się do niewoli sowieckiej w Podwołoczyskach, skąd udało mu się wydostać, żeby wpaść w ręce nie
m ie c k ie . W o jn ę s p ę d z ił w o fla g a c h , o s ta tn io w
Woldenbergu (Oflag IIC). Po uwolnieniu obozu przez woj
ska sowieckie w 1945 przedostał się do Belgii, a w listopa
dzie t.r. wyjechał do Konga Belgijskiego. Pracował w So ciete Agricole Auxilliaire du Kivu przy plantacji kawy.
Kazimierz Czarnocki
W 1949 został zaangażowany przez firmę Selchim, filię de
Solvay Су, następnie przeniesiony do administracji central
nej w Brukseli. W 1974 przeszedł na emeryturę.
Żonaty z Haliną Hempel h. wł. z Wałówie. Halina Cz. 13.04.1940 została wywieziona
wraz z teściową Zofią na Syberię. Dzięki pomocy ówczesnego ambasadora polskiego
w Moskwie, otrzymała pozwolenie opuszczenia ZSRR i przybyła na Wielkanoc 1943 do
Iranu. W styczniu 1946 połączyła się z mężem w Kongu Belgijskim.
Dzieci: 1) Andrzej (07.08.1939-25.07.1940), zm. na Syberii; 2) Elżbieta (ur. 04.05.1947),
psycholog, zamężna za hr. Gonzague d’Alcantar; 3) Stefan (ur. 30.04.1948), inż., żonaty
z Diane Kervyn de Meerendre; 4) Krystyna (ur. 17.11.1951), matematyk i informatyk.
Kazimierz Czarnocki (B.K.)
DOM AŃSKI ZYGM UNT (17.12.189[...]-20.06.1965),w ł.m aj.Zaladzie(pow .słucki),
działacz społeczny i polityczny. Syn Tadeusza i Anny z Wańkowiczów. Ur. w Żaladziu.
W dziewiątym roku życia stracił ojca, zaś cały ciężar wychowania dziecka spadł na
matkę. Z.D. rósł i wychowywał się w warunkach charakterystycznych dla ziemiaństwa
kresowego z okresu popowstaniowej klęski 1863. Ziemię uważano za pewnego rodzaju
świętość i własność ogólnonarodową. Ta atmosfera wpłynęła na młodego i wrażliwego
chłopca, jakim był Z.D., kształtując przywiązanie do domu rodzinnego oraz w latach
dojrzałych pogląd o znaczeniu kresów wschodnich dla całej Rzeczypospolitej. Ta idea
przyświecała mu przez całe życie. W 1903 Z.D. został oddany do szkoły średniej w Chyrowie, gdzie uzyskał maturę w 1912. Metody wychowawcze stosowane w Chyrowie ugrun
towały w nim głęboką wiarę, miłość do narodu i kraju, niezłomny stosunek do wyznawa
nych zasad oraz wielką odwagę cywilną. Na terenie szkoły stawiał swe pierwsze kroki
w pracy społecznej, która stała się pasją jego życia. W Chyrowie wstąpił Z.D. do Sodalicji
Mariańskiej i był wybierany w kolejnych latach do konsulty swojej klasy, a w VUI klasie
wybrano go na prefekta Sodalicji Zakładu. Uważał się zawsze za żołnierza w służbie
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Najświętszej Marii Panny. Zasadom, wpojonym przez OO. Jezuitów pozostał wierny przez
całe życie. Po uzyskaniu matury Z.D. wstąpił na Studium Rolnicze UJ. Z wielkim zapałem
oddał się życiu akademickiemu. Trwało ono krótko - zostało bowiem przerwane wybuchem
I wojny światowej, która zaskoczyła go w rodzinnym Zaladziu. Zagrożony powołaniem do
służby wojskowej w wojsku rosyjskim, wstąpił do oddziałów drogowych pełniących służbę
pomocniczą ulepszania dróg na tyłach frontu.
W 1917 po wybuchu rewolucji Z.D. wstąpił do 3 p. uł. I Korpusu Wschodniego Wojska
Polskiego pod dowództwem gen. J. Dowbór Muśnickiego. Służył w nim aż do rozbrojenia
wiosną 1918. Jesienią tegoż roku Niemcy wycofali się z Białorusi. Z.D. przedostał się do
centralnej Polski i wstąpił do 10 p. uł. wchodzącego w skład Dywizji Litewsko-Białoruskiej. W szeregach tego pułku walczył z bolszewikami w 1919 i 1920, przechodząc
wszystkie trudy tej wojny jako szeregowy ułan. Latem 1919 Zaladzie znalazło się w rękach
polskich. Z.D. został zwolniony z wojska i z zapałem, pełen ufności w pomyślność losów
ziem wschodnich zabrał się do odbudowy swego wyniszczonego warsztatu rolnego. Jedno
cześnie włączył się do pracy społecznej w gminie jako radny. Zmienne losy wojny zmusiły
go w lipcu 1920 do opuszczenia ukochanego Zaladzia, które znajdowało się w rękach jego
rodziny od 1821, tym razem na zawsze. Przeżywał to jako bardzo ciężki, tym bardziej, że
niespodziewany cios. Wrócił na pewien czas w szeregi 10 p. uł., jednak wkrótce wojna
polsko-bolszewicka została zakończona.
Maj. Zaladzie znalazł się po stronie rosyjskiej. Z.D., chcąc służyć Kresom Wschodnim,
zaangażował się do pracy w administracji państwowej i wziął udział w organizacji staro
stwa w Nieświeżu. Przeniósł się na stałe do Nieświeża w 1921. Jednocześnie wydawał
własnymi środkami tygodnik „Wspólna Sprawa”. Główną ideą „Wspólnej Sprawy” było
umacnianie polskości na Kresach oraz umacnianie więzi Kresów z Macierzą. Po 1926 na
łamach tego pisma prowadził bezkompromisową walkę z wszelkimi przejawami błędów
i nadużyć administracji sanacyjnej. Było to powodem licznych represji, konfiskat pisma,
grzywien i wyroków sądowych, skazujących go jako odpowiedzialnego redaktora. Nie
złamany tymi represjami, walkę na łamach pisma prowadził do 1936, kiedy dalsze wyda
wanie „Wspólnej Sprawy” zostało całkowicie uniemożliwione. Okres pobytu Z.D. w N ieś
wieżu w 1921-1936 wypełniony był ogromem pracy społecznej. Był członkiem Wydziału
Powiatowego w Nieświeżu i członkiem zarządu ZZ tegoż powiatu, przewodniczącym
Macierzy Szkolnej, Chrześcijańskiej Frakcji w Nieświeskiej Radzie Miejskiej a także
Stowarzyszenia Kupców Polskich i Towarzystwa Rzem ieślników Chrześcijańskich.
W 1936 po zlikwidowaniu wydawnictwa „Wspólna Sprawa” przeniósł się do Warszawy
i objął stanowisko redaktora miesięcznika „Życie Rolnicze”, organu Izb i Organizacji
Rolniczych. Brał czynny udział w życiu politycznym jako członek Stronnictwa Narodowego.
W czasie okupacji niemieckiej Z.D. pracował w młynie na podrzędnym stanowisku.
Z ramienia Stronnictwa Narodowego uczestniczył w działalności Delegatury Rządu. Brał
udział w redagowaniu pism i biuletynów podziemnych, prowadził akcję szkolenia ideologi
cznego młodzieży, przygotowując ją do pracy w szeregach Stronnictwa Narodowego.
Ukochaną jego ideą była jednak wciąż sprawa Kresów Wschodnich. To też z jego inicjaty
wy powstał przy Zarządzie Głównym Stronnictwa Narodowego „Komitet Ziem Wschod
nich”, którym kierował. W 1943 Z.D. był poszukiwany przez Gestapo. W związku z tym
musiał ukrywać się do końca okupacji niemieckiej. Na wiosnę 1945 podejrzany o udział
w pracy konspiracyjnej w czasie okupacji, został aresztowany przez NKWD i przeszedł
przez niezwykle ciężkie śledztwo, które nie zdołało go złamać. Przebywał ok. roku bez
wyroku sądowego w obozie w Rembertowie, a następnie w więzieniu w Rawiczu. Po
wypuszczeniu z więzienia, na początku 1946 po kilku miesiącach został powtórnie areszto
wany pod zarzutem pracy w Komitecie Ziem Wschodnich. Sąd Wojskowy skazał go na
6 lat więzienia, zredukowanych na podstawie amnestii do lat 3. Wyrok w bardzo ciężkich
warunkach odsiedział w więzieniu Mokotowskim w Warszawie, następnie we Wronkach.
Jesienią 1948 roku wyszedł na wolność z nadwyrężonym poważnie zdrowiem i zamieszkał
w Sopocie, gdzie pozostał do końca życia. W roku 1951 poślubił Teresę z Jeleńskich
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Zaleską. Z.D. znany był na Wybrzeżu z żywego zainteresowania sprawami Kościoła, kraju
i losu współobywateli. Cechowała go wielka odwaga cywilna w głoszeniu i postępowaniu
zgodnie z obroną prawdy, przy jednoczesnej wielkiej delikatności i uczynności we współ
życiu z ludźmi. Zmarł w Sopocie i tam został pochowany.
Dok. w posiadaniu Gabrieli Zaleskiej.

Adam Domański
DORY JABBAHAZA HELENA 2°voto Grabowska, (1888-1941), wł. maj. Garnek z fol
warkiem Witkowice (pow. radomszczański), córka Edwarda Reszke (1853-1917), śpiewa
ka operowego i Heleny Schutz. Po ślubie z Mikołajem Dory
(1860-1944), wł. maj. Mihalyi (com. Sopron) mieszkała na W ęg
rzech w jego maj. H.D J. po rozwodzie i małżeństwie w 1924 z
I Włodzimierzem Grabowskim (1894-1979), inż. leśnikiem, zaI mieszkała wraz z dziećmi w Skrzydłowie. Włodzimierz GraboI wski był czynnym działaczem ZZ. W Skrzydłowie goszczono
! marsz. Rydza-Śmigłego, gen. Zamorskiego, na polowaniach pre
zydenta m. Warszawy Stefana Starzyńskiego.
Miała dwie córki: Marię (ur. 1918) Bilow icz i Krystynę
(1921-1978), za Henrykiem Stojawskim (1910-1939), wł. maj.
Zdrębice w pow. radomszczańskim.
W związku z małżeństwem starszych córek H.D. maj. Gar
nek podarowała po połowie »+ Marii Bilow icz i Krystynie, prze
znaczając Witkowice młodszym dzieciom z małżeństwa z W.G.
Helena Dory Jabbahaza

Dok.: M.B., Kronika rodzinna Reszków, mps w Ossolineum.

Maria Bilowicz
DZIEW ANOW SKI IGNACY KAZIM IERZ (21.05.1879-27.01.1942), wł. maj. Grodkowo (pow. płocki), prawnik. Syn Kazimierza (1846-1886) i Marii z Lutoborskich, wł. maj.
Grodkowo. Ur. w Grodkowie.
Rodzeństwo: Jadwiga, zakonnica, Julia - niezamężna, Maria
Karska (1872-1960), Juliusz (1875-1911), Stefan (1875-1919),
inż., żona Zofia z Mirowiczów, Dominik (1880-1962), ks. kano
nik warszawski, prefekt gimn. im. Władysława IV w Warszawie.
K.Dz. ukończył Wydział Prawa UW, następnie odbył roczną
praktykę rolniczą w maj. Nacpolsk (pow. płoński). W 1903
ożenił się z Zofią z Chrzanowskich. Mieszkał z żoną i dziećmi
i gospodarzył w maj. Grodkowo (ok. 500 ha). Gospodarstwo
rolne było wzorowo prowadzone i uprzemysłowione (gorzelnia).
Dwór w Grodkowie zbudowany w I-szej połowie XIX w., przez
dziada Ignacego Jakuba (1799-1886) został rozbudowany w XX w.
K.Dz. był człowiekiem bardzo poważanym w pow. płockim.
Poświęcał wiele czasu i troski pracy społecznej, był pierwszym
po odzyskaniu niepodległości starostą płockim z wyboru
Ignacy Kazimierz
w 1918. B ył organizatorem samorządu powiatowego, który wyDziewanowski
rożniał się w kraju na polu budowy i utrzymywania dróg, szpitali
i szkół zawodowych dla małorolnych. Przyczynił się do budowy
i uruchomienia cukrowni w Małej Wsi i Borowiczkach w pow. płockim. Aktywnie
pracował w organizacjach krajowych jak ZZ i TKZ. Założył i prowadził przez ponad 25 lat
(do wojny 1939) Koło Porad Sąsiedzkich na terenie Ziemi Wyszogrodzko-Bodzanowskiej;
był prezesem Zrzeszenia Producentów Spirytusu, następnie wiceprezesem Polskiego Zrze
szenia Spirytusowego. Odznaczony Orderem Polonia Restituta za pracę społeczną.
W czasie okupacji został aresztowany przez Gestapo 24.02.1940 (jako pierwszy z zie
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mian w pow. płockim); więziony w Płocku, następnie w Działdowie, skąd został w yw iezio
ny do obozu koncentracyjnego w Dachau. Potem do obozu w Mathausen-Gusen i z powro
tem do Dachau, gdzie zginął zamordowany 27.01.1942.
Żona I.K.D., Zofia Chrzanowska (17... 1883-01.09.1954), córka Stanisława i Marii
z Kicińskich, wł. maj. Teptiuków (pow. hrubieszowski), była osobą cieszącą się poważa
niem jako działaczka społeczna w Zjednoczeniu Ziemianek Polskich. Była członkiem Rady
Naczelnej Zjednoczenia. Przewodniczyła w Kole Ziemianek pow. płońsko-zakroczymskiego. Była przewodniczącą Tow. Gospodyń Wiejskich na pow. płoński i Koła Gospodyń
Wiejskich w Łukowie (pow. płoński). Była przewodniczącą Dekanalnej Akcji Katolickiej
w Wyszogrodzie. Równocześnie zajmowała się bardzo czynnie gospodarstwem domowym
i gospodarstwem rolnym w Grodkowie i w folwarkach, współdziałając ze swoim mężem
K.Dz. Wyrzucona przez Niem ców z maj., wojnę przetrwała w Warszawie. Następnie
mieszkała w Konstancinie, gdzie zmarła. Pochowana w grobie rodzinnym w Rębowie.
Dzieci: 1) Kazimierz (ur. i zm. 1904); 2) Kazimierz (ur. w Grodkowie 06.08.190508.09.1939), ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie oraz Wyższą Szkołę R ol
niczą w Gembloux (Belgia), był wicedyrektorem w Zrzeszeniu Producentów Spirytusu
w Warszawie, zmobilizowany w 1939, poległ w bitwie pod Łodzią, pochowany w grobie
rodzinnym w Rębowie; żona Kazimierza Krystyna Rose (ślub 1929), ukończyła wydział
ogrodniczy SGGW w Warszawie; synowie: a) Kazimierz (ur. 1930), ukończył Wydział
Prawa UW, dziennikarz, literat, od 1990 ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, żonaty
z Małgorzatą Honoratą Wyganowską, mgr socjolog; b) Andrzej (1934-1984), wieloletni
pracownik Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; 3) Jan (ur. w Grodkowie
09.03.1907-06.1989), ukończył Wydział Prawa UW oraz Ecole des Sciences Politiques
w Paryżu, doktoryzował się na Sorbonie, pracował w oddziale Banku Polskiego w Gnieź
nie, następnie w Banku Polskim w Warszawie, później w Prezydium Rady Ministrów
(Wydział Ekonomiczny); zmobilizowany w 1939, po zakończeniu działań wojennych,
przedostał się przez Litwę do nieokupowanej przez Niem ców części Francji, a następnie do
Anglii, tam nauczył się zegarmistrzostwa i w tym zawodzie pracował do końca życia, zm.
w Leicester w Anglii; ożeniony z Jadwigą Mazaraki (ślub 1934), absolwentką Ecole de
Beaux Arts w Paryżu; synowie: a) Bohdan (ur. 1935), inż. budownictwa lądowego, ukoń
czył studia wyższe w Manchester w Anglii, pracował w Londynie, od kilku lat w Dubaju
(Zjedn. Emiraty Arabskie), żonaty dwukrotnie: z Elżbietą M ilewicz i z Hanną Marzec;
b) Roman (ur. 1936), lekarz medycyny, studia ukończył w Londynie, mieszka obecnie w
Leicester w Anglii, żonaty z Wendy Trauer; 4)
Stanisław (30.11.1908-18.09.1939);
5)
Tadeusz (28.09.1911-02.1975); 6) Jerzy (ur. i zm. 1913); 7) Halina (ur. w Grodkowie
30.10.1916), ukończyła gimn. humanistyczne im. Cecylii Zyberk-Plater w Warszawie,
roczny kurs w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach oraz Kursy Handlowe
i Buchalteryjne Chankowskiego w Warszawie, przebywała w Rzymie w roku 1935/36,
ucząc się języków obcych i historii sztuki, po czym wróciła do rodziców gospodarujących
w Grodkowie, po aresztowaniu ojca w 1940, wysiedlona wraz z matką z Grodkowa,
mieszkała w Warszawie i pracowała w firmie „K. Rudzki”; po wojnie pracowała w UNRA
i organizacjach pounrowskich, a następnie do emerytury w Centrali Handlu Zagranicznego
„Animex”, mieszka w Warszawie.
Dok.: Materiały i wspomnienia rodzinne.

Bronisława Dziewanowska, Halina Dziewanowska
DZIEW ANOW SKI TADEUSZ od 1940 Chrzanowski (28.09.1911-02.1959), współzarządzający maj. rodzinnym Grodkowo w pow. Płockim, ekonomista, rolnik. Syn
Igna
cego Kazimierza i Zofii z Chrzanowskich. Ur. w Grodkowie.
Ukończył SGH w Warszawie i kursy Turnau’a we Lwowie. Pomagał bratu
Stanis
ławowi w zarządzaniu maj. rodzinnymi. W 1936 zamieszkał w Sobanicach. Po wybuchu
wojny w 1939 zaciągnął się do wojska, mimo, że z powodu wzroku był zwolniony ze służby
wojskowej. Aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu w Prusach został przy-
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dzielony do pracy u bauera we wsi pod Grun
waldem. W marcu 1940 uciekł z niewoli i
dotarł do Warszawy, gdzie przyjął nazwisko
matki. Po krótkotrwałej pracy w siedleckim,
objął administrację maj. Krubice (sochaczewskie) należącym do p. Kondratowicza. Stam
tąd 01.08.1944 jako żołnierz AK wyruszył do
Kampinosu, gdzie walczył do momentu kapi
tulacji Powstania Warszawskiego.
Po zakończeniu wojny, pracował w cen
Dwór Dziewanowskich w Grodkowie
trali Materiałów Budowlanych w Lublinie,
a następnie w Warszawie. W latach 50-tych
przeniósł się do Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych. Od roku 1964 pracował w Świerku w
Instytucie Badań Jądrowych. W okresie powojennym był dwukrotnie aresztowany przez
UB. W roku 1945, zadenuncjowany przez kolegę z Kampinosu, przetrzymywany w aresz
cie w Podkowie Leśnej cudem uniknął wywiezienia do ZSRR; w roku 1948 oskarżony o
sabotaż, przebywał w aresztach śledczych przy ul. Cyryla i Metodego i przy ul. 11 Listopa
da w Warszawie oraz w więzieniu na Gęsiówce przez 16 miesięcy. Zwolniony bez sprawy,
po umorzeniu dochodzenia. Żonaty z Bronisławą Hłasko (ślub w 1945), od roku 1946 mieszkał
z rodziną w Otwocku, gdzie zmarł.
Synowie: 1) Stanisław (ur. 10.04.1952), mgr inż. mechanik, ukończył Polit. Warsz.
w 1974, pracuje w Instytucie Przemysłowym Maszyn Budowlanych w Warszawie, żona,
Hanna Fi lak, lek. medycyny, mieszkają w Warszawie; 2) Wojciech (ur. 10.04.1952), mgr
matematyki UW, dyplom 1975, pracował jako asystent na Wydz. Matematyki UW , obecnie
nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Otwocku, żona Irena Fijałkowska, mgr inż.
rolnik ukończyła SGGW w Warszawie oraz Studium Nauczycielskie, nauczycielka biologii
w Szkole Podstawowej w Otwocku, mieszkają w Otwocku.
Dok.: Materiały i wspomnienia rodzinne.

Bronisława Dziewanowska i Halina Dziewanowska
DZIEW ANOW SKI STANISŁAW
(30.11.1908-18.09.1939) współzarządzający maj. rodzinnym
Grodkowo w pow. płockim, rolnik. Syn
Ignacego Kazimie
rza i Zofii z Chrzanowskich. Ur. w Grodkowie.
Ukończył SGGW w Warszawie. Zarządzał maj. ojca: Grod
kowem, Sobianicami i Bitkowicami. Ożeniony (1935) z Danutą
Mieczkowską z Dzierżoniowa w pow. płockim. Po ślubie za
mieszkał w Bitkowicach. Oficer rezerwy 1 Pułku Szwoleżerów
im. Józefa Piłsudskiego. Zmobilizowany w 1939, dwukrotnie
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, poległ pod Modlinem.
Pochowany w grobie rodzinnym w Rębowie.
Córka jego Zofia (ur. 17.11.1939), doc. dr med., studia i do
ktorat w Akademii Medycznej w Warszawie, od 1970 w Sta
nach Zjednoczonych, mieszka w N ew Jersey, jest wiceprezy
dentem koncernu H offm ann La R oche w d zia le badań
farmaceu- tycznych.
Stanisław Dziewanowski z żoną
Danutą z Mieczkowskich

Dok.: Materiały i wspomnienia rodzinne.

Bronisława Dziewanowska i Halina Dziewanowska

FISZER TADEUSZ (16.10.1875, zm. po 1916), wł. maj. Kampinos (pow. sochaczewski), a następnie maj. Piątek Wielki (pow. kaliski), inż. rolnik. Ur. w Szydłowie (pow.
piotrowski), w maj. ojca.
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W 1.1890-1892 studiował na Wydziale Mechanicznym Polit. Ryskiej, a w 1.1892-1897
na Wydziale Rolniczym tej uczelni, aktywny członek korporacji „Welecja”. Po odbyciu
praktyki powrócił ok. 1897 do rodzinnego Szydłowa, gdzie był zarządcą do 1899. W 1.
1900-1907 był wł. maj. Kampinos i wł. browaru w Kampinosie. Od 1908 do 1917 dzier
żawił dobra Brudzew Kaliski, składające się z trzech folwarków (Brudzew, Bolimów,
Graniczki) wraz z cegielnią i tartakiem. Ok. 1918 nabył Piątek Wielki (w 1926 pow. 10
włók), który podniósł do rangi najbardziej dochodowego maj. w okolicy. Według własnego
oświadczenia posiadał dobrą orientację w kwestiach prawnych, był 4 lata sędzią gminnym
oraz sędzią sądów samorządowych. W 1.1920-1926 uczestniczył w pracach Komisji Rolnej
Sejmiku Powiatowego Kaliskiego. Był także radcą TKZ a przez 8 lat prezesem Tow.
Rolniczego Kaliskiego. Do października 1916 należał do ZZ; uczestniczył w doraźnych
akcjach dobroczynnych. Daty śmierci i stanu rodzinnego nie udało się ustalić.
SGKP, I i VIII; Księga adresowa b. wychowanków Politechniki Ryskiej, Warszawa 1905; Lista
adresowa filistrów korporacji Welecji, Warszawa 1923; KAKP 1905; Kasztelewicz; KAP 1926/27;
„Gazeta Rolnicza”, 1916, nr 45-46,49-50.

KrzysztofJasiewicz
GÓRSKA M ARIA (28.08.1909-08.05.1992), wł. maj. Brzostów w pow. wyrzyńskim.
Córka Wacława Popiela (1880-1940), wł. maj. ziemskich Kostrzynek i Mościska (woj.
poznańskie), straconego w czasie okupacji niemieckiej w obozie koncentracyjnym Stutthoff,
i Zofii z hr. Krasickich (1884-1926), wł. maj. Skurcze i Bortnów na Wołyniu. Ur. w
Chołoniowie (pow. Horochów) na Wołyniu.
Dzieciństwo spędziła na tułaczce, trwającej od 1914 do 1920. Wraz z rodzicami i ro
dzeństwem przebywała kolejno w Kijowie, Równem, Zakopanem, w Ściborzycach, maj.
stryja Ludwika Popiela, w Kopaszewie, maj. wuja
Mieczysława Chłapowskiego i Kostrzynku, maj. nabytym przez ojca. W 1. 1923-1927 uczyła się w szkole Sacre Coeur
w Pobiedziskach w Poznańskiem; w 1928 studiowała w Instytucie St. Dominique we
Freiburgu (Szwajcaria), a w roku następnym na wyższych kursach „dTxelles” w Brukseli.
W 1931 ukończyła rolnictwo na kursach Turnau’a we Lwowie i wkrótce potem wyszła za
mąż za Stanisława Górskiego (ślub 29.12.1931), wł. maj. Kliszów, o pow. 712 ha (pow.
kielecki). W posagu od ojca otrzymała uprzemysłowiony maj. Brzostów o pow. 100 ha
wraz z gorzelnią (pow. wyrzyski). Do 1939 mieszkała wraz z mężem w jego maj., gdzie
poza działem ogrodniczym prowadziła hodowlę zwierząt futerkowych. W ramach swej
działalności społecznej, założyła m.in. sklep spółdzielczy. W latach okupacji niemieckiej
mieszkała w kancelarii dworskiej, gdyż we dworze zainstalował się niemiecki Treuhänder.
W 1. 1945-1954 pracowała jako bibliotekarka w szkole Sacre Coeur w Pobiedziskach. By
ułatwić dzieciom przyjęcie na wyższe studia, pracowała następnie jako woźna (chodziło o
możność podawania w ankietach personalnych, że dzieci pochodzą od ojca rolnika i matki
robotnicy) w internacie dla studentek w Poznaniu. Brała udział w pracy charytatywnej
i społecznej parafii XX. Zmartwychwstańców w Poznaniu. Mieszkała w Poznaniu, gdzie
zmarła.
Mąż zginął w czasie II wojny światowej. Dzieci: 1) Paweł; 2) Szczęsny; 3) Krystyna.
Dok.: Księga adresowa woj. poznańskiego.

Stanisław Konarski

GRABIANKA W ŁADYSŁAW h. Leszczyc (1851-26.12.1903), wł. maj. Kupin i Skipcze (pow. kamieniecki) na Podolu. Syn Kajetana i Marii, córki generał-adiutanta bar.
Geismara.
W.L.G. ożeniony był z Jadwigą Sobańską h. Junosza, córką Konstantego i Zofii z
Mierosławskich.
Żona wniosła mu w posagu Iwankowce Chreptijowskie (pow. uszycki), które pozos
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tawały w rodzinie Grabianków aż do rewolucji październikowej w 1917. Grabiankowie
wprowadzili się do tamtejszego dworu po pożarze pałacu rodowego w Kupinie, gdzie
spłonęła doszczętnie wspaniała biblioteka gromadzona od pokoleń. Dwór iwankowiecki,
znacznie mniejszy od pałacu w Kupinie (20 pokoi plus oficyna) był przeładowany resztka
mi mebli i urządzeń uratowanych z pałacu kupińskiego. Dom w Iwankowcach był rozłorzysty, przysadzisty, z łamanym dachem, z mansardowymi okienkami, z rozległym
widokiem. Przed domem ciągnął się olbrzymi gazon. Dom opleciony dzikim winem w y
glądał swojsko i gościnnie. Wnętrze zawierało stare meble i portrety Grabianków i Stadnic
kich, z którymi Grabiankowie wchodzili w związki rodzinne przez kilka pokoleń (podobnie
jak później z Sobańskimi). W salonie iwankowieckim były kilimy i broń z wyprawy
wiedeńskiej jednego z Grabianków oraz komplet ośmiu zdobycznych, ozdobnych luster
stojących, pochodzących z namiotu hetmana Kalinowskiego. Muzyka odgrywała tu wielką
rolę w życiu rodzinnym i towarzyskim. W stajni było zawsze kilka wierzchowców i zwykle
osiem koni powozowych, zazwyczaj niewielkie siwe klacze o dużej przewadze krwi arabskiej.
Jadwiga L.G. zmarła w Bydgoszczy.
Dzieci: 1) Gabriela (1878-1920); 2) »+ Mikołaj (06.12.1880-26.10.1919); 3) ** Sew e
ryn (08.01.1886-14.10.1965); 4) Zofia (13.04.1889-04.01.1951), za ^ Rochem Rubczyńskim z Nowosiółek; 5) »+ Ludwik (20.11.1890-03.09.1955).
Dok.: Wspomnienia rodzinne, materiały rękopiśmienne w IH PAN w Warszawie; SGKP.

Maria Dembińska
GRABI ANKA MIKOŁAJ h. Leszczyc (1880-1919), adm. maj. Lewkowce (pow. płoskirowski), inż. architekt. Syn
Władysława i Jadwigi Sobańskiej. Ur. w Iwankowcach
Chreptijowskich na Podolu.
Ożeniony z Heleną Pułaską, córką Kazimierza Ferdynanda i Jadwigi Starża Jakubo
wskiej, siostrą Franciszka Pułaskiego, dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu; wniosła ona
w posagu maj. Lewkowce w pow. płoskirowskim. Helena L.G. zmarła 09.06.1925 w
Poznaniu.
M.G.L. miał ambicje literackie, pisał wiersze; zm. w Odessie na panujący tam tyfus
plamisty.
Dzieci: 1) Kazimierz (ur.1911, zm. w Koninie w 1968); 2) Antoni Marian (ur. 18.08.1913,
zm. 3.11.1963).
Dok.: zob. Władysław Grabianka.

Maria Dembińska
GRABIANKA SEW ERYN h. Leszczyc (08.01.1886-14.10.1965), współzarządzający
maj. Iwankowice Chreptijowskie, chemik i biblista. Syn
Władysława i Jadwigi Sobańskiej.
Ur. w Iwankowcach Chreptijowskich.
Szkoły ukończył w Kijowie i Odessie, po czym przez kilka lat gospodarował w maj.
ojca. Jako stenograf rosyjskiej Dumy przechował do naszych czasów dokumenty odnoszące
się do początków parlamentaryzmu w Rosji. Spotykał się tam z ludźmi, którzy odgrywali
znaczną rolę polityczną.
Przed I wojną światową wraz z baronem Nicolasem wydał podręcznik, wyjaśniający jak
należy badać Ewangelię.
W 1.1919-1922 był więźniem sowieckim (Łubianka-Butyrki), współtowarzyszem arcy
biskupa Edwarda Roppa w jednej celi. Po przyjeździe do Polski jako chemik specjalizował
się pod okiem Marii Curie-Skłodowskiej w badaniach ciał radioaktywnych. B ył wykła
dowcą na UW i Poznańskim i prowadził badania ciał radioaktywnych źródeł rzek z ramie
nia Instytutu Geologicznego. Należał do elitarnej grupy studentów, do Filareckiego związ
ku Elsów, założonego przez ministra, profesora filozofii Wincentego Lutosławskiego,
który stawiał sobie trzy cele: abstynencję, dążenie do pracy nad sobą i braterską przyjaźń.
Pod wpływem S.L.G. prowadzono na zebraniach dyskusję nad Pismem św. Przyczynił się
do stworzenia klimatu, w którym powstał duch ekumeniczny. Idea tych studiów została
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podjęta przez stowarzyszenie katolickie młodych oraz przez koło studentów Juventus” po
I wojnie światowej.
Druga wojna światowa zastała S.L.G. we Lwowie. Po wywózce inteligencji polskiej
przez Rosjan, grupa studentów katolickich sporządziła ich spis, a S.L.G. podjął się przeka
zać je za granicę przez ambasadę polską w Moskwie i czynu tego dokonał, ale raz jeszcze
przeszedł przez Sybir. Gdy znalazł się w Jerozolimie w drodze do Londynu, wstąpił jako
wolny słuchacz do Dominikańskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej. S.L.G. wydał atlas
biblijny pt. „Drogi Chrystusowe”, kształcił wykładowców, przewodniczył wielu wypra
wom archeologicznym, rozpoczął przekład Pisma św. Nowego Testamentu z greckiego na
język polski. Zmarł w Birbeck-London.
Dok.: zob. Władysław Grabianka.

Maria Dembińska
GRABIANKA LUDW IK h. Leszczyc (20.11.1890-03.09.1955), ekonomista i geograf.
Najmłodszy sy n W ła d y s ła w a i Jadwigi z Sobańskich. Ur. w Iwankowcach Chreptijowskich
w pow. uszyckim.
Po przybyciu do Polski podejmował różne zajęcia, głównie jako nauczyciel szkół
średnich. Od dzieciństwa był słabego zdrowia, często chorował, co zmuszało go do ciąg
łych przerw w pracy. Przed II wojną światową mieszkał w Warszawie. Tam spędził wojnę
i przeżył Powstanie Warszawskie. Potem zamieszkał w Rawie Mazowieckiej, gdzie uczył
geografii w tamtejszym gimnazjum przez kilka lat. Zmarł nagle na serce w Łodzi.
Pasją jego życia stało się pisanie książki, której tematem była wizja przyszłości. W i
dział Europę wolną, bez granic i wojen, bez podziału na państwa. Czystopis książki, oddany
na przechowanie, zaginął.
Dok.: zob. Władysław Grabianka.

Maria Dembińska
GRABIANKA ANTONI h. Leszczyc (18.08.1913-03.11.1963), adm. maj. Kowalewko
(pow. obornicki). Syn Mikołaja i Heleny z Pułaskich. Ur. w Iwankowiach Chreptijowskich
w pow. uszyckim na Podolu.
Po wczesnym zgonie rodziców, gdy skończył 9 lat, oddany został przez swego opieku
na, Franciszka Pułaskiego do konwiktu OO. Jezuitów pod Chyrowem, gdzie zdał maturę
w 1934. W 1938 ukończył Akademię Handlową w Poznaniu, następnie przebywał jakiś
czas za granicą: we Francji, Palestynie i Egipcie. Ożenił się (ślub 06.06.1942 w Warszawie)
z Anielą Moniką Boguszewicz h. Gozdawa (ur. 05.05.1913), córką
Michała z Bożejewiczek pod Żninem. Żona wniosła w posagu maj. Kowalewko, o pow. 130 ha.
W 1946 A.G. zamieszkał wraz z rodziną w Chełmży pod Toruniem i pracował na
różnych stanowiskach w tamtejszej cukrowni. Zaraziwszy się gruźlicą umarł i został pocho
wany w Chełmży. Jego żona Aniela zm. 25.08.1967 w Chełmży.
Dzieci: 1) Mikołaj Michał (ur. 22.08.1943 w Kazimierzy Wielkiej); 2) Stanisław Grze
gorz (ur. 05.10.1944 w Kazimierzy Wielkiej); 3) Michał Józef (ur. 08.13.1946 w Kowalewku k. Gniezna); 4) Maria Anna (ur. 30.11.1948 w Chełmży); 5) Ewa Agnieszka (ur.
23.12.1949 w Chełmży); 6) Jadwiga Helena, (ur. 19.12.1955, zm. 07.1956 w Chełmży).
Dok.: ZK, V; K. Pułaski, Kronika, I, „Pamiętnik Kijowski”, IV, Londyn 1980.

Maria Dembińska
GUM IŃSKI JAN (19.09.1883-20.01.1938), wł. maj. Zalesie w pow. rzeszowskim, inż.
rolnik, działacz organizacji rolnych, prezes Małopolskiego Tow. Rolniczego, prezes Mało
polskiego Syndykatu Rolniczego. Syn Ignacego i Bronisławy z Nadachowskich. Ur. w
rodzinnym Żalesiu.
Ojciec jego umarł wcześnie i wychowaniem syna zajmowała się matka. Ukończył gimn.
klasyczne im. Konarskiego w Rzeszowie, następnie w 1904 Studium Rolnicze UJ, studiował też
w Instytucie Agronomicznym w Halle (1904-1906). Objął odziedziczony po ojcu maj. Zalesie
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(ok. 450 ha. gruntów rolnych i łąk oraz
ok. 250 ha lasu pod nazwą Hermanowa). Ponadto J.G. był właścicielem do
mu przy ul. Wenecja 2 w Krakowie,
który był wynajęty dla sanatorium dla
nerwowo chorych, co przynosiło pe
wien dochód.
Jako członek władz Tow. Rolni
czego Krakowskiego J.G. doprowadził
do jego zjednoczenia z Tow. Kółek
Rolniczych, co miało między innymi
znaczenie polityczne jednocząc zieDwór w Zalesiu rodziny Gumińskich
miaństwo z chłopami. Wybrany pre
zesem zjednoczonego Małopolskiego Tow. Rolniczego zorganizował 5 jego wydziałów,
a następnie przyczynił się walnie do zjednoczenia Małopolskiego Tow. Rolniczego z sie
dzibą w Krakowie, z Tow. Gospodarskim Wschodniej M ałopolski. Stale pracował
w spółdzielczości rolniczej pow. rzeszowskiego. Jako wieloletni prezes Spółdzielni „Gospo
darz” przejął w okresie kryzysu gospodarczego jej długi na hipotekę swego maj. ratując w ten
sposób udziałowców chłopów. Będąc przez szereg lat prezesem Małopolskiego Syndykatu
Rolniczego przemienił tę instytucję w centralę powiatowych Spółdzielni Rolniczo-Handlo
wych. Jako wzorowy rolnik i gospodarz wykształcił absolwentów wyższych studiów rolni
czych na dobrych praktyków. Opublikował szereg artykułów w „Tygodniku Rolniczym”.
Popierał W. Witosa i PSL. Stan zdrowia nie pozwolił mu na udział w walce zbrojnej
o niepodległość kraju i postanowił to zrekompensować ofiarną pracą społeczną. Odznaczo
ny był Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. Zm. i pochowany został w Zalesiu, w gro
bowcu rodzinnym.
Żona (ślub 1906), Konstancja z Makomaskich
(28.05.1880-2.02.1961), córka Brunona i Marii z
Makomaskich, wł. maj. w pow. tomaszowskim. Była
wł. maj. Posadów, który przekazała najstarszemu sy
nowi
Kazimierzowi. Ponadto w 1883 odziedzi
czyła po swym wuju Edmundzie Makomaskim, maj.
Dzierążnia, w pow. tomaszowskim. W okresie oku
pacji niemieckiej mieszkała nadal w głównej siedzi
bie rodziny, w Zalesiu k. Rzeszowa. Opiekowała się
w tym okresie szeregiem osób wysiedlonych z ziem
przyłączonych do Rzeszy Niemieckiej, jak też ucie
kinierami spod terroru bolszewickiego na ziemiach
zagrabionych przez Rosję. Była też podporą syna
Romana, pomagając mu załatwiać wiele nieraz draż
liwych spraw w urzędach okupanta niemieckiego.
Przeszła przez więzienie niemieckie w 1939, a w
jesieni 1944 przez więzienie UB. Okres od 1945 do
swojej śmierci spędziła w Krakowie w trudnych wa
Dwór w Dzierążni własność Konstancji
runkach finansowych.
Gumińskiej
Synowie: 1) b+ K azimierz (1908-1983); 2) b+ Ste
fan (ur. 1913); 3) b + Roman (ur. 1920).
D ok: PSB; wspomnienia rodzinne; „Gazeta Rolnicza”, 1938, nr 19, „Rolnik”, 1938, nr 16.

Roman Gumiński
GUMIŃSKI KAZIM IERZ (4.03.1908-27.09.1983), wł. maj. Posadów, prof. chemii
UJ. Syn в* Jana i Konstancji Makomaskiej. Ur. w Zalesiu, sam nie gospodarował w maj.
mając zainteresowania naukowe.
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Kształcił się początkowo na Polit. Lwow., następnie na UJ. Otrzymał doktorat na UW,
lecz nie podjął wówczas pracy naukowej. Jako oficer rezerwy brał udział w walkach
w 1939, uniknął niewoli i lata okupacji niemieckiej spędził u matki w Zalesiu.
Od 1945 pracował na UJ, gdzie był założycielem pierwszej Katedry Chemii Teoretycz
nej w Polsce. Habilitował się na UJ. Przez parę lat pracował na Polit. Wr., powrócił na UJ
do Zakładu Chemii Teoretycznej. B ył bardzo zaangażowany w wychowywanie młodszego
pokolenia studentów, a liczba wykształconych przez niego docentów i późniejszych profe
sorów uzyskała mu imię „profesora profesorów”. Zm. w Krakowie.
Żonaty z Jadwigą Boguszówną z Tomaszowic pod Krakowem.
Ich syn Samuel, dr historyk sztuki, mieszka w Krakowie, żonaty, ma troje dzieci:
Jadwigę, Marię i Jana
Dok.: Wspomnienia i dokumentacja rodzinna; Biogramy uczonych polskich, cz III; Księga pam ią
tkowa XXV-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-70, Wrocław 1970.

Roman Gumiński
GUM IŃSKI STEFAN (ur. 18.11.1913), wł. maj. Czaple (pow. Samborski), pseud. AK
„Stanisław”, „Rakieta2”, prof. fizjologii roślin UWr. Syn ^ Jana i Konstancji Makomaskiej.
Ur. w Zalesiu (pow. rzeszowski).
Studiował biologię na UJ uzyskując dyplom w 1939; w okresach wakacyjnych odbywał
praktyki rolnicze. Ponieważ Czaple znalazły się w 1939 po stronie rosyjskiej, okres okupa
cji niemieckiej spędził gospodarując w maj. matki, Dzierążnia (pow. tomaszowski). Czyn
ny w AK, brał udział w akcji Burza. W 1944 przeszedł przez więzienie UB. Potem pracował
na uniwersytetach lubelskim, poznańskim a wreszcie wrocławskim, gdzie był prof. fizjolo
gii roślin. Jego żona Zofia z domu Niklewska, absolwentka rolnictwa w UP, pracowała
również na UWr., gdzie była habilitowana. Jako kierowniczka Ogrodu Botanicznego,
włożyła duży i owocny wysiłek w jego rozwój. Oboje byli bardzo czynni w organizacjach
katolickich, na skutek czego spotykali się z różnymi szykanami władz komunistycznych.
Stefan i Zofia są obecnie na emeryturze, mieszkają nadal we Wrocławiu.
Ich syn Jan mieszka w Krakowie.
Roman Gumiński
GUMIŃSKI ROMAN (ur. 04.08.1920), wł. maj. Zalesie w pow. rzeszowskim, chemik.
Jana i Konstancji Makomaskiej. Ur. w Krakowie.
Zdał maturę w 1939. Ponieważ administrator maj. zginął w kampanii 1939, przejął
kierownictwo gospodarstwa. Kontynuując tradycję ojca i dziadka był czynny w organiza
cjach społecznych, a w szczególności w Radzie Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Rolni
czo-Handlowej w Rzeszowie. Członek AK, działał w ramach „Uprawy”. Po spędzieniu
kilku tygodni w więzieniu UB, wiosną 1945, zmuszony był ukrywać się przez kilka
miesięcy, po czym przedostał się na Zachód, gdzie służył w II Korpusie gen. Andersa we
W łoszech. Od 1947 do 1951 studiował chemię i fizykę na „The National University of
Ireland”. Większość pracy zawodowej odbył w europejskim instytucie doświadczalnym
międzynarodowej firmy ALCAN, zajmującej się produkcją aluminium. Jako specjalista
w paru dziedzinach technologii (z szeregiem patentów w tych dziedzinach) spędził sporo
czasu na wyjazdach do fabryk w krajach Europy, Płn. i Płd. Ameryki, Azji, Australii
i Afryki. W 1979 ze stanowiska współdyrektora europejskiego ośrodka doświadczalnego,
został przeniesiony na stanowisko doradcy technicznego Zarządu Głównego firmy ALCAN
w Montrealu. Po przejściu na emeryturę powrócił do Anglii, osiedlając się w Londynie,
gdzie jest czynny w kilku polskich organizacjach społecznych.
Żona jego Natalia (ur. 7.07.1918), córka Jana Jędrzejowicza ze Staromieścia k. Rzeszo
wa, należała do AK pełniąc funkcję łączniczki. W 1. 1951-1955 ukończyła SGPiS w War
szawie. Przyjechała do Anglii w 1957 i tutaj poślubiła R.G.. W okresie pobytu w Montrealu
była czynna w Kongresie Polonii Kanadyjskiej Quebec, zajmując się osobami, które opuśSyn
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city Polskę ze względu na stan wojenny. Obecnie w Londynie pracuje w polskich organiza
cjach społecznych.
Roman Gumiński
JANOW SKI BOLESŁAW h. Jastrzębiec (1883-1969), wł. maj. Bartodzieje w pow.
radomskim, rolnik. Syn Józefa i Idalii z Chorbkowskich. Ur. w Kalnej Derażni (pow.
latyczowski).
Ukończył, w 1905 studia w Akademii Rolniczej w Tabo
rze w Czechach. Specjalizował się w hodowli i przetwór
stwie mlecznym w Kopenhadze. Po powrocie do kraju, po
odbyciu praktyki rolnej w maj. Leśmierz, należącym do
Tow. Przemysłowo-Leśnego (administrował tam wuj jego
przyszłej żony - Władysław Kopeć), w 1. 1906-1910 admi
nistrował maj. wuja żony в* Tadeusza Kopcia - Patków.
W 1911 odziedziczył po Bolesławie Maleszewskim (był on
mężem Marii Chorbkowskiej, siostry matki Bolesława) maj.
Bartodzieje w pow. radomskim (301 ha).
W latach dwudziestych zorganizował w Radomiu spółkę
wodną powołaną dla przeprowadzenia melioracji na terenie
powiatu i był jej przewodniczącym. W Jedlińsku posiadał
sklep, pierwszy na tym terenie będący w rękach ziemiańs
kich. B ył także organizatorem miejscowej ochotniczej stra
ży pożarnej. W ramach sąsiedzkiej pomocy prowadził, przez
krótki okres czasu (ok. jednego roku), maj. Wsoła, którego
Bolesław Janowski
właścicielem był Jakub Grobicki. Maj. ten kupił Władysław
Pruszak i później ofiarował go córce Aleksandrze Gombrowiczowej. B.J. wziął udział w wojnie 1920, wówczas maj. opiekowała się żona.
W 1906 poślubił Marię (zm. 1965), córkę Kazimierza Żółkowskiego i Lucyny Kopeć,
ślub odbył się w listopadzie w Warszawie. M.K. prowadziła w Bartodziejach ochronkę dla
dzieci, założoną przez Bolesława Maleszewskiego. Finanse na działalność ochronki po
chodziły z środków pozostawionych w Kasie im. Mianowskiego przez B. Maleszewskiego
oraz z dochodów z maj. Ochronka służyła najpierw pracownikom folwarku, a następnie
została przekształcona w szkołę wiejską. M.J. prowadziła zakup książek, a także utrzy
mywała nauczycieli.
Po wkroczeniu Niemców, podczas II wojny światowej, Janowscy zostali wysiedleni z
Bartodziej. B.J. udało się sprzedać część ziemi okolicznym chłopom, pozostało 49 ha,
a w ięc wielkość nie podlegająca parcelacji, dzięki temu do końca życia zarządzał swym
majątkiem.
Dzieci: 1) Krystyna (ur. 1908), studiowała w Belgii, wyszła za mąż za Stanisława
Konarskiego, syna Maksymiliana i Janiny z Fuldów, wł. maj. Kluczesko; 2) Józef (19101984), ożeniony z Jolantą Żebrowską, zamieszkałą w Warszawie; po śmierci ojca J.J.
prowadził maj. Bartodzieje; mają dwoje dzieci: a) Małgorzatę zamężną za architektem
Ryszardem Girtlerem, mają córkę i syna; b) Tadeusza ożenionego z Anną Hauke, obywa
telką szwedzką, mają czworo dzieci; sprzedali oni maj. w 1989 w związku z wyjazdem na
stałe do Szwecji.
Dok.: Informacje rodziny: Jolanty Józefowej Janowskiej i Krystyny z Janowskich Konarskiej;
Ziemiaństwo polskie 1920-1945.

Krystyna z Janowskich Konarska (S.G.)
JAROCIŃSKI W ITOLD (31.05.1882-1960), wł. maj. Olszak, następnie Wielątki (pow.
pułtuski), a w końcu Sudragi (pow. rypiński). Syn Edwarda (1854-1927), geometry, wł. biura
geodezyjnego w Warszawie, i Władysławy z Wężyków z Olszaka. Ur. w Olszaku k. Pułtuska.
Rodzeństwo: Edward (09.11.1879-1940), płk, żonaty z Zofią, lekarz medycyny, absol
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went UJ, żołnierz Legionów Polskich, WP w 1920 i 1939, kawaler krzyża Virtuti Militari
za 1920, zginął w Katyniu razem z jedynym synem Zbigniewem (1908-1940), ppor. rez.
art.; Stanisława (1880-1938), romanistka, tłumacz z francuskiego i angielskiego w „Wiado
mościach Literackich”.
W.J. po ukończeniu progimn. w Pułtusku, kontynuował naukę w szkole rolniczej
w Sobieszynie. Ok. 1911 sprzedał Olszak i kupił znacznie większy, lecz położony na
gorszych glebach, maj. Wielątki w pow. pułtuskim. W czasie I wojny światowej z przerwa
mi gospodarował w Wielątkach. W końcu 1916 zgłosił się na ochotnika do Legionów
Polskich i otrzymał przydział do 4 p. p. Zimą 1916/1917 przeszedł przeszkolenie, ale
wczesną wiosną zwolnił się z wojska i wrócił do gospodarstwa. Po utworzeniu obozu
w Beniaminowie, dokarmiał internowanych tam oficerów legionowych.
Po zakończeniu wojny, na początku 1920 W.J. sprzedał Wielątki i kupił maj. Sudragi
(296 ha), należący przed wojną do Grabowskich, a od 1916 do Niemca Ed’a. W 1920 W.J.
jeszcze raz zgłosił się na ochotnika do wojska. Ruszył na wojnę z własnym koniem i swoim
wychowankiem Marianem Ostrowskim, uczniem gimn. pułtuskiego. Razem z nim otrzy
mał przydział do nowoutworzonego 201 P. Sz. Mazowieckich. Z wojny wrócił w randze
kaprala i z Krzyżem Walecznych za szarżę pod Żurominkiem. W czasie jego nieobecności,
Sudragi zajęli bolszewicy zabierając cały inwentarz żywy i martwy. W J. zaraz po powrocie
rozpoczął odbudowę maj. Już w 1921 wszystkie pola folwarku były obsiane, a w budyn
kach gospodarczych stopniowo przybywało inwentarza. Nieco dłużej trwał remont dworu.
Wszystkie te inwestycje wymagały znacznych nakładów finansowych, które W.J. pokrył
w części zaciągniętymi pożyczkami.
W latach dwudziestych W.J. zorganizował w Sudragach ochotniczą straż pożarną,
sfinansował zakup sprzętu dla strażaków. Został honorowym prezesem straży, jednocześnie
kierował w gminie akcją pomocy dla miejscowych szkół powszechnych w Sudragach
i Maluszynie. Zaopatrywał je w opał (torf z własnej kopalni), kupował książki i pomoce
naukowe, dbał o frekwencję dzieci w szkole. Współpracował z miejscowym proboszczem,
był kolatorem kościoła w Sudragach, dla którego w 1929 zafundował nowe pokrycie dachu.
Od końca lat dwudziestych W.J. był członkiem sejmiku powiatowego. Za całokształt
swojej działalności społecznej, szczególnie na polu oświatowym otrzymał w 1932 Srebrny
Krzyż Zasługi. Z inicjatywy W.J. przed samą wojną zbudowano w Sudragach nową szkołę
(jej budynek spłonął w czasie wielkiego pożaru wsi w 1954).
W.J. był dwukrotnie żonaty. W 1908 ożenił się z Anną Zaleską (zm. 1912), z którą miał
synów: 1) Tadeusza (1910-1973), prawnika i 2) Stefana (1912-1980), muzykologa. Drugą
żoną W.J. była od 1914 Felicja, córka Józefa Dmochowskiego, z którą miał córkę 3) Zofię
(1915-1916) i syna 4) Jerzego (ur. w 1916).
Felicja Dmochowska razem z mężem poświęciła się działalności społecznej, m.in.
działała w Tow. Przyjaciół Młodzieży Akademickiej i organizowała w Sudragach praktyki
letnie dla studentów.
Dok.: Spis obywateli; KAP; Lista Katyńska', T.Epsztein, S. Górzyński, Spis... warszawskie:, infor
macje Jerzego Jarocińskiego z Legnicy.
Tadeusz Epsztein

JASIEŃSKI JAN SZCZEPAN h. Dołęga (26.12.1854-23.05.1932), współwł. maj. Gierałdowska Wola, Daniszew i Sienieńska Wola (pow. iłżecki), rolnik. Był najmłodszym synem
Władysława (1821-1880), wł. dóbr Boksyce i Lucyny Tekli Baczyńskiej (1821-1890). Ur. w
Boksycach w pow. opatowskim.
J.J. ukończył zakład wychowawczy OO. Jezuitów w Chyrowie, następnie Instytut
Agronomiczny w Żabikowie k. Poznania, po czym studiował rolnictwo we W łoszech
w Tarante. Żonaty z Wandą Eleonorą Zdziarską (ur. w Lisikierzu, w pow. siedleckim,
21.02.1860-19.09.1919), córką Jakuba, wł. maj. Lisikierz, i Izabeli Adamowskiej. Zm.
w Daniszewie, jest pochowana w Siennie.
J.S. był wł. maj. Gierałtowska Wola, który sprzedał, a po zawarciu małżeństwa gos
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podarował w maj. rodziny żony, Daniszewie i Siennieńskiej Woli w pow. iłżeckim. W 1886
wybudował w Daniszewie gorzelnię oraz destylamię. Nie gospodarował w tych maj.
osobiście, ale przez rządców. Na starość zamieszkał w Radomiu, gdzie zmarł. Pochowany
w Siennie. Tu również pochowana jest jego żona, zmarła w Daniszewie.
Synowie: 1)
Władysław (1883-1950); 2)
Michał (1886-1953); 3)
Henryk (18931979).
A ntoni A rkuszewski

JASIEŃSKI W ŁADYSŁAW JÓ ZEF IGNACY h.Dołęga (28.12.1883-25.06.1950), wł.
maj. Daniszew (286 ha). Syn
Jana Szczepana i Wandy ze Zdziarskich.
Studiował w Wiedniu w Hohschule für Bodenkultur, a następnie na UJ. Sędzia pokoju
w Lipsku. Odznaczony Krzyżem Zasługi za pracę na niwie społecznej.
Żonaty z Wandą Stefanią Dal-Trozzo (ur. 26.12.1894 w Gliwicach), córką Antoniego,
wł. Palczew (pow. grójecki), i Zofii z Garlickich.
Ich dzieci: 1) Władysław Marian Cyriak (ur. w Daniszewie 9.08.1921), inż. rolnik,
żonaty z Anną Chmielińską, dr medycyny, mają dwoje dzieci: a) Piotra i b) Marię Wandę;
2) Anna Maria (ur. w Daniszewie 16.12.1923, zm. w Zabrzu), zamężna za Janem Nowako
wskim, mieli dwóch synów: a) Andrzeja i b) Zbigniewa.
Dok.: W. Jasieński, Jasieńscy h. Dołęga, Lubumbashi 1973.
W ładysławM .C. Jasieński

JASIEŃSKI M ICHAŁ KAROL HENRYK h. Dołęga (04.11.1886-21.04.1953), wł.
maj. Siennieńska Wola (pow. iłżecki), rolnik. Syn
Jana i Wandy ze Zdziarskich. Ur. w
Daniszewie.
Studiował rolnictwo na UJ w Krakowie. Majątek Siennieńska Wola z folwarkami
Dębowe Pole, Siedziane, Lipowce i Pożary zwane też Margrabszczyzną odziedziczył po
babce Izabeli Adamowskiej, 2°voto Antoniowej Hemiczkowej. Majątek ten w 1910 obej
mował ok. 1120 ha, a w 1932 wg wyciągu hipoteki w Radomiu wynosił 1072 morgi (ok.
600 ha). Obszar ten nie obejmował prawdopodobnie folwarku Kotłowacz, dokupionego za
część posagu żony, ani Margrabszczyzny, dawniej rozparcelowanej. M.J. mimo podejmo
wania różnych inicjatyw polepszenia gospodarki ponosił straty. Tak było z plantacją
chmielu, którą założył w momencie gwałtownego spadku cen na rynku europejskim.
Następną stratą była nieszczęśliwa operacja w momencie stabilizacji złotego. Kryzys
ekonomiczny w 1930, konieczność parcelacji ziemi w ramach reformy rolnej i dysproporcjonalnie wysoki podatek majątkowy nałożony przez rząd pogorszyły sytuację. Mimo tych
niepowodzeń nigdy się nie zniechęcał i zawsze służył pomocą potrzebującym. Deficyt
pokrywał z gorzelni, a stałym i pewnym dochodem maj. było gospodarstwo rybne, wzoro
wo i nowocześnie urządzone. Całą służbę folwarczną i domową uwłaszczał nadając im
gospodarstwa od 10 do 15 mórg ziemi w zależności od zasług i starszeństwa. Z inicjatywy
M.J. i przy współudziale władz powiatowych powstała szosa łącząca Sienno z Ostrowcem.
W dobie kryzysu był zaabsorbowany życiem ekonomicznym kraju i złym stanem rolnictwa.
Publikował w „Czasie” artykuły o beznadziejnej sytuacji gospodarczej, opłakanym stanie
maj. i konieczności energicznej pomocy.
Jego pasją życiową były architektura i malarstwo. Pod jego kierunkiem wybudowano
kilka domów i dokonano zmian wnętrz w maj. i u sąsiadów (nowe skrzydła dworów,
pawilony dla gości, ogród zimowy). W 1941 usunięty z Siennieńskiej Woli przez N ie
mców, wyjechał dó Bronowie, maj. rodziny żony, ale niebawem wrócił wraz z żoną
i zamieszkał na plebanii w Siennie u prałata Zdziebłowskiego. Zajął się odnowieniem
kościoła, ofiarował ołtarz, wykonał kolejne prace w Krępie Kościelnej, w Samówku,
w Sobótce. Jako znawca architektury kościelnej chętnie służył radą i pomocą w całej
diecezji. Zmarł w Radomiu, pochowany w Siennie.
Żonaty był z Zofią Emilią Heleną Kotwicz-Herniczek (ur. w Bronowicach 12.05.1886-
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03.12.1966). Ślub odbył się w Warszawie 14.02.1914. Zm. w Lubumbashi (Kongo), dokąd
pojechała do syna Włodzimierza.
Synowie: 1) Włodzimierz Marian (ur. 9.12.1915 w Siennieńskiej Woli), szkołę średnią
ukończył u OO. Marianów na Bielanach w Warszawie w 1933, w 1. 1933-1938 studiował
na Polit. Warsz. i w Wojskowej Szkole Inżynierii, brał udział w trzech kampaniach: w 1939
w e wrześniu, po internowaniu na Węgrzech we Francji w 1940 był adiutantem w Centrum
Wyszkolenia Saperów w Angers, przeniesiony do Śzkocji, następnie w 1-szej i 10-tej
komp. saperów jako dowódca plutonu, w kampanii wyzwoleńczej z 1 Dyw. Panc. gen.
Maczka (ofensywa Caen-Lisieux-Chambois-Falaise, budowa mostu na rzece Somme Criquebeuf-Abbeville, Roulers-Ypres-Gandawa (walki w rejonie Gandawy), Temeusen
(Holandia), w przeddzień ofensywy na Bredę odkomenderowany rozkazem Naczelnego
Wodza do Szkocji, skończył Wyższą Szkołę Wojenną, kpt. dypl. WP; od 1948 pracował
jako inżynier w Kongu Belgijskim, kawaler honorowy i dewocyjny Zakonu Maltańskiego,
odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Pro merito militensi, belgijskimi: „De la
Couronne”, „Ordre de Lion” i in.; żonaty z hr. Stefanią Stadnicką (ślub 26.08.1950), córką
hr. Adama i Stefanii ks. Woronieckiej (ur. we Freinie 09.06.1917, zm. w Brukseli
10.07.1979) , ukończyła ona szkołę średnią w Sacre Coeur w Zbylitowskiej Górze, nas
tępnie studiowała w szkole społecznej w Poznaniu, poświęcała się pracy społecznej w Pol
sce i później w Kongu Belgijskim, żołnierz AK odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi
z Mieczami; ich troje dzieci, wszystkie urodzone w Lubumbaschi: a) Elżbieta Zofia (ur.
12.11.1951); b) Jan Zdzisław Franciszek (ur. 25.03.1953); c) Andrzej Dominik Marian
(ur. 18.11.54); 2) Zdzisław Teodor (ur. w Bronowicach 01.04.1919-16.07.1945), skończył
szkołę im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, w 1939 razem z bratem Włodzimierzem
przedostał się jako ochotnik do armii polskiej we Francji, w Szkocji otrzymał przydział
jako szeregowy z cenzusem do podchorążówki saperów, stamtąd za pośrednictwem lorda
Elgina, otrzymał odkomenderowanie na wyższe studia do Oxfordu, które ukończył (<econo
mic politics) w Bailiol College w 1945, był prezesem studenckiego klubu „Bryce Club”
i jednocześnie prezesem polskiego klubu w Oxfordzie, zmarł niespodziewanie w szpitalu
im. Paderewskiego w Edynburgu, pochowany na cmentarzu katolickim Mount Vernon;
3) Andrzej pseud. „Domrat” (ur. w Siennieńskiej Woli 06.10.1922-16.10.1943), student
szkoły rolniczej, po ukończeniu szkoły wojskowej AK miał otrzymać stopień porucznika,
został prawdopodobnie zabity przez Niemców w czasie łapanki między Marszałkowską
a Czackiego. Bliższe szczegóły jego śmierci nie są znane.
Dok.: Wspomnienia rodzinne.

Włodzimierz Jasieński
JASIEŃSKI HENRYK M IECZYSŁAW ALEKSANDER h. D ołęga (0 4 .1 2 .1 8 9 3 19.03.1979) , współwł. maj. Daniszew, Siennieńska Wola, Żabia Wola pod Radomiem. Syn
Jana i Wandy Zdziarskiej.
Szkołę średnią ukończył w Krakowie i zaczął studia rolnicze na UJ. Nie ukończył ich
jednak z powodu wybuchu I wojny św iatow ej. Żonaty z Marią Ośniałowską (ur.
30.12.1901), córką Gustawa i Marii Cichowskiej (ślub 2.10.1921). Zarządzał maj. żony
Biechowem (143 ha). W 1945 jedynie folwark Ratunek należący do dóbr Daniszew po
został w jego rękach (obejmował mniej niż 50 ha, nie podlegał więc reformie rolnej). J.H.
zm. w Łącku.
Dzieci: 1) Antonina Maria (ur. 03.09.1923), żona Władysława Tomaszewskiego, dyr.
Państwowego Stada Ogierów w Łącku pod Płockiem, mają dwóch synów: a) Janusza i
b) Krzysztofa; 2) Michał Gustaw (01.11.1924-18.08.1953), ukończył szkołę Wawelberga
w Warszawie, żołnierz AK, ps. „Rybak” brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim,
kpt. inż. lotnik, zginął w katastrofie ^tniczej; 3) Ksawery Jan (ur. 13.09.1931 w Radomiu),
ukończył SGPiS, studiował także filozofię na UW, spiker radia i telewizji, żonaty (ślub
1958) z Katarzyną Zachwatowicz córką Jana i Marii Chodźko h. Kościesza, po rozwodzie
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poślubił w 1968 Magdalenę Polak córkę Henryka i Stanisławy Maciejewskiej; mają czworo
dzieci: a) Michał, b) Aleksandra, c) Filip i d) Jakub.
A ntoni Arkuszewski (red.)

JELEŃSKI JÓZEF h. Korczak odm. (22.04.1868-12.02.1922), wł. dóbr: Annopol
i Glińciszki w pow. wileńskim, Opól w pow. Drohiczyń Poleski, Jelenopol i Tuczą w pow.
nowogródzkim. Syn Kazimierza i Teresy z Borzęckich h. Półkozic. Ur. w maj. Opól na
Polesiu.
Opól stanowił wiano jego matki, którą utracił, mając dwa lata. Ojca stracił w m ło
dzieńczym wieku. J.J. miał dwie siostry: Marię starszą o lat 16, zamężną za indultem
papieskim ze swym stryjem Mieczysławem Jeleńskim z Glińczyszek (pow. wileński),
opiekowała się ona swym młodszym bratem, i Teresę, starszą od niego o lat 12, zamężną za
Dymitrem Korybut Daszkiewiczem h. Korybut z Wojczyzny (pow. grodzieński).
W styczniu 1912 J.J. ożenił się w Wilnie z
Marią z Kończów.
J. i Maria J. zamieszkali w maj. Opól na Polesiu. Był to duży, uprzemysłowiony maj.
0 obszarze ok. 5000 ha. Administrowanie Opolem i Tuczą, maj. leżącymi w pow. nieświeskim, pozostającym od pięciu wieków w rękach rodziny Jeleńskich, pochłaniało dużo czasu
1 pracy. Pomimo to małżonkowie Jeleńscy w bardzo ciężkich warunkach ówczesnego
zaboru rosyjskiego poświęcali wiele czasu i trudu pracy społecznej. Dzięki ich mądremu,
przemyślanemu i konsekwentnemu postępowaniu stosunki pomiędzy polskim katolickim
dworem a prawosławnymi poleskimi wsiami stawały się coraz lepsze.
Około 1903 M ieczysław Jeleński, stryj i szwagier Józefa, postanowił przenieść się
z należącego do niego rodzinnego maj. Glińciszki do odległego o 30 km Wilna, gdzie
posiadał wybudowane przez siebie przy ul. Mickiewicza 19 dwa duże domy (w większym
było 40 mieszkań, a w mniejszym 16) i zaproponował swemu bratankowi przejęcie Glińciszek (ok. 3000 ha) za spłatą ich równowartości. Siostra jego nie miała dzieci, J.J. po
namyśle przyjął tę propozycję. Szybką spłatę należności ułatwiło w dużej mierze przezna
czenie na ten cel części posagu żony. W tej sytuacji przeniósł się z Opola do Glińciszek.
Po wybuchu I wojny światowej w 1914 mimo cofania się armii rosyjskiej postanowiono
powrócić do Opola.
Linia frontu rosyjsko-niemieckiego biegła przez Opól. Kilka najgroźniejszych dni spę
dzili J. i Maria J. wraz z dziećmi w znajdującej się wśród błot poleskich leśniczówce,
odległej od dworu o 5 km. Po przesunięciu się dalej działań wojennych powrócili do domu.
W czasie trwania okupacji niemieckiej nastąpiły ciągłe, zawsze bardzo ostro i bez
względnie egzekwowane rekwizycje: bydło, świnie, gęsi, barany, zboże, ziemniaki itd. oraz
na nieokreślony czas tzw. podwody. Czasem udawało się J.J. uzyskać obniżenie owych
wysokich rekwizycji w niemieckich komendaturach.
Po zakończeniu działań wojennych zapadła decyzja ponownego przeniesienia się do
Glińciszek i Wilna, gdzie Maria J. miała swój dom odziedziczony po ojcu, położony przy
ul. Montwiłłowskiej 20, koło Placu Łukińskiego. Starsze córki chodziły do gimn. SS.
Nazaretanek, synowie do gimn. im. Zygmunta Augusta. Młodsze dzieci uczyły się w domu.
Uprawiano również sporty: latem była to jazda konna, pływanie, tenis, krykiet, zimą, narty,
łyżwy, sanki.
Święta i wakacje rodzina spędzała w domu. Mimo bardzo złego stanu maj. po zniszcze
niach wojennych życie zaczęło powoli wracać do normy. Po skończonej wojnie J. i Maria
J. powrócili do swoich maj., które znalazły się w granicach Rzeczypospolitej.
Wszystkie maj. były zupełnie zdewastowane, domy mieszkalne, 3 gorzelnie, budynki
gospodarcze bądź zniszczone, bądź spalone, brak było inwentarzy, ziarna na siew, a także
pieniędzy na opłacenie robocizny.
Po odzyskaniu niepodległości została uchwalona „danina majątkowa”, którą należało
uiścić w przepisanym terminie. Na podstawie ustawy o „osadnictwie wojskowym” zabra
nych zostało kilka folwarków. Mimo zaciągniętych pożyczek hipotecznych w Wileńskim
Banku Ziemian konieczne stało się przeprowadzenie częściowej parcelacji maj.
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J.J. włączył się do prac politycznych. Po uchwaleniu reformy rolnej opracował me
moriał, wykazujący błędy w założeniach i niewłaściwy sposób jej przeprowadzania.
Glińciszki pozostały domem, w którym mieszkała cała rodzina, powiększona o grono
najbliższych krewnych, spędzano tam wszystkie święta i wakacje. Zapraszane były kole
żanki córek, znajdujące się w trudnych warunkach materialnych oraz koledzy synów.
Przeżycia wojenne pogłębiły kłopoty zdrowotne J.J., który od dawna cierpiał na astmę.
Wyjechał on z Glińciszek do Tuczy, by oderwać się od pracy i zajęć administracyjnych. J.J.
zmarł w Tuczy na zapalenie płuc; zgodnie z jego wolą pochowany został na cmentarzu
w Janowie Poleskim, gdzie spoczął przy grobach swoich rodziców.
Dzieci J. i Marii J.: 1) Maria (ur. 11.1902 w Opolu), wł. maj. Annowil w pow.
wileńskim, zamężna za Karolem Erdmanem; 2)
Kazimierz, (1903-1943); 3) Gabriela
(ur. Glińciszkach), wł. maj. Opól; 4) Paweł (ur. w 1907 Glińciszkach-3.07.1923), utonął
w jeziorze ratując kuzyna Jarosława Kossakowskiego; 5) Teresa (ur. 13.04.1910 w Gliń
ciszkach), wł. maj. Jelenpol w pow. nieświeskim, l°voto za Witoldem Góreckim h. Dołęga,
po jego śmierci, 2°voto za Wacławem Zaleskim h. Lubicz, zginął on tragicznie wywieziony
przez NKWD po 17 września 1939, 3°voto za Zygmuntem Domańskim h. Larysza;
6) в* Jadwiga (ur. 10.12.1916 w Opolu), wł. maj. Tuczą w pow. nowogródzkim, zamężna
za Andrzejem Mielżyńskim h. Nowina.
Dok.: Pamiętniki, korespondencje, dokumenty rodzinne w posiadaniu autorki; Aftanazy, Materiały,
IV; MBGHP, ser. I i uz.; Spis członków Kresowego ZZ.

Gabriela Zaleska (red.)
JELEŃSKA M ARIA z Kończów h. Ogończyk (1876-24.03.1941), wł. maj. Tulatycze
(pow. drohiczyński). Córka Pawła i Gabrieli z Mielżyńskich h. Nowina z Chobienic w Poznańskiem. Ur. w rodzinnym maj. Kiszkiliszki na Litwie Kowieńskiej.
Miała o dwa lata starszą siostrę Paulinę, która zginęła tragicznie w czasie I wojny
światowej i młodszego o 8 lat brata Macieja, późniejszego znanego geografa, uczestnika
naukowej ekspedycji w Himalaje, a w okresie II wojny światowej komendanta oddziału
Resistance w jednym z okręgów Francji, odznaczonego kilku orderami francuskimi.
M.J. otrzymała staranne wychowanie domowe w zakresie szkoły średniej, po czym
ukończyła w Paryżu na Sorbonie 2-letni kurs języka francuskiego, uprawniający do w y
kładania go w szkole. Władała biegle językiem francuskim, angielskim, niemieckim, w łos
kim, słabiej szwedzkim, litewskim i białoruskim oraz łaciną.
Od młodych lat obie siostry, mieszkając z rodzicami w rodzinnym maj. Szeszolki na
Litwie Kowieńskiej, odbywały co roku pod opieką ojca podróże zagraniczne m.in. do
Francji, Anglii, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, Egiptu i Ziemi Świętej. Podróże te
poprzedzane były poważnym przestudiowaniem historii i kultury danego kraju. Wpłynęło
to w znacznej mierze na poszerzenie późniejszych zainteresowań obu sióstr. Uprawiały one
też sporty: jazdę konną, pływanie, tenis itp.
W styczniu 1902 wzięła ślub z
Józefem Jeleńskim. Po ślubie zamieszkali w Opolu.
Wraz ze swym mężem pracowała społecznie. Otaczała troskliwą opieką rodziny pracowni
ków. Sprowadziła dwie siostry zakonne ze Zgromadzenia Rodziny Marii, z których jedna
była fachową pielęgniarką, i osadziła je w zakupionym dla nich domu w przylegającej do
dworu wsi Terebnia, gdzie prowadziły ochronkę dla dzieci i udzielały pierwszej pomocy
lekarskiej. Cała ta akcja finansowana była całkowicie przez M. i Józefa Jeleńskich. We
dworze opolskim była podręczna apteczka zaopatrzona w leki powszechnie używane oraz
leki homeopatyczne.
Dzięki staraniom M J . proboszcz z odległego o 30 km kościoła parafialnego w Janowie
Poleskim przyjeżdżał raz na miesiąc do dworu w Opolu, aby odprawić tu mszę św.
i udzielić sakramentów. W późniejszym okresie został odzyskany - zabrany w okresie
zaborów na cerkiew - kościół w odległym o 5 km miasteczku Bozdież, gdzie była druga
cerkiew. M. i Józef Jeleńscy, jako kolatorzy kościoła, sfinansowali doprowadzenie go do
poprzedniego stanu, ofiarowali także ziemię na plebanię i kilkanaście ha ziemi ornej.
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W czasie I wojny światowej, w okresie okupacji niemieckiej M.J. potrafiła, nie zwa
żając na osobiste niebezpieczeństwo i ryzyko, ocalić od przeprowadzania nakazanej przez
niemiecką „Ortskomendatur” pacyfikacji, spalenia wsi i rozstrzelania wszystkich mężczyzn
wsi Ladowicze, przyległej do dworu opolskiego, w odwecie za zaginięcie 2 żołnierzy
niemieckich.
Również podczas pobytu w Wilnie dzieliła swój czas pomiędzy wychowanie dzieci,
nadzór nad ogólną administracją maj. i pracę społeczną. Pracowała m.in. w stołówkach dla
najbiedniejszych, w opiece nad więźniami, pomagała chorej szwagierce Marii Jeleńskiej.
Szczególną opieką otaczała „żłobek” dla dzieci przy ul. Subocz w Wilnie, utrzymywany
wyłącznie ze składek społecznych i prowadzony przez pełną ofiarności panią Bernsztajnową z Sodalicji Mariańskiej. M.J. była gorliwym członkiem Sodalicji Mariańskiej, na
leżała też do III Zakonu św. Franciszka. Brała żywy udział w Akcji Katolickiej (Katolicki
Związek Polek), uczestniczyła w rekolekcjach m.in. organizowanych przez Marię i Henry
ka Skirmuntów, ich własnym sumptem w maj. Mołodów na Polesiu, prowadzonych często
przez ks. Władysława Korniłowicza, a następnie przez ks. Jana Zieję.
Dn. 03.07.1923 M.J. straciła w tragicznych okolicznościach młodszego, 16-letniego
syna Pawła, który ratując swego kuzyna i przyjaciela Jarosława Kossakowskiego utonął
razem z nim w jeziorze w Glińciszkach.
M.J. po śmierci swego męża zamieszkała na stałe w maj. Tuczą, który w działach
rodzinnych przypadł najmłodszej córce
Jadwidze. Sprawowała ogólny nadzór nad go
spodarstwem i czuwała nad wprowadzanymi inwestycjami, nie zaniedbując przy tym pracy
społecznej, m.in. popierała sprawy początkującego ruchu spółdzielczego (mleczarnie spół
dzielcze).
M.J. pędziła jednocześnie bardzo intensywne życie intelektualne, interesowała się żywo
sprawami dotyczącymi polityki krajowej i światowej. Głównym jej zainteresowaniem była
literatura. Śledziła ukazujące się nowości wydawnicze, prenumerowała kilka czasopism
krajowych i zagranicznych. Pisała artykuły i eseje, powieść dla młodzieży, np. Złamana
szpada. Opracowała też Rozmyślanie na marginesie Ewangelii. Brała czynny udział w ży
ciu społecznym, utrzymywała stosunki towarzyskie z sąsiadującymi dworami.
Wybuch II wojny światowej, inwazja bolszewicka 17 września zastały ją i córkę
Jadwigę z rodziną w Tuczy. Zdecydowała się pozostać we dworze, mimo świadomości
grożącego niebezpieczeństwa. Wczesną wiosną 1940 został aresztowany i zesłany do
łagrów zięć Andrzej Mielżyński, późniejszy żołnierz Armii Andersa, odznaczony za bitwę
pod Monte Cassino krzyżem Orderem Virtuti Militari.
Dn. 14.04.1940 wywieziona została na wschód wraz z córką i jej dziećmi. Po miesiącu
podróży w bydlęcym wagonie, zatłoczonym takimi jak i one zesłańcami, w nieludzkich
warunkach dotarły do Kazachstanu i zostały tam porzucone na łaskę losu. W bardzo
ciężkich warunkach bytowych starała się pomóc swej córce w zapewnieniu wyżywienia
całej rodziny. Jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-rosyjskiej udało nawiązać się
kontakt z córką Marią Erdman, będącą wówczas w Wilnie.
Na zesłaniu M.J. nie załamana kolejnymi klęskami, stała się duchowym oparciem
i psychicznym podtrzymaniem tamtejszej kolonii polskiej. W prymitywnych i straszliwych
warunkach kazachskich chat i ziemianek potrafiła, pomimo kończących się sił, nie zrezyg
nować z potrzeb i zainteresowań intelektualnych. Organizowała wśród zesłańców kursy
języków obcych, wspólne omawianie treści niektórych książek, wymianę myśli i po
glądów, pisząc do córki w Wilnie, w warunkach stałego głodu, prosiła o przysłanie pod
ręcznika historii Polski i nauki języka angielskiego, choć ograniczało to ilość przysyłanej
żywności. Bezcenne listy M.J. i Jadwigi Mielżyńskiej ocalały i zostały po wojnie przekaza
ne do BN i Bibl. Ossolineum we Wrocławiu.
Śmierć najmłodszego wnuka, Seweryna Mielżyńskiego, pierwszej, ale nie ostatniej
w rodzinie ofiary Syberii, była ciosem, który podciął jej siły nadszarpnięte nędzą, ponie
wierką, straszliwymi warunkami życia w Kazachstanie i niepokojem o resztę rodziny.
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Umarła na rękach swej córki w miejscowości Kirówka (Bajan, Siewiernokazachstanskaja
Obłast’).
Los zaoszczędził jej dożycia śmierci starszego syna *+ Kazimierza, który zginął
w Oświęcimiu.
Dok.: por. biogram Józefa Jeleńskiego.

Gabriela Zaleska (red.)
JELEŃSKI KAZIM IERZ h. Korczak odm., pseud. AK „Marcin Topór” (13.11.190318.03.1943), wł. maj. Glińciszki (pow. wileńsko-trocki), rolnik. Syn »> Józefa i
Marii z
Kończów h. Ogończyk. K.J. urodził się w rodzinnym maj. Glińciszki, pozostającym od wielu
pokoleń w rękach rodziny Jeleńskich.
Dzieciństwo spędził wraz z rodzicami i rodzeństwem w maj. Glińciszki i Opól na Polesiu.
Gdy nauka w domu i półtoraroczna w Anglii, prowadzona przez kolejno angażowane
nauczycielki, przestała być wystarczająca, konieczne stało się oddanie dwojga starszych
dzieci - Marii i Kazimierza do szkół. Aby uniknąć nauki z wykładowym językiem rosyj
skim, rodzice zdecydowali się wysłać dzieci do polskich szkół w zaborze austriackim.
Maria przyjęta została do szkoły SS. Niepokalanek w Nowym Sączu, Kazimierz do gimn.
OO. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem.
Okres I wojny światowej K.J. spędził wraz z rodziną (por. biogram ojca). Mając lat 15
brał udział jako harcerz ochotnik wraz z Brunonem Bochwicem i Zygmuntem Buyko
w samoobronie Wilna (grudzień 1918 i styczeń 1919). Był wówczas łącznikiem przy
dowódcy „Samoobrony wileńskiej” gen. dyw. Wł. Wejtko. Po wycofaniu się oddziałów
polskich i rozbrojeniu ich przez Niemców w Landwarowie wraz z innymi dotarł do
Warszawy. Zamieszkał u swej ciotki Antoniny z Jeleńskich Rudzkiej, jednocześnie uczył
się w jednym z gimn. warszawskich. Latem 1919 powrócił do Wilna. W 1920 przed nawałą
bolszewicką rodzina Jeleńskich wyjechała w Poznańskie, do maj. Iwna, bliskich krewnych
Marii - Seweryny i Ignacego Mielżyńskich. K.J. wstąpił do 206 p. uł. w Poznaniu. D o
wodził nim płk Ignacy Mielżyński, który ofiarował konie ze swej stadniny dla pułku.
Po ukończonej wojnie cała rodzina spotkała się w Wilnie, K.J. zdał maturę w gimn. im.
Zygmunta Augusta. W roku następnyym rozpoczął studia na Studium Rolniczym UJ
w Krakowie. Wezwany telegraficznie K.J. zdążył przyjechać na kilka dni przed śmiercią
swego ojca na W ileńszczyznę. W okresie studiów brał czynny udział w życiu koleżeńskim.
W spółzałożył korporację „Corolla”, afiliowaną przy korporacji „Corona” na UP. B ył też
pierwszym jej prezesem. Wszystkie święta spędzał w rodzinnych maj. Często też zapraszał
do siebie swoich kolegów m.in. Alfreda Łubieńskiego, Alberta Sumińskiego, Edwarda
Tyszkiewicza i innych.
K.J. objął ostatecznie w wyniku działów rodzinnych maj. Glińczyszki (ok. 3000 ha)
z najbardziej reprezentacyjną siedzibą - pałacem nad jeziorem. Poza przeznaczonym dla
każdego z dzieci maj., pozostawał jeszcze duży kompleks leśny Skierdymie, położony
w pow. wileńsko-trockim, stanowiący wspólną własność spadkobierców Józefa J. Na proś
bę matki, siostry zrzekły się swych części na rzecz brata, jedynego potomka w linii męskiej.
Matka K.J. przeniosła się ze swą najmłodszą córką Jadwigą z Glińciszek do Tuczy
(pow. nieświeski), którą w działach rodzinnych otrzymała Jadwiga.
K.J. po ukończeniu studiów z dyplomem inż. rolnictwa wstąpił do Podchorążówki
Kawalerii w Grudziądzu, ukończył ją w stopniu ppor. B ył bardzo przywiązany do swego
munduru, kochał wojsko. Otrzymał przydział do 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich stacjo
nującego w Wilnie.
Dn. 2.06.1930 K.J. wziął ślub z Heleną z Mohlów h. Trzy Krety, córką Wacława i Marii
z Kątkowskich. Ślubu udzielił im w Wilnie, w prywatnej kaplicy Marii Mieczysławowej
Jeleńskiej ks. Walerian M eysztowicz (krewny przez Kończów), były ułan 13 p. uł., wtedy
sekretarz abpa Romualda Jałbrzykowskiego. K.J. wziął ślub w mundurze swego pułku.
K.J. był wspaniałym gospodarzem. Szybko skończył odbudowę po zniszczeniach w o
jennych. Źródłem stałych dochodów stały się: gorzelnia, tartak, młyn i nowoposadzone
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duże sady owocowe. Poważne wpływy przynosiły również lasy. Wybudował bardzo solid
ne i dobrze wyposażone czworaki dla pracowników, przy każdym mieszkaniu był ogródek
z posadzonymi drzewami owocowymi. K.J. pracował nad unowocześnieniem i dalszym
uprzemysłowieniem gospodarstwa. Za radą przyjaciela i sąsiada Jerzego Houwalta z Mejszagoły kupił w Wilnie plac przy ul. Zawalnej i rozpoczął budowę domu.
Brał czynny udział w pracy społecznej i zawodowej. Wybrany został na prezesa Kreso
wego ZZ na pow. wileńsko-trocki. Uczestniczył w organizowaniu na wsi ruchu spół
dzielczego, zwłaszcza spółdzielni mleczarskich. B ył w radzie nadzorczej Spółdzielni M le
czarskiej w Przedborzu.
K J. był zapalonym myśliwym, mając własne bardzo piękne tereny łowieckie. Na
zimowych polowaniach padały m.in. wilki, lisy, zające bielaki. Na wiosnę tokowały na
moczarach cietrzewie, na zalanych łąkach - nerest szczupaków.
W 1939 К J. z powodu złego stanu zdrowia nie został zmobilizowany. Zgłosił się jako
ochotnik do rezerwowego 110 p. uł. pod dowództwem płk Jerzego Dąmbrowskiego („Luj
paszka”), w którym pełnił funkcje II oficera ordynansowego. Pułk w składzie Brygady
Rezerwowej „Wołkowysk” pod dowództwem płk Tamaszewicza wyruszył na pomoc wal
czącej Warszawie. Gdy doszła doń wiadomość o poddaniu się stolicy, część oddziału pod
dowództwem mjr Dobrzańskiego („Hubal”) wyruszyła w kierunku Gór Świętokrzyskich,
druga grupa pod dowództwem płk Dąmbrowskiego, po szeregu potyczek z oddziałami
sowieckimi, usiłowała przedostać się na Litwę. Oddział został osaczony w lasach augusto
wskich przez wojska sowieckie. W czasie walk К J. został ciężko ranny. Koledzy dowieźli
go do Sztabina i choć miasteczko opanowane było już przez sowietów, znalazł tam schro
nienie i opiekę lekarską. Po miesiącu udało mu się dzięki pomocy kucharza z Glińciszek,
przedostać do Grodna, a stamtąd do Wilna,- gdzie również dotarła żona z dziećmi. Ukry
wając się przed Litwinami, a później przed sowietami, K.J. przeleżał parę miesięcy lecząc
rany. Łącznikiem ze światem i dostawcą żywności był Żyd, pachciarz z Glińciszek. W
sierpniu 1940 zdołał K.J. wraz z całą rodziną przedostać się przez zieloną granicę do GG
i przez obóz dla uchodźców w Gleichsgarben do Warszawy. Nie mogąc znaleźć pracy K J.
z żoną i dziećmi wyjechał do Rabki. Należał do ZWZ-AK, był dowódcą 2 kompanii ZWZ,
placówki Mszana Dolna. W czerwcu 1942 Gestapo wpadło na trop organizacji, aresztowa
no około 300 osób. K.J. zdołał się ukryć, a gdy 30.06 niespokojny o los rodziny wrócił do
domu, został aresztowany.
Z siedziby Gestapo w Zakopanem, nieludzko skatowany, został 21.08. przewieziony do
więzienia w Tarnowie, a stamtąd w styczniu 1943 do Oświęcimia, gdzie zginął. Odznaczo
ny pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Dzieci: 1) Andrzej, mgr inż. Polit. Gdańskiej, uzyskał doktorat w Paryżu, prof. Instytutu
Technologii Materiałów Elektrotechnicznych w Warszawie, żonaty z Magdaleną z Janusze
wskich, ma dwóch synów; 2) Maria, mgr inż. Polit. Gdańskiej, pracownik naukowy Insty
tutu Budownictwa Wodnego PAN, poślubiła 6.12.1958 hr. Aleksandra Tarnowskiego, mają
dwóch synów: a) hr. Jacka Władysława Marię (ur. 15.1.1965 w Gdańsku), b) hr. Tomasza
Kazimierza Marię (ur. 11.6.1966 w Gdańsku) i córkę c) hr. Annę Marię (ur. 1.5.1970
w Gdańsku); 3) Kazimierz (ur. 1938), mgr inż. Polit. Gdańskiej, pracuje w Stoczni Gdańskiej,
był zastępcą przewodniczącego „Solidarności” w Stoczni w 1981, żonaty, ma syna i córkę.
Dok.: por. biogram ojca Józefa Jeleńskiego.

Gabriela Zaleska (S.G.)
JELEŃSKI OLGIERD h. Korczak odm. (28.08.1891-1941), wł. maj. Janowicze w
pow. nieświeskim, senator RP. Syn Edwarda i Wandy Wagner, córki Olgierda, wł. maj.
Wielkie Soleczniki (pow. wileński), wnuk Antoniego, skarbnika Rządu Narodowego na
Litwie w czasie Powstania Styczniowego, zesłańca na Sybir. Ur. w rodzinnym maj. Dunajczyce.
O.J. ukończył gimn. w Mińsku Litewskim, następnie studiował na Polit. Warsz.
i w Dorpacie.
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Po ślubie z Felicją Parvi, córką Ludwika i Pauliny z Kieniewiczów, zamieszkał wraz
z żoną w folwarku Murowanka, należącym do maj. Janowicze i aż do 1914 prowadził tam
fabrykę korków. Po wybuchu wojny wyjechał do Rosji wraz z żoną i dwojgiem dzieci,
ewakuując też fabrykę. Początkowo mieszkali w Charkowie, a potem w Orle, gdzie zastała
ich rewolucja w 1917. O.J. wyjechał wraz z rodziną do Mińska Litewskiego, gdzie wstąpił
do POW. Władze bolszewickie aresztowały jego ojca, Edwarda i drugą jego żonę, Marię
z Kieniewiczów (matka O J. Wanda zmarła, gdy miał on lat 7). Córka Edwarda i Marii
wywieziona została na wyspy Sołowieckie i tam zginęła. Po wejściu wojsk polskich do
Mińska w 1919, O.J. pełnił funkcję zastępcy naczelnika Okręgu Mińskiego, Władysława
Raczkiewicza. Rodzina O J. wyjechała z Mińska w 1919 do rodzinnego miasta żony, do
Krakowa. Natomiast O J. ewakuował się z Mińska w 1920 wraz ze swoim urzędem do
Grudziądza, przed postępującym wojskiem bolszewickim. W tym czasie młodszy brat OJ.,
Paweł, służył jako ochotnik w WP.
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej i ustaleniu wschodnich granic O J. za
mieszkał i gospodarował w swoim rodzinnym maj. Janowicze (386 ha przed 1930 r.).
Fabryka korków pozostała w Orle w Związku Radzieckim. W pierwszych latach po wojnie
grasowały tam różne bandy, które przechodziły przez granicę sowiecką odległą o 11 km. od
Janowicz. Dopiero gdy KOP objął punkt w Radziwillmontach, odegłych od Janowicz o 1,5
km, można było spokojniej mieszkać. To też dopiero w 1923 przyjechała rodzina i wtedy
0 J . zajął się intensywnie pracą, głównie społeczną, widząc ogromne potrzeby w zniszczo
nym przez wojnę kraju. Pierwszą czynnością było zorganizowanie Ochotniczej Straży
Ogniowej w e wsi Janowicze, przyległej do maj. W 1926 O J . został prezesem Okręgowego
Związku Kółek Rolniczych. Po połączeniu O.Z.K.R. z Okręgowym Tow. Rolniczym,
powstała wspólna organizacja pod nazwą Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek
Rolniczych. O.J. został wybrany prezesem tej nowej organizacji, brał udział w organizowa
niu wystaw rolniczych w Kłecku i Baranowiczach. W tzw. Chrześcijańskim Banku Spół
dzielczym w Kłecku, O.J. pełnił funkcję prezesa Rady Nadzorczej. W Nieświeżu w 1.
1922-1932 był członkiem Wydziału Powiatowego. W 1929 witał Prezydenta RP Ignackiego M ościckiego w Nieświeżu w imieniu organizacji rolniczych. W dniu 22.11.1930 został
wybrany senatorem z ziemi nowogródzkiej na 1. 1930-1935, został odznaczony Orderem
Polonia Restituta. Po wygaśnięciu mandatu w senacie OJ. wiele czasu poświęcił pracy
społecznej na własnym terenie, udzielając porad i pomocy, nie tylko rolnikom. Opiekował
się wszystkimi ludźmi potrzebującymi pomocy.
O J. został aresztowany przez NKWD w końcu września 1939 w maj. Malinowszczyzna
(pow. Mołodeczno), dokąd przyjechał, żeby dowiedzieć się o losie najstarszej córki Janiny
Swiętorzeckiej, tam zamieszkałej. Początkowo przebywał w więzieniu w Mołodecznie,
następnie do 1941 w Mińsku. Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w 1941, więźniowie
zostali wywiezieni w kierunku Archangielska. Takie wiadomości uzyskała córka Janina
Świętorzecka w 1941 od ludzi, którzy razem z jej ojcem przebywali w więzieniu. Wiado
mości odnośnie miejsca śmierci i miejsca wiecznego spoczynku, nie udało się uzyskać.
Z domu rodzinnego niewiele pozostało, budynki gospodarcze w zasadzie nie istnieją, po
kaplicy dworskiej nie ma śladu. Dom mieszkalny posiada ściany grubości 80 cm, to też
jeszcze mieszkają w nim ludzie. Pozostał drewniany, piętrowy spichrz, budowany na zrąb
1 drewniana niewielka oficyna.
Dzieci: 1) Janina Świętorzecka (ur. 1912), mgr. inż. ogrodnik; 2) Edward (1914-1977),
mgr inż. rolnik; 3) Jerzy (1917-1939), student SGGW; 4) Jadwiga Domysławska (ur. 1922),
lekarz stomatolg, więzień łagrów w 1.1944-1948.
Obecnie maj. Janowicze wchodzi w skład sowchozu Tuczą.
Dok.: Wspomnienia córek; „Dwutygodnik Wspólna Sprawa” wydawany w Nieświeżu.

Janina Świętorzecka i Jadwiga Domysławska
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KALENKIEW ICZ IGNACY h. Kotwicz (1860-1923), wł. maj. Pobojewo (pow. wołkowyski), rolnik, prawnik. Syn Jana i Emilii Ołdakowskiej.
Zwiększył obszar Pobojewa dokupując nowe maj. Pierwsza wojna światowa oraz wojna
1919-1920 zniszczyły gospodarkę Pobojewa, ocalały jednak budynki. Po wojnie I.K. skon
centrował swe siły na odbudowie Pobojewa i pozostałych, dokupionych uprzednio folwar
kach. Oprócz prowadzenia majątku I.K. zajmował się pracą społeczną: współorganizował
w powiecie POW, prowadził także, jako adwokat z wykształcenia, różne interesy, nie tylko
swoje, działał też aktywnie na niwie kulturalnej, założył księgarnię polską i czytelnię
w Wołkowysku.
Ożeniony z Marią Wolmer, mieli pięcioro dzieci: przy porodzie najmłodszej córki
Emilii, umarła Maria: 1)
Janina Pawłowska (1896-1959); 2)
Halina Zawadzka (18981968); 3)
Tadeusz (1900-1966); 4)
Maria Wojewódzka (1901-1972); 5)
Emilia
Pawłowska (1903-1986).
M aria D embińska

KALENKIEW ICZ TADEUSZ h. Kotwicz (1900-1966), wł. maj. Pobojewo w pow.
wołkowyskim, inż. rolnik. Syn
Ignacego i Marii Wolmer.
Otrzymał w spadku po rodzicach w działach rodzinnych 290 ha. T.K. postawił gos
podarkę Pobojewa na wysokim poziomie. Nowe, intensywnie pielęgnowane odmiany zbóż,
stada krów rasy czerwonej, konie hodowane na remonty, zakupywane przez wojsko, wpro
wadzanie nowych gatunków drzew owocowych, wszystko to zwiększało dostrzegalnie
ekonomiczną wartość majątku. O sile materialnej majątku świadczy też przeprowadzona
w latach trzydziestych wielka modernizacja wszystkich budynków. Gontem zostały pokry
te: stodoła, dachówką cementową obora i stajnia. Dwór pokryto także gontem, od północy
blachą, zmieniono okna na nowocześniejsze, pokoje zaś ozdobiono boazerią, a piece
przystosowano do spalania w nich węgla. Ściany zewnętrzne dworu zostały wzmocnione
do wysokości okien podmórówką. Doprowadzono wodę do kuchni, a ganek podtrzy
mywały cztery nowe filary. T.K. należał do Kresowego ZZ.
Wybuch wojny w 1939 położył kres dalszemu rozwojowi gospodarki Pobojewa, oraz
jego oddziaływaniu na sąsiednie wsie, wszystkie o ludności polskiej i katolickiej. T.K.
otrzymał przydział do nowo tworzonego pod Wołkowyskiem 110 p. uł. W sztabie tego
pułku był jego brat stryjeczny, kpt. Maciej Kalenkiewicz, późniejszy współtwórca „Cicho
ciemnych”, dowódca Nowogródzkiego Okręgu AK (zginął na Nowogródczyźnie w sierpniu
1944), który przyjechał do Pobojewa i namówił rodzinę K. do wyjazdu. Żona Wanda K. z
dziećmi i rodzicami udała się 18.09.1940 do Wołkowyska, T.K. zaś w stronę Grodna. Po
zakończeniu wojny, przyłączył się do grupy wojsk dowodzonych, mimo kapitulacji, przez
mjr Dobrzańskiego „Hubala”.
W czasie okupacji pracował w maj. jako rządca, po wojnie w urzędach ziemskich na
Ziemiach Zachodnich, następnie w resorcie rolnictwa. Zginął tragicznie w 1974; pochowa
ny został na cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie.
Zaślubił w 1922 Wandę Bujnicką (1904-1964), żona skończyła W yższą Szkołę Mu
zyczną i do 1937 występowała w radiu w Wilnie, Warszawie i Baranowicach, zorga
nizowała filię spółdzielni mleczarskiej.
Tadeusz z pierwszego małżeństwa z Wandą Bujnicką miał dwoje dzieci: 1) Zbigniew
(ur. 07.09.1923 w Pobojewie), do 1939 chodził do gimn. w Wołkowysku, w czasie okupacji
niemieckiej był zatrudniony jako robotnik i magazynier w podwarszawskich majątkach; po
wojnie, pracując w Samopomocy Chłopskiej i kółkach rolniczych kończył Wydział Filozo
ficzny UW, następnie Wydział Dziennikarski, zakończony magisterium, pracował do em e
rytury jako dziennikarz; żonaty z Jadwigą Stasiak, mgr ekonomii; małżeństwo bezdzietne;
2) Adela (ur. 15.07.1926), z matką były w Powstaniu Warszawskim, przeszły przez obóz
w Pruszkowie i zostały wywiezione na roboty pod Wiedeń, stamtąd przedostały się do
Jugosławii, gdzie Wanda K. zmarła w Nowym Sadzie i tam została pochowana; Ada zaś
wyszła za mąż za Jerzego Bajora, finansistę (18.07.1964); zamieszkali w USA, małżeństwo

70
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

bezdzietne; z pierwszego małżeństwa z Krzywkowiczem ma syna Piotra, zam. w Chicago.
T.K. z drugiego małżeństwa z Urszulą Mańkowską ma syna Ignacego (ur. 21 06 1948
w Namysłowie), fotografa; ożeniony z Krystyną Szymczak, z którą ma syna Piotra, oboje
wyjechali na stałe do Anglii; Ignacy ożenił się powtórnie w 1977 z Elżbietą Majtyką,
technikiem ekonomistą; z tego małżeństwa córka Malina (ur. w Warszawie).
Dok.: Wspomnienia rodzinne; pamiętnik Tadeusza Kalenkiewicza, opracowane przez Zbigniewa
Kalenkiewicza; J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa 1985 (dot. Macieja Kalenkiewicza); Spis członków
Kresowego ZZ.

Maria Dembińska
KALINOW SKI JERZY h. Łuk Napięty (1891-1965), wł. maj. Szpondowo (pow. płoń
ski). Syn Antoniego (1859-1922), lekarza medycyny, wł. Szpondowa, i Stanisławy Jaworskiej
h. Lubicz (1864-1941), córki Henryka (1839-1892) i Marii ze Świętochowskich (1841-1864).
J.K. po skończeniu gimn. w Warszawie udał się na studia rolnicze do Królewskiej
Wyższej Szkoły Agrotechnicznej w Bonn. W 1920 służył jako ochotnik w 201 p. sz.
J.K. objął Szpondowo (ok. 330 ha), po śmierci ojca w nienajlepszym stanie, szczególnie
dużych nakładów wymagało zaplecze gospodarcze i mieszkalne. Wyremontował i roz
budował dwór, postawił szereg nowych murowanych zabudowań gospodarczych, w tym
stajnię cugową, oborę fornalską, magazyny na paszę dla zwierząt, na nawozy sztuczne,
kuźnię, budynek dla pracowników sezonowych i kilka innych. Folwark został połączony
z szosą Płońsk-Ciechanów drogą utwardzaną kamieniem tłuczonym. J.K. wprowadził
w swoim maj. nowoczesny system uprawy roślin i hodowli zwierząt. Zastosował intensyw
ne nawożenie organiczne i mineralne, dzięki czemu wzrosły plony i globalna produkacja
maj. Przez wiele lat pracował społecznie w sejmiku powiatowym. B ył inicjatorem powsta
nia syndykatu w Płońsku i w jego zarządzie zasiadał do 1939. Brał udział w radzie
programowej państwowego maj. doświadczalnego Poświętne k. Płońska. Wspólnie z A le
ksandrem Orłowskim, wł. Skrzynki, sfinansował budowę mleczarni w Skarżynie k. Płoń
ska. Prowadził akcję komasacji gruntów chłopskich w okolicznych wsiach. Na początku lat
20-tych dwór organizował nauczanie dla okolicznych dzieci chłopskich ze względu na brak
szkół powszechnych. Kursy odbywały się głównie w okresie jesienno-zimowym. Naukę
prowadziła matka J.K., Stanisława z Jaworowskich oraz jego siostra Regina DuninMieczyńska (1887-1953). Dzięki swojej bezinteresownej pracy na rzecz wsi, J.K. zdobył
wielkie uznanie, szacunek i sympatię wśród chłopów.
Po wybuchu wojny w 1939 Szpondowo znalazło się na terenach przyłączonych do
Rzeszy. W grudniu tego roku zarząd maj. objął Niemiec, Buchholz. Wkrótce potem J.K.
wraz z całą rodziną zostali wywiezieni do obozu w Pomiechówku, skąd dzięki okupowi
udało mu się wraz ze swymi najbliższymi uciec do Warszawy. Tu po nawiązaniu kontaktu
z Delegaturą Rządu na Kraj rozpoczął działalność konspiracyjną. W czasie Powstania
Warszawskiego był przydzielony razem z córką Danutą do służby sanitarnej i pomocniczej.
Po upadku Powstania wywieziono ich na roboty do fabryki Kruppa w Essen, gdzie docze
kali wkroczenia wojsk amerykańskich. Następnie J.K. był komendantem służb wartowni
czych w obozie jenieckim dla Niemców w Belgii. W 1946 wrócił z córką do Polski. Zm.
w 1965, został pochowany w grobie rodzinnym w Płońsku.
J.K. był żonaty od 1917 z Wandą Ciborowską (1894-1977), córką Antoniego (18541902) i Marii z Waśniewskich (1866-1925), właścicieli Dobrogost w pow. przasnyskim.
Dzieci: 1) Janusz (ur.1918), żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, mąż
Zofii Gieysztor; 2) Danuta (ur. 1923), dr nauk rolniczych, żona prof. Mieczysława Kotera.
Dok,: Spis obywateli, 1913; KAP 1930, 2044; informacje Janusza Kalinowskiego z Gdańska.

Tadeusz Epsztein
KARSZO-SIEDLEWSKI ALEKSANDER h. Ogończyk (1857-1941), wł. maj. Popławy (pow. opoczyński), działacz społeczno-ekonomiczny i polityczny, radca Dyr. Gł. TKZ.
Syn Aleksandra Jana, przemysłowca, i Zofii z Zielińskich. Ur. w Warszawie.
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Uczęszczał do IV gimn. w Warszawie,
lecz został usunięty za przynależność do
tajnej organizacji uczniowskiej. Ukończył
Instytut Rolniczo-Leśny w Puławach; na
uczelni brał udział w studenckich obcho
dach świąt narodowych i w wydawnictwie
im. Kraszewskiego utworzonym przez aka
demików dla uczczenia jubileuszu pisarza.
W 1893 ożenił się z
Felicją Jawornicką
i objął maj. Popławy (250 ha użytków rol
nych), zakupiony przez ojca w okolicach
Paradyża, gdzie były groby przodków
A.K.S. Gospodarstwo rolne było zapusz
czone, większość gruntów sapowata i pod
mokła, wymagająca drenowania. Jednakże
Popławy po melioracjach dawały obfite
plony. A.K.S. specjalizował się w produ
kcji koniczyny nasiennej i buraków nasien
nych. Z zaprzyjaźnionymi sąsiadami włączał
się do prac obywatelskich i społecznych, po
czątkowo do Sekcji Przemy słowo-Rolnej
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Sekcja ta
przekształciła się w S. Rolną, a w 1906 w
Aleksander Karszo-Siedlewski z żoną Felicją
Centr. Tow. Rolnicze, gdzie A.K.S. orga
nizował kolejno 3 sekcje: melioracyjną, nasienną i rybacką. Współpracował z Centralnym
Wydziałem Kółek Rolniczych. Przystąpił również do pracy w TKZ, zostając radcą Dyrekcji
Szczegółowej w Radomiu, a w 1906, radcą Dyrekcji Głównej w Warszawie; w 1908
wybrano go ponownie, lecz gubernator warsz. odmówił zatwierdzenia „z powodu zbyt wiel
kiego wpływu na lud w swoim okręgu”. W 1903 był założycielem Tow. Ubezpieczeń
„Snop”. Zapewne już w latach dziewięćdziesiątych należał do Ligi Narodowej; z ruchem
narodowym związał się na całe życie. Wówczas też został sędzią gminnym; działalność ta
pozostała w pamięci mieszkańców przez kilkadziesiąt lat. Celem przejęcia w ręce polskie
handlu w okolicznych miasteczkach założył w Żarnowie i Opocznie pierwsze polskie
sklepy kolonialne. Skończyło się to dużym krachem finansowym. A.K.S. musieli zaciągnąć
pożyczkę na hipotekę maj. Zaangażowany wraz z żoną w walce z analfabetyzmem w spół
pracował z Macierzą Szkolną, a po jej zawieszeniu w 1907 nie przerwał działalności, biorąc
udział w organizowaniu kursów i wystaw rolniczych lub ogrodniczo-pszczelarskich, w y
cieczek do wzorowych gospodarstw.
We dworze w Popławach A.K.S. organizował w 1. 1905-1907 z ramienia Narodowej
Demokracji spotkania z okazji rocznic narodowych i zebrania polityczne, m.in. wybory
dwóch posłów do Dumy z okręgu opoczyńskiego. Działalność w Narodowej Demokracji
była zapewne przyczyną rewizji żandarmerii ros. i choć nic nie znaleziono, A.K.S. musiał
opuścić Popławy i okolice.
W 1912 ze względów rodzinnych i finansowych A.K.S. sprzedali maj. i przenieśli się
do Warszawy do 6 pokojowego mieszkania przy ul. Okólnik 11A, gdzie nie zaprzestali
działalności społecznej i politycznej. Z chwilą wybuchu wojny A.K.S. stanął na czele
„Kuratorium Obywatelskiego rodzin rezerwistów” i prowadził je przez całą wojnę. W spół
pracował z Komitetem Obywatelskim m.st. Warszawy w 2 sekcjach, Radą Główną Opie
kuńczą, był w Komitecie Obchodu 125 rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja, w spół
działał z odrodzoną w 1916 Macierzą Szkolną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim
Białym Krzyżem. B ył w zarządzie Tow. Rolniczego Warszawskiego. Od 1916 ożywiła się
jego działalność polityczna w Stronnictwie Narodowym, które zaproponowało swych kan
dydatów do Koła Międzypartyjnego, wysuwającego kandydatów do Rady Stanu. W m iesz
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kaniu na Okólniku miały miejsce w 1.1917-1920 tzw. „salony polityczne” (ok 60-80 osób),
w których uczestniczyli liczni wybitni działacze (m.in. St. Surzycki, E. Stecki, J. Kochano
wski, M. Kiniorski, W. i S. Grabscy); na jednym z zebrań zapadła uchwała o powstaniu
Związku Ludowo-Narodowego. W okresie działania rządu Paderewskiego A.K.S. spotykał
się często z nim i z jego żoną na terenie towarzyskim (bratanica Aniela poślubiła Sylwina
Strakacza, sekretarza premiera).
W 1920 współpracował z Radą Obrony Państwa, po 1920 brał udział w uruchomieniu
banku dla rozwoju przemysłu, rzemiosła i handlu oraz instytucji „Rozwój”, wcielających
w życie program społeczno-polityczny Narodowej Demokracji, nie brał bezpośredniego
udziału w życiu politycznym, lecz był w stałym kontakcie z ludźmi w nim zaangażowany
mi. Poświęcił się działalności gospodarczej i społecznej: w Centr. Tow. Rolniczym, które
połączyło organizacje rolnicze z trzech zaborów, pracował przy reorganizacji sekcji nasien
nej i rybackiej. Wyrazem uznania było mianowanie go członkiem honorowym Krajowego
Tow. Rolniczego w Krakowie w 1929. W pierwszych latach powojennych z ramienia
Stronnictwa Narodowego był wydelegowany do Francji i Belgii w celu uzyskania pożyczki
na odbudowę i uruchomienie fabryk.
Wobec pogarszającego się stanu zdrowia w 1927 przeniósł się na 4 lata na wieś,
pomagając zięciowi Alfredowi Jankowskiemu w zagospodarowaniu maj. Kruchowa (pow.
Mogilno, ok. 900 ha). Praca na wsi, m.in. zakładanie stawów rybnych dała mu wiele
satysfakcji. Powróciwszy na stałe do stolicy wrócił też, w ograniczonym wiekiem zakresie,
do działalności społecznej. B ył przez 13 lat prezesem b. wychowanków Instytutu Pu
ławskiego, tzw. Koła Puławiaków, napisał jeden z rozdziałów Wspomnień puławskich ,
wyd. Stowarzyszenia Wychowańców byłego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnic
twa w Puławach, Warszawa 1933; był udziałowcem „Gazety Rolniczej”. D o końca życia
interesował się instytucjami i organizacjami, w których przez długie lata pracował, ciesząc
się szacunkiem wśród ich członków i młodego pokolenia, zwłaszcza o orientacji narodo
wej.
Dzieci: Zofia, późniejsza żona Alfreda Jankowskiego, wł. maj. Kruchowo, wychowan
ka - Maria Russocka.
Dok.: S. Dzięciołowski, Centralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie i jego polityka agrarna
1906-1918, Warszawa 1981; „Gazeta Rolnicza” 1933 z 24 listopada, s. 1174; Kalendarzykpolitycznohistoryczny miasta stół. Warszawy na 1916 rok, Warszawa 1916; Kredyt melioracyjny w rolnictwie, Prace
Sekcji Rolnej R.8: 1902; Łoza, Czy wiesz kto to jest?; Wspomnienia puławskiej Warszawa 1933;
wspomnienia wnuczki Jadwigi Olizarowskiej z Jankowskich, korespondencja rodzinna w posiadaniu tejże.

Hanna Szwankowska
KARSZO-SIEDLEW SKA FELICJA (1859-18.03.1939), współwł. maj. Popławy w
pow. opoczyńskim. Córka Antoniego Jawornickiego h. Gozdawa i Heleny z Russockich. Ur.
w Kiełczynie. Prawnuczka Wojciecha Jawornickiego, ur. ok.1755, wł. maj. Kiełczyna oraz
flotylii barek, którymi spławiał do Gdańska pszenicę własną i zakupioną u sąsiadów. Ojciec
Antoni oczynszował większą część maj. Kiełczyna, wypuszczając chłopom ziemię na dłu
gotrwałą dzierżawę; za pomoc powstańcom 1863 był obłożony wysoką kontrybucją. W re
zultacie Kiełczyna została sprzedana i rodzina przeniosła się do folwarku Przyborowice
w pow. sandomierskim.
Po śmierci matki Felicja od 14 roku życia wychowywała się u kuzynów Goniewskich
w maj. Wola Gałęzowska (pow. lubelski), gdzie uczyła się z rówieśniczkami, interesując
się szczególnie historią. Pierwszą jej pracą było nauczanie dwojga dzieci w maj. Jasicę
(pow. opatowski), należącego do Aleksandra i Marii ze Świdów Russockich.
W 1883 wyszła za
Aleksandra Karszo-Siedlewskiego i wspólnie z mężem zaczęła
zagospodarowywać maj. Popławy w ziemi opoczyńskiej. Felicja zajmowała się hodowlą
drobiu i ogrodem. Przez kilka lat pomagała jej w prowadzeniu domu i wychowywaniu
dziecka matka Helena Jawornicka, która opiekowała się też biednymi, m.in. zakupywała
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w Opocznie wiele kolorowego materiału, szyła z młodszą córką Kazimierą i wnuczką Zosią
sukienki dla najbiedniejszych dzieci ze wsi.
Dwór w Popławach stał się jednym z najbardziej żywotnych ośrodków życia towarzy
skiego i społecznego w okolicy. Coraz większe zaangażowanie społeczne męża nakładało
na Felicję rosnące zadania w kierowaniu maj. Prowadziła też własną pracę społeczną: od
1895 w tajnym początkowo stowarzyszeniu ziemianek zakładała kółka gospodyń wiejskich
będąc w okręgu sandomiersko-radomskim jedną z najczynniejszych inicjatorek i wyko
nawczyń tej akcji. We dworze zorganizowała szkołę elementarną, gdzie uczyła z pomocą
siostry Kazimiery, córki i wyszkolonej przed tym Ewy Tykówny, późniejszej Krzysztofik.
W dwóch klasach uczono do 50 dzieci, ale tylko przez dwa lata. Po rozwiązaniu w 1907
Macierzy Szkolnej groziły za to represje. Dalsza akcja oświatowa możliwa była tylko na
mniejszą skalę: ograniczono liczbę dzieci, które przychodziły do dworu jakoby do darcia
pierza, wypożyczano na w ieś książki i kolportowano czasopisma, wśród nich nielegalnego
„Polaka”, organ Narodowej Demokracji wydawany we Lwowie. W zalegalizowanym na
terenie Kongresówki w 1905 Stowarzyszeniu Zjednoczonych Ziemianek wchodziła do
Zarządu jako przewodnicząca Wydziału Społecznego i współpracowniczka Sekcji ogrodni
czej i nasiennej. Te funkcje społeczne pełniła nadal i w Warszawie, dokąd przenieśli się
K.S. w 1912 po sprzedaży Popław. Z chwilą wybuchu I wojny światowej Felicja wraz
z mężem pracowała przy organizowaniu ochronek dla dzieci, szkół zawodowych i jadło
dajni Komitetu Pomocy rodzinom rezerwistów. W 1916 współpracowała z reaktywowaną
Macierzą Szkolną, a później z RGO, Wydz. Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą. U zrębów
naszej państwowości wraz z mężem prowadziła „salon polityczny” w dużym mieszkaniu
przy Okólnik 11A, zawsze otwartym dla rodziny i przyjaciół. W 1920 z córką uczestniczyła
w utworzonej przez posłanki Służbie Narodowej Kobiet. W następnych latach nie uchylała
się od pracy społecznej, m.in. brała udział w pierwszym Narodowym Komitecie Wybor
czym Kobiet.
Ostatnie lata życia poświęciła rodzinie; tęskniła do wsi gdzie czuła się najlepiej. Zmarła
u córki w maj. Kruchowo (pow. mogilski), pochowana w Warszawie na cmentarzu Ewan
gelicko-Reformowanym przy ul. Żytniej.
Dok.: Wspomnienia wnuczki Jadwigi Olizarowej z Jankowskich, mps 1988; S. Dzieciołowski,

Centralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim i jego polityka agrarna 1906-1918, Warszawa
1981; „Ziemianka Polska” 1933 nr 11; Kalendarzyk poiityczno-historyczny miasta stoi. Warszawy na
1916, Warszawa 1916; tamże na 1917, Warszawa 1917.

Hanna Szwankowska
KENTZER TADEUSZ (24.08.1882-27.05.1940), wł. maj. Tęguty (pow. olsztyński), a
później maj. Lipniczki. Syn Józefa, rolnika, i Franciszki. Ur. w Mąkowarsku (pow. bydgoski).
Studiował farmację w Monachium, a następnie przez kilka lat pracował jako aptekarz
na terenie Pomorza. W 1911 dla wzmocnienia żywiołu polskiego na Warmii nabył maj.
Tęguty. W czasie I wojny światowej musiał służyć w wojsku niemieckim jako aptekarz. Po
1918 działał aktywnie w ruchu polskim, między innymi jako członek Polskiej Rady Ludo
wej dla Warmii, z-ca landrata z ramienia ludności polskiej na powiat olsztyński oraz
członek Międzynarodowej Plebiscytowej Komisji Kontrolnej. Po zakończeniu akcji plebi
scytowej był przez tamtejsze władze szykanowany. W 1920 zmuszony był opuścić Tęguty
i przeniósł się na rodzinne Pomorze, gdzie przejął z rąk niemieckich majętność Lipniczki k.
Torunia, które wielkim nakładem i pracą postawił na b. wysoki poziom, czego dowodem
były liczne fachowe wycieczki zwiedzające maj., jeden z najlepszych na Pomorzu. Gospo
darstwo to (256 ha) było rolniczo-hodowlane, specjalizujące się w hodowli bydła, owiec
i drobiu (liczne złote medale na wystawach), jak również w hodowli koni remontowych dla
wojska. Ziemia pszenno-buraczana (75%) i lżejsza, żytnio-kartoflana (25%). T.K. był
wiceprezesem Pomorskiego Tow. Rolniczego w Toruniu i wiceprezesem Związku Hodow
ców Owiec na Pomorzu. Działał w przedstawicielstwie samorządu terytorialnego, b^dąc
długoletnim członkiem sejmiku i Wydziału Powiatowego, należał do Koła Porad Sąsiedz
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kich. Działacz Związku Ochrony Kresów Zachodnich, później
Polskiego Związku Zachodniego. Zamiłowany myśliwy, pełnił
funkcję Łowczego Powiatowego PZŁ. W 1928 za swą dzia
łalność na Pomorzu został odznaczony Złotym Krzyżem Za
sługi. We wrześniu 1939 władze niemieckie zajęły Lipniczki,
а T.K. wczesną wiosną 1940 został aresztowany i umieszczony
wraz z synami Adamem i Lechem w lochach fortów toruńskich,
skąd przetransportowano go 16 kwietnia 1940 do obozu koncen
tracyjnego w Oranienburgu - Sachsenhausen, gdzie został za
mordowany, na początku marca 1942 syn Adam.
Ożeniony (ślub w 1911) z Eleonorą Łukiew ską(13.03.189107.09.1956) - miał 5 synów i 2 córki: 1) Adam (1913-1942), inż.
rolnik, zginął w obozie Oranienburg-Sachsenhausen; 2) Jerzy
(1915-17.09.1939), student kursów Turnau’a we Lwowie, zgi
nął w Puszczy Kampinoskiej w randze wachmistrza podchorą
Tadeusz Kentzer
żego rez. 2 p. sz. w Starogardzie; 3) Bogusław (ur. Tęguty 1917,
zm. Rypin 1970), żonaty z Henryką Finella; 4) Lechowi (ur.
13.12.1918 Tęguty), udało się przetrwać tragizm obozu, w którym przebywał przeszło 5 lat,
chemik; 5) Aleksandra (ur. 3.02.1920 Tęguty, zm. 2.01.1944 Toruń); 6) Alfred (ur. w Lipniczkach w 1926); 7) Tomasz Jacek (ur. 21.03.1930 w Lipniczkach).
Dok.: T. Oracki, Słownik Biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla; wspomnienia rodzinne.
Lech K entzer

KOM ECKI ZYGM UNT h. Ślepowron (1870-1948), wł. maj. Bogusławice (pow. w łoc
ławski). Najstarszy syn Józefa, dziedzica Bogusławie i Siemianowa w pow. kutnowskim oraz
Marii Walewskiej h. Kolumna z Dzierzbie k. Kłodawy (zm. 1906). Ur. się w Siemianowie.
Pochodził z rodziny osiadłej od kilku stuleci na Kujawach, której przedstawiciele
zajmowali poczesne miejsce wśród kanoników kolegiat krakowskiej, kujawskiej, gnieź
nieńskiej i płockiej, byli reprezentowani na urzędach województwa inowrocławskiego;
Sebastian K. był sekretarzem króla Jana III. Wyróżniali się też aktywnością polityczną
w okresie powstań narodowych, co spowodowało konfiskatę większej części majątków
rodzinnych. Prapradziadem Z.K. był Jan Kornecki ożeniony z Wiktorią Zawiszanką, któ
rych syn Franciszek Ksawery ożeniony z Karolina Góyską przeniósł się wraz z dużą
biblioteką i cennym archiwum rodzinnym z Rzeżewa do Bogusławie. Rodzina Korneckich
wygasła w XX w., Z.K. był ostatnim jej przedstawicielem w linii męskiej.
Z.K. po skończeniu szkoły wstąpił na wydział rolniczy polit, w Rydze (1890-1893),
jednocześnie studiując z zamiłowania architekturę. Należał tam do korporacji studenckiej
„Arkonia”, której był później filistrem. Z lat tych zachował do starości przyjaźń z trzema
kolegami, J. Wilkońskim, S. Czetwertyńskim i Leonem Władysławem Zamoyskim z Pilczyc. Mając 23 lata, na wieść o śmierci ojca musiał przerwać studia i wrócić na Kujawy, by
objąć Bogusławice, maj. należący do rodziny od pocz. XVII w., a położony na wyjątkowo
żyznych, grubych pokładach czarnoziemu.
Bogusławice pozostały Korneckim po konfiskacie Grabkowa, Dziardonic, Kępki i Łojszewa za udział w Powstaniu Styczniowym stryjów Z.K., Urbańa i Konstantego, którzy
emigrowali do Paryża, i za działalność jego babki Olimpii z Kleniewskięh, która sprzedała
na rzecz powstania swój posażny maj. Nieznanowice w Lubelskiem. Prócz gospodarowania
w Bogusławicach Z.K. administrował Siemianowem, mającym przypaść jego młodszej
siostrze Zofii wydanej za ciotecznego brata Bronisława Kretkowskiego z W ięsławic.
W 1902 poślubił Marię Karnkowską h. Junosza z Leszna w pow. kutnowskim, córkę
Stanisława i Jadwigi z Rulikowskich, wcześnie osieroconą i wychowywaną przez babkę
Rulikowską ze Swierż. Z.K. był bardzo dobrym gospodarzem, wzorowo zorganizował maj.,
w Bogusławicach (508 ha w 1930) założył oborę zarodową na przeszło sto krów rasy
holenderskiej oraz stadninę angloarabów, z której remonty odstawiano co roku do wojska;
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współorganizował mleczarnię w Czerniewicach, był udziałowcem i członkiem Rady Głów
nej, a także cukrowni Choceń, członkiem Rady Banku Kujawskiego, pracował w Kole
Rolniczym, był honorowym prezesem straży ogniowej w Kowalu, należał do ZZ, do
Związku Hodowców Konia Szlachetnego, był członkiem zarządu W yścigów Konnych
w Warszawie, gdzie się przyjaźnił z gen. W. Andersem. Żona jego przewodniczyła Akcji
Katolickiej w Kowalu. Praca w zawodzie nie odciągnęła Z.K. od szerszych zainteresowań.
Bardzo oczytany, znał pięć języków, powiększył dużą, odziedziczoną po dziadkach i pra
dziadkach wielojęzyczną bibliotekę. Prenumerował prócz czasopism krajowych w iele za
granicznych, jak „Revue des deux mondes”, „Figaro”, „Illustration” i inne, a specjalnie dla
służby „Rodzinę Niedzielną” i „Ład B oży”. Po spaleniu się modrzewiowego dworu, jedne
go z najstarszych na Kujawach, mając prawie ukończone studia architektoniczne wspólnie
ze swym kolegą arch. Wójcickim zaprojektował nowy dwór w Bogusławicach w stylu
Belwederu.
Podróżował wiele po Europie. Zajmował się również filantropią, łożył na kościół
w Kowalu, seminarium we Włocławku, na edukację mniej zamożnych dzieci w rodzinie.
Dnia 14.11.1939 Z.K. został aresztowany w Bogusławicach przez Gestapo wraz ze
swym administratorem E. Kurnatowskim i jego dwoma synami i osadzony w więzieniu we
Włocławku razem z resztą ziemian z tego powiatu. Po prawie miesięcznym pobycie
w więzieniu starszych wiekiem wł. ziemskich wysłano strzeżonym transportem w Zamoj
skie. Pociąg z aresztowanymi prowadził Niem iec von Pappen, który w czasie I wojny był
urzędnikiem we Włocławku i znał Z.K. Dzięki niemu Z.K. mógł wysiąść w Teresinie
i dostał się do Łaz, maj. swych krewnych Karnkowskich. W czasie okupacji przebywał
z rodziną w Warszawie, zaangażowany w prace RGO. Po śmierci żony razem z córką
wrócił w 1945 do Włocławka i zamieszkał w klasztorze, gdzie zmarł w 1948. Został
pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Kowalu.
Córki Z.K., przebywały w domu pod opieką bon francuskich, potem angielskich,
następnie zostały oddane do Szymanowa do SS. Niepokalanek. Maturę zdawały w gimn. p.
Plater w Warszawie: 1) Maria Jadwiga (ur. 1903), wyjechała po maturze do Londynu,
następnie do Paryża, gdzie przez parę lat studiowała języki, po powrocie zajmowała się
w Bogusławicach parkiem, oranżerią i sadem, opieką nad biednymi, była bardzo oczytana,
miała stale otwarte konto w firmie Gebethnera w Warszawie; ranna w Powstaniu Warsza
wskim, po wyjściu Niemców wróciła wraz z ojcem do Włocławka, gdzie dotąd przebywa,
utrzymywała się dając przez 40 lat lekcje języków w liceum im. Długosza i w W yższym
Seminarium Duchownym; 2) Krystyna (ur. 1906), w 1927 wstąpiła do Zgromadzenia SS.
Urszulanek Szarych, zmarła przed wojną.
Dok.: Wspomnienia córki; Boniecki,Herbarr, Księga Pamiątkowa „Arkonii”, III, 40-41.

KONARSKI SZYM ON h. Gryf (17.06.1850 -15.12.1918), wł. maj. Wilczyce (pow.
sandomierski), adm. maj. Jeleniów (pow. opatowski), działacz gospodarczy i oświatowy. Syn
Konstantego i Aleksandry z Jasieńskich. Ur. w Malicach w pow. sandomierskim.
W 1869 ukończył gimn. w Radomiu, a w 1873 studia prawnicze na UW. Następnie
przez dwa lata aplikował w sądach warszawskich, potem wyjechał na dalsze studia prawni
cze do Paryża. Po powrocie do kraju w 1876 zrezygnował z kariery prawniczej i rozpoczął
gospodarować w nabytym maj. W ilczyce. Ożeniwszy się z Joanną z Kosseckich, wdową po
Kazimierzu Kiniorskim, administrował przez 17 lat maj. Jeleniów w pow. opatowskim,
własnością pasierbów: Władysławy i Mariana Kiniorskich. Prowadził ożywioną działal
ność społeczną i oświatową wśród okolicznej ludności wiejskiej. W 1884 założył w Jeleniowie nielegalną Kasę Pożyczkową Rolników Świętokrzyskich i kierował nią. Po śmierci
żony w 1896 objął w dzierżawę maj. Przybysławice w pow. sandomierskim. W 1898 wraz
z drem Jakubem Zysmanem założył w Klimontowie Towarzystwo Pożyczkowo-OszczędnościoWe, jedno z pierwszych w kraju, będące wzorem dla innych zakładanych tego typu
instytucji spółdzielczych. W 1899 przeniósł się do Radomia, objął stanowisko dyrektora
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tworzonej wówczas Spółki Rolnej Radomskiej i pełnił tę funkcję do 1891, tocząc przez cały
czas walkę z opozycją części członków, przeciwstawiającej się włączeniu do programu
prac handlowych Spółki również pierwiastków wychowawczo-społecznych.
W tym okresie napisał kilka prac z zakresu oświaty rolniczej, m.in. Uprawa pszenicy na
gruntach gliniastych wilgotnych (1891), Co to jest rola? Jak powstała , jakie są jej gatunki
i jak je rozpoznawać? Dla użytku gospodarzy opowiedział... (1899, wyd. 2 w 1904, wyd. 3
w 1919), Jak rolę uprawiać należy. Dla użytku gospodarzy rolnych podał... (1904), O siew niku rzędowym (1909. wyd. 2, 1917 pt. O siewie rzędowym). Umieszczał również liczne
artykuły w „Głosie Radomskim” (np. „W palącej sprawie”, 1906 nr 103), „Gazecie Radom
skiej” (np. „W sprawie szkoły naszej”, 1908, nr 91 i odb.) i innych pismach. W tym okresie
w g relacji S. Bukowskiego, łączyła go serdeczna przyjaźń z Aleksandrem Głowackim
(Prusem). W 1905 w ziął udział w delegacji, która zawiozła do Petersburga petycję, żą
dającą oficjalnej szkoły polskiej w Królestwie. W tymże roku został wybrany do Rady
Nadzorczej Macierzy Szkolnej Królestwa Polskiego. W 1.1905-1912 był pierwszym preze
sem zarządu Rady Opiekuńczej Szkoły, wkrótce zorganizowanej jako Szkoła Handlowa
Miejska 7-klasowa w Radomiu, która w ówczesnej gubernii radomskiej była pierwszą
średnią szkołą polską. Jako prezes zarządu Rady Opiekuńczej brał udział w staraniach o jej
otwarcie. W 1.1907-1912 był także skarbnikiem Tow. Pomocy dla uczniów tej szkoły.
W 1911 został dyrektorem Kooperacji Rolnej w Warszawie, instytucji nadrzędnej nad
spółkami handlowo-rolnymi Królestwa. Gdy prace kooperacji sparaliżował wybuch pier
wszej wojny światowej, pracował nad przejęciem monopolu zbożowego przez syndykaty
rolnicze. W 1915 był zastępcą przewodniczącego Sekcji Pomocy dla Szkolnictwa Komitetu
Obywatelskiego m.st. Warszawy. W 1. 1914-1917, wchodził w skład grupy zbierającej się
w mieszkaniu dra Antoniego Natansona, której celem była propaganda idei niepodległości
Polski w państwach zachodniej Europy. Gdy koło to przystąpiło do opracowywania i w y
dawania w języku francuskim i niemieckim w Szwajcarii tzw. „Encyklopedii Warsza
wskiej”, przedstawiającej całokształt życia polskiego we wszystkich dziedzinach, Sz. K.
opracował dział produkcji rolnej oraz brał udział w kierownictwie tego przedsięwzięcia
i wyszukiwaniu dla niego środków finansowych. W okresie tym wydał kilka broszur
przeznaczonych dla chłopów, jak np. Chłopy, źle się dzieje (1916), Rozbudźcie się chłopy
(Częstochowa 1916), Polska wieś bez polskiej szkoły (1916), Ze wsi i dla wsi (1918).
Broszury te jak poprzednie mają charakter dydaktyczny i uświadamiający. W 1918, w okre
sie tworzenia państwowych władz polskich, został prezesem Warszawskiej Komisji Ziem
skiej Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Zmarł w Warszawie i został pochowa
ny na cmentarzu Powązkowskim.
Dzieci: 1) Jan (01.12.1879-31.07.1942), wł. Jeleniowa; 2) Zofia (ur. w 1880), żona
Ludwika Zembrzuskiego, chirurga, prof. UW; 3) Kazimierz (27.05.1886-03.11.1972), his
toryk, dyr. AGAD.
Dok.: PSB; Uruski, Rodzina.
Stanisław K onarski

KOPEĆ TADEUSZ h. Kroje odm. (28.10.1886-19.04.1944), wł. maj. Patków Prussy,
inż rolnik. Syn Adolfa (1851-1916) i Anny zKorycińskich. Ur. w Patkowie Prussach.
Po ukończeniu Akademii Rolniczej w Taborze (1905-1908), odbył praktykę rolniczą
w Słupi k. Przemyśla. Po śmieci ojca przed 1919, objął maj. Patków Prussy (242 ha w 1934,
w tym gruntów ornych 150 ha, łąk 44, lasów 41 i nieużytków 7), w którym obok produkcji
roślinnej szczególnie dbano o rozwój hodowli (w 1934 inwentarz żywy liczył: koni 24,
bydła 40, świń 15 i drobiu 150). W maj. tym od 1874 istniała stadnina koni arabskich, było
w niej wiele znanych później ogierów i klaczy. Oprócz koni hodowano także krowy rasy
„szwyc”, które były zapisane do ksiąg rodowych Związku Hodowców Bydła Górskiego.
Dwa stawy rybne utrzymywano dla własnych potrzeb. W gospodarstwie pomagała m ężowi
żona Krystyna i córka Wanda.
T.K. był od 1926 członkiem Wydziału Nasiennego Centr. Tow. Organizacji i Kółek
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Roi. w Warszawie i prowadził w 1. 1926-1930 pod kontrolą Wydziału produkcję zbóż
siewnych. Działał również w ZZ, w 1929 został wybrany do komitetu organizacyjnego
Łosickiego Oddziału ZZ. Wspomagał działalność stowarzyszeń społecznych, m.in. Koła
M łodzieży Wiejskiej „Siew” w Patkowie.
Podczas I wojny światowej służył jako ochotnik w 1 p. uł.(?), zakończył służbę w sto
pniu plutonowego. W okresie międzywojennym awansował w Krakusach do stopnia wach
mistrza (lub starszego wachmistrza). Brał udział w ostatnich manewrach w sierpniu 1939,
zwolniony do domu na okres żniw nie wziął udziału w kampanii wrześniowej. Przeżył to
bardzo mocno, przez kilka miesięcy nie opuszczał praktycznie swego gabinetu. Podczas
wojny ukrywali się w maj. radzieccy uciekinierzy z obozów jenieckich, a także Żydzi.
W wyniku donosu maj. został otoczony przez Niemców w 1942, a ukrywający się tam
schwytani. Udało się uciec tylko jednemu Rosjaninowi. T.K., który wówczas przebywał
z wizytą u swej córki, został aresztowany na stacji kolejowej i zesłany do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Ostatnie informacje dotarły do rodziny w 1944. W wyniku
aresztowania i wykrycia pomocy jeńcom i Żydom maj. został przejęty pod zarząd przymu
sowy. Pierwszym zarządcą został Aleksander Ostrowski, przeniesiony następnie do maj.
Hruszniew pp. Broel Platerów. Został on zastrzelony przez organizację podziemną (zapew
ne AK) w 1943 w Siedlcach. Następnym zarządcą został wysiedlony z poznańskiego
ziemianin Glabisz (imię nieustalone). Po nim był jeszcze jeden zarządca również z po
znańskiego.
T.K. żonaty był od 1915 z Krystyną Kopeć (1898-1954), swą siostrą stryjeczną, córką
Władysława i Kazimiery ze Ściborowskich. Krystyna K. w 1. 1932-1934 była wicepreze
sem Podlaskiego Związku Hodowców Koni, a w 1. 1946-1947 zootechnikiem w maj.
Kadyny pod Tolkmickiem.
Mieli dwie córki: 1) Halina (ur. w lipcu 1917 w Patkowie), wyszła za mąż za Witolda
Majlerta, wł. maj. Marcelin pod Warszawą; 2) Wanda (ur. 18.05.1919 w Patkowie), ukoń
czyła gimn. w Białej Podlaskiej w 1937, rozpoczęła następnie studia w Akademii Handlo
wej we Lwowie, podczas wojny przebywała w maj. rodziców, będąc jednocześnie starszą
siostrą w konspiracyjnym pododdziale sanitarnym podlegającym komendzie AK w Siedl
cach; mężem Wandy K. był Michał Sadowski (zm. w Warszawie), ich dzieci to: a) Kalina
(ur. 12.05.1952), b) Anita (ur. 27.02.1958).
Dok.: Wspomnienia córek Wandy Sadowskiej i Haliny Majlertowej; Kenkarta Tadeusza Kopcia;

Spis obywateli, Warszawa 1913; W. Pruski, Dwa wieki, Warszawa 198, 170-171; T. Epsztein, S.
Górzyński, Spis ziemian ... lubelskie ...; KAP, 1930; SGKP VII (Patków Prussy), Polska księga stadna
koni arabskich czystej krwi, Warszawa 1938, II, 83.
Sław om ir G órzyński i Tadeusz Epsztein

KRASSOW SKI GRZYM ISŁAW
h. Ślepowron (09.08.1880-3.10.1952), wł. maj. Piesza Wola (Piesia Wola) w pow.
włodawskim, rolnik , inż. melioracji, działacz społeczny. Syn Ludwika Leona wł. maj.
Piesza Wola, rolnika, powstańca 1863, i Grzymisławy Olimpii z Krauzów. Wnuk Francisz
ka, powstańca 1831 i 1863, zmarłego na zesłaniu w 1868. Ur. w Pieszej Woli.
Brat Ludwika, Rajmund, rozstrzelany w Radzyniu za udział w powstaniu 1863; siostry
G.K.: Zofia, Helena Wanda, Bronisława i Ludwika Helena. Prócz Bronisławy wszystkie
związane z rolnictwem; Zofia na wydzielonym z maj. Piesza Wola folwarku; Ludwika
Helena gospodarowała również na odrębnym wydzielonym z maj. Piesza Wola folwarku;
Helena Wanda, pracownik naukowy Instytutu w Puławach.
G.K. po maturze w gimn. w Siedlcach w 1903, rok studiował w Akademii Rolniczej
w Taborze w Czechach; po czterech latach studiów na Wydziale Melioracji Hochschule für
Bodenkultur w Wiedniu otrzymał tytuł inż. (1905-1909). Od 1910 kierował maj. Piesza
Wola (700 ha gruntów, w tym gruntów ornych 70 ha, lasy 260 ha, łąki i stawy rybne 330
ha). Do 1915 czynna była gorzelnia. W sierpniu 1915 zabudowania maj. zostały spalone,
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a G.K. zmuszony był wyjechać do Rosji, jako poborowy II
stopnia, gdzie przebywał 3 lata pracując w organizacji opieki
nad polskimi uchodźcami.
W 1918 powrócił do maj. Piesza Wola, gdzie budował i po
większał gospodarstwo rybne. Odbudował również budynki go
spodarcze (oprócz dworu) i tartak. Systematycznie rozbudowa
ne gospodarstwo rybne pozw oliło przed końcem wojny na
wykup listów zastawnych dla spłaty znacznego długu TKZ,
odziedziczonego wraz z maj. W latach międzywojennych zbu
dował także 200 ha stawów próbnych w Miklaszewicach (pow.
piński) i badał tereny pod dalsze parę tysięcy hektarów. Dla
szkolenia pracowników tych gospodarstw opracował skrypt
i prowadził wykłady o hodowli ryb. Od 1918 do 1939 pracował
społecznie w Radzie Gminy Wołoska Wola w komisji rewizyjGrzymisław Krassowski
nej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Był w dobrych stosunkach z gospodarzami wsi.
Nieraz służył radą i pomocą. Przez całą okupację niemiecką gospodarował w maj. Piesza
Wola, jednocześnie był w kontakcie z miejscową konspiracją AK. W 1939 na terenie maj.
była zakopana broń, którą zostawił rozbrajający się oddział wojska; by zmusić go do
wskazania miejsca ukrycia tej broni został wraz z przyjacielem, Janem Krahelskim, ciężko
pobity przez partyzantkę komunistyczną w 1943. W tym samym roku zostały spalone
wszystkie zboża wraz ze stodołą. Po przejściu frontu w 1944, początkowo administrował
maj., ale w październiku został uwięziony na Zamku w Lublinie. Zwolniony w 1946
pracował w Warszawskiej Fabryce Kleju. Zm. w Warszawie, pochowany na Powązkach.
Żona G.K., Janina Zofia z Krassowskich, l°voto Chmielewska (ur. 1883 w Horadyszczu, zm. 1967). Od 1918, pracowała wraz z mężem w maj., prowadząc: chlewnię, oborę,
drobiarstwo, na potrzeby własne i na sprzedaż, ogród z pasieką. Założyła we wsi Piesza
Wola Koło Gospodyń Wiejskich, którego była przewodniczącą. Organizując na okres prac
polowych przedszkole, kursy i wykłady z zakresu higieny, kultury życia codziennego,
kroju i szycia itp. W okresie okupacji wysłała do obozów jenieckich ponad 220 paczek
żywnościowych. Uratowała z wypadków wojennych walizkę korespondencji rodzinnej.
Dzieci: 1) Janina (ur. 1919), rozpoczęła studia na SGGW, w czasie okupacji do 1943
prowadziła ogród, w 1. 1943-44 w konspiracji AK w Warszawie, jako łączniczka i sanita
riuszka „Jagienka” w Powstaniu Warszawskim, wywieziona do obozu jeńców wojennych
w Niemczech, po wyzwoleniu pracowała w Polskiej YMCA we Włoszech, a po powrocie
do kraju studiowała na ASP w Warszawie, malarka, członek ZPAP i spółdz. „WZÓR”,
przez 23 lata pracowała społecznie w Radzie Spółdzielni; jej syn Witold Jerzy (ur. 1956),
fotoreporter; 2) Witold (ur. 1921), od 1940 w AK w Warszawie, jako „Andrzej Czarny”,
ukończył podchorążówkę i prowadził szkole
nie w oddziałach „Baszty”, w Powstaniu
Warszawskim na Mokotowie ciężko ranny,
następnie w obozie jeńców wojennych w N ie
mczech, po wojnie w USA, skończył studia
(uniwersytet) najpierw technologię drewna, a
następnie socjologię (doktorat); wykłada na
U niw ersytecie Santa Clara w K alifornii,
długoletni dziekan wydziału socjologii, ce
niony za pracę społeczną na uczelni; żona
Teresa Nolan, malarka, ich synowie: a) WiDwór G,"ywmp S w “
*"80
told Fred, socjolog, b) Tomasz, ekonomista,
c) Daniel, dr chemik.
Dok.: Boniecki, Herbarr, zapiski osobiste G.K. (np. o spaleniu dworu i zabudowań w 1915),
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własnoręczny życiorys, listy i notatki dotyczące maj. i rodziny; Ze wspomnień Seweryna Liniewskiego
(1814-1892), w: „Ziarno”, Warszawa 1912; St. Brzozowski, Studia rolnicze Polaków.

Janina Krassowska
KRETKOW SKI IGNACY ZYGM UNT W ŁADYSŁAW h. Dołęga (1863-1948), wł.
maj. Grodno w pow. włocławskim. Syn Bronisława Konrada Leona (1840-1902), wł. Więsławic, Grodna, Dobrzelewic i Zakrzewie, Strzał i Leonowa w pow. włocławskim, założyciela
hodowli angloarabów w Polsce, i Aurelii Ludwiki Eleonory Korneckiej h. Ślepowron (18431906 w Więcławicach) z Bogusławie w pow. włocławskim. Urodził się na Pawiaku, gdzie
rodziców jego więziono za udział w Powstaniu Styczniowym. Miał brata
Stefana.
Pochodził z rodziny wywodzącej się z Ziemi Dobrzyńskiej,
wśród swoich antenatów posiadających wielu senatorów, osiad
łej od początku X V w. na Kujawach, mającej później swe dobra
również we wschodniej Wielkopolsce, na Pomorzu i Małopolsce. Do większych, dłużej w ich posiadaniu pozostających maj.
należały klucze: chodecki z miastem i zamkiem w pow. w łoc
ławskim, izbicki z miastem w pow. kolskim, bystrzyckim z za
mkiem w pow. kwidzyńskim, bieżuński z zamkiem w pow.
żuromińskim, kaźmiersko-kleczewski z dwoma miastami w pow.
kolskim, wyszyńsko-rusocicki z zamkiem W ładysławowem
i miastem Władysławowem w pow. konińskim, oraz Kretków
i Połonne w pow. rypińskim. W końcu XVI wieku rodzina
podzieliła się na trzy linie: pruską, kujawską i mazowiecką,
niektórzy jej przedstawiciele dysponowali b. dużymi fortunami.
Ignacy Kretkowski
W pierwszej połowie XIX w po wymarciu linii pruskiej i m azo
wieckiej, pozostali tylko Kretkowscy z linii kujawskiej, będący
posiadaczami klucza więsławicko-baruchowskiego, którego starsza część, wraz z Więsławicami, należała do nich przez 300 lat do 1945 oraz innych dóbr, ogółem o pow.
wynoszącej przed uwłaszczeniem ok. 8,5 tys. ha. Pierwsżym poświadczonym źródłami
przedstawicielem rodziny, był Jaśko z Kretkowa (ok. 1362-1434) rycerz grunwaldzki, ka
sztelan rypiński, później dobrzyński, starosta radomski, któremu krzyżacy, porwali i uwię
zili w 1412, małoletniego syna Jana, późniejszego wojewodę brzesko-kujawskiego; zdarze
nie to opisał H. Sienkiewicz w „Krzyżakach”. Druga wojna światowa, przyczyniła się do
wygaśnięcia tego rodu, w latach 1939-1944, na 8 żyjących męższczyzn, zginęło 5 :1 w wal
kach w Polsce, 1 nad Anglią, 2 zamordowanych w Rypinie, 1 w Katyniu.
I.K. dzieciństwo i pierwsze lata nauki spędził w Więsławicach, wzorowo zorganizowa
nym maj. z domem „starości” dla emerytowanej służby, hodowlą koni pełnej krwi, biegają
cych w Wiedniu i Petersburgu, gdzie wzięły Derby. Ukończył W yższą Szkołę Rolniczą
w Dublanach pod Lwowem (1887-1889), po czym pogłębił nauki na Uniwersytecie w Hal
le. Po powrocie do kraju, odbył praktykę rolniczą u swoich dziadków Ludwika i Olimpii
Korneckich w Bogusławicach, gdzie upiększył im park sadząc wiele egzotycznych i rzad
kich gatunków drzew. W 1890 dostał od ojca do gospodarowania pobliski maj. Grodno.
W 1896, poślubił Marię Irenę Piwnicką (1871-1943) h. Lubicz z Sosnowa w pow. ry
pińskim, która wniosła mu 200000 rubli posagu. Nagła choroba i przedwczesny zgon ojca,
przekreśliła pierwotny projekt przekazania najstarszemu i przygotowanemu fachowo syno
wi Więsławic. I.K. urządził się na stałe w Grodnie, gdzie rozbudował dwór i założył duży
park. Fachowy gospodarz, dobrze prowadził maj. o urodzajnych ziemiach z dużym lasem
mieszanym i rybnym jeziorem. Uzyskiwał wysokie plony upraw, szczególnie buraka cu
krowego. Rozwinął oborę zarodową krów rasy holenderskiej, powiększył stajnie fornalską
i cugową, owczarnie i świniamie. Zamiłowany m yśliwy, dbały o zwierzynę, zorganizował
służbę leśną, założył bażanciamię. Żona jego Maria założyła bibliotekę, której dużą część
stanowiły cenne starodruki, przywiezione przez nią z Sosnowa (m.in. Kronika M. Bielskie
go z 1597); zajmowała się leczeniem pracowników i ich rodzin, ogrodem, hodowlą jedwab-
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ników. Założyła ochronkę dla dzieci, którą prowadziła rutynowana wychowawczyni i na
uczycielka zarazem. Okres do I wojny światowej, prócz pracy w Grodnie wypełniły im
podróże po Europie. Okazji dawały odwożenie i odwiedziny syna Stanisława, który będąc
słabego zdrowia, uczył się w Szwajcarii. Odwiedzali Włochy ze szczególnym uwzględ
nieniem Padwy, ze względu na kult Marii do św. Antoniego i grób pradziada Erazma
Kretkowskiego pochowanego w 1558 w tamtejszej Bazylice. We Francji prócz Paryża
i Riwiery odwiedzili Lourdes i Lisieux. Latem M.K. wyjeżdżała z synami do nadmorskich
kąpielisk.
Bitwa rosyjsko-niemiecka rozegrana w listopadzie 1914 na obszarze parku, dworu
i podwórza, spowodowała prawie zupełne zniszczenie maj. Pomoc w pierwszym okresie
sąsiednich rodzinnych dworów, a następnie wykorzystanie posagu M.K., pozwoliły na
szybkie odbudowanie w cegle i granicie całości zabudowań folwarcznych, czworaków,
częściowo dworu i doprowadzenia maj. do wzorowego stanu. W 1 9 2 4 1.K. kupił dla swego
syna Antoniego, maj. w ziemi spicymierskiej, Parski i Łyków, od jego teściów Stefanów
Olszowskich, sprzedając na ten cel dom i place we Włocławku. I.K. był członkiem zarządu
i udziałowcem cukrowni Choceń, członkiem zarządu i jednym z założycieli mleczarni
i bekoniarni w Czarniewicach, produkujących na eksport. Udzielał się w ZZ i Kole rolni
czym. Z przekonań politycznych, skłaniał się do Narodowej Demokracji. Cechowała go
wielka skromność osobista i życzliwość do otoczenia. I. i M. K. wyznawali słowem
i czynem światopogląd głęboko chrześcijański, gotowość niesienia pomocy i głęboka po
bożność powodowały, iż niemały procent dochodu ich maj. przeznaczony był na filan
tropię. Tradycyjnie od pokoleń łożyli na Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku,
a szczególnie na utrzymanie i wykształcenie ubogich kleryków oraz na pomoc klasztorowi
Franciszkanów we Włocławku, gdzie niegdyś chowali się Kretkowscy. Wspomagali też
Akcje Katolicką, kościół i plebanię w Kłótnie. M.K. szczególną też troską otaczała misje
w Afryce, przez wiele lat organizowała w Grodnie wakacje dla dzieci robotników z Warszawy,
Włocławka i Kowala. W latach trzydziestych I.K. przekazał Grodno synowi Stanisławowi.
Po wybuchu II wojny światowej w marcu 1940 I. i M. K. zostali wysiedleni przez
Niem ców w opoczyńskie, otrzymali gościnę u pp. Domańskich w Prymusowej W oli. Skąd
zostali zabrani do Zaborówka pod Warszawą, maj. Gabryjela i Róży z hr. Jezierskich h.
Nowina Wodzińskich, teściów ich syna Stanisława, gdzie czekała ich synowa Maria Kretkowska ze nowo narodzoną córką Elżbietą. W 1943 M.K. zgnębiona wiadomością o śmier
ci syna Stanisława w Katyniu, zmarła w Zaborówku na serce, pochowana została w grobie
rodzinnym Wodzińskich na cmentarzu w Zaborowie.
W 1945, po wyjściu Niemców I.K. wrócił na Kujawy i zamieszkał na plebanii w Kłót
nie, nie trwało to długo, władze komunistyczne kazały mii opuścić Kłótno i przenieść się do
innego powiatu. I.K. przeniósł się do po w. gostynińskiego, do plebanii w Białotarsku, skąd
został zabrany przez swoją synową, Joannę Kretkowską do domu ich w Opolu. I.K.,
przebywał tam, pełen wewnętrznej pogody, do śmierci. Pochowany został w Opolu, a w
1983 ekshumowany i przewieziony do grobu rodzinnego w Kłótnie na Kujawach.
D zie ci I. i M .K.:
Antoni Zygmunt (10.10.1897-25.05.1973); 2)
Stanisław
(24.07.1900-04.1940).
Dok.: A.K., Garść wspomnień, 1968, mps w posiadaniu rodziny; relacja Joanny Olszowskiej-Kretkowskiej, Marii z Wodzińskich Kretkowskiej, Marii Korneckiej, M. Czerniewiczowej; własne wspo
mnienia autorki.
Teresa Kretkowska-Kiersnowska

KRETKOW SKI ANTONI ZYGM UNT h. Dołęga (13.10.1897-25.05.1973), wł. maj.
Parski i Łyków (pow turecki), rolnik. Najstarszy syn
Ignacego Zygmunta Władysława i
Marii Ireny Piwnickiej z Sosnowa pod Rypinem. Ur. na Kujawach w maj. Grodno, k. Kowala.
Dzieciństwo i pierwsze lata nauki spędził pod opieką wychowawczyń i nauczycielek
polskich i francuskich w domu rodzinnym. W 1908 oddano go do świeżo powstałej szkoły
z internatem, prowadzonej przez ks. Gralewskiego, rekrutującej przeważnie m łodzież z za
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możnych domów ziemiańskich i arystokratycznych. Szkoła ta
jeszcze nie miała własnej siedziby, udostępniono jej najpierw
pałac Zamoyskich w Starej Wsi pod Celestynowem, a następnie
pałac ks. Czartoryskich w Surochowie. Na skutek wybuchu
I wojny światowej, szkoła została zamknięta i Antoni ostatni rok
nauki kontynuował w Gimn. Ziemi Kujawskiej we Włocławku,
gdzie zdał maturę. Zapisał się następnie na studia SGGW
w Warszawie, które przerwał, wstępując w 1918 do wojska; brał
udział w rozbrajaniu N iem ców w W arszawie. Następnie
uczestniczył pod gen. Dowbór-Muśnickim w wojnie z bolszew i
kami, w 3 p. uł., za co otrzymał Krzyż Walecznych, w 1920 brał
udział w obronie Warszawy. Po wojnie został oficerem rezerwy
Antoni Kretkowski
17 p. uł., stacjonującego w Lesznie. Był zwolennikiem J. Pił
sudskiego.
Po powrocie z wojny kontynuował studia na SGGW, po ich ukończeniu odbywał
praktykę rolną we wzorowym gospodarstwie Ludomira Pułaskiego w maj. Grzymiszew w
pow. tureckim. W 1924 poślubił swą daleką kuzynkę Joannę Olszowską (ur. 1903), córkę
Stefana Olszowskiego, i przeniósł się z Kujaw do ziemi spicymierskiej, gdzie objął maj.
Parski i Łyków, należące uprzednio do jego teściów Joanny i Stefana Olszowskich. W
czasie swego 15-letniego gospodarowania, dużą wagę przypisywał hodowli buraka cukro
wego, gorzelnictwu, rozwojowi stadniny angloarabów, z której zakupywano remonty dla
wojska. Równocześnie zajmował się pracą społeczną: zorganizował przysposobienie woj
skowe i wśród młodzieży, tak folwarcznej, jak z sąsiednich wsi, wpajając w nią patriotyzm
i znajomość sztuki wojennej; brał udział w pracach ZZ, Związku Hodowców Konia Szla
chetnego w Kółku Rolniczym; za całokształt swej działalności został odznaczony Krzyżem
Polonia Restituta . Cechowała go skromność osobista, życzliwość i uprzejmość do otocze
nia.
Po wybuchu wojny 1939, z obawy przed nadchodzącym frontem cała rodzina opuściła
Parski, znajdując oparcie w odległym o kilkadziesiąt kilometrów maj. Luszyn w pow.
gostyńskim. A.Z.K. nie doczekawszy się zmobilizowania zgłosił się jako ochotnik do
wojska. Po przejściu frontu żona z dziećmi wróciła do Parsk. W październiku, po powrocie
z wojny A.Z.K., Parski i Łyków zostały objęte zarządem niemieckim. Dnia 8.12.1939
A.Z.K. został razem z rodziną aresztowany przez Gestapo i przewieziony do więzienia
w Turku, a następnie z innymi ziemianami tego powiatu wywieziony w okropnych warun
kach do Bochni. W 1. 1940-1944 pracował w pow. grójeckim na różnych stanowiskach
w rolnictwie. Działał również w AK. Żona jego z córkami otrzymały gościnę w pobliskim
maj. Dańków w pow. grójeckim. W lutym 1945 po wyjściu Niemców A.Z.K. wrócił do
Parsk, by wziąć się do pracy u siebie. Zastał obydwa maj. zniszczone przez okopy,
inwentarz zabrany, dom w Parskach opróżniony z mebli. Funkcjonowała jedynie gorzelnia,
dzięki gorzelanemu Janowi Grodzickiemu, przyjacielowi domu, który przez 40 lat pra
cował w maj., a doceniony przez Niemców, pozostał na swoim stanowisku ratując go
rzelnię od dewastacji przy i po przejściu frontu. Po ogłoszeniu reformy rolnej A.Z.K. był
zmuszony opuścić swój dom i swój warsztat pracy. Wyjechał do Warszawy, gdzie zgłosił
się do Ministerstwa Rolnictwa z ofertą pracy. Skierowany został na Śląsk, w celu przejęcia
z rąk wojska sowieckiego maj. poniemieckich w pow. opolskim i niemodlińskim. Miano
wany ich inspektorem sprowadził do Opola rodzinę. Następnie pracował w PNZ. Szykano
wany za ziemiańskie pochodzenie, zmuszony był zmieniać kilkakrotnie pracę. Nie przestał
działać społecznie; ciesząc się ogólnym szacunkiem także wśród Ślązaków, został wybrany
ławnikiem w Sądzie Wojewódzkim w Opolu. Po przejściu na emeryturę, zajął się pisaniem
wspomnień. Po kilkuletniej chorobie, zmarł w Opolu na zawał serca, pochowany został
w grobie rodzinnym na Powązkach w Warszawie.
Joanna Kretkowska, współuczestniczyła z mężem w gospodarowaniu. Znajomość inte
resów majątkowych, szczególnie handlowych, z okresu działalności jeszcze jej ojca oraz
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wykształcenie, jakie otrzymała na wyższych kursach handlo
w y c h w W arszaw ie, zd ecyd ow ały, ż e ten d ział został
w większości jej domeną. Z zamiłowaniem zaś upiększała dwór
i park w Parskach. Uprawiała grę w tenisa, jazdę konną, automo
bili zm. Jako młoda ziemianka włączyła się w prace społeczne
pod okiem stryjenki przewodniczącej Związku Ziemianek Pol
skich Marii Kretkowskiej z Baruchowa. Organizowała latającą
bibliotekę ziemiańską, zaopatrującą dwory w nowości literac
kie, sekretarzowała prezesce Koła Ziemianek pow. tureckiego p.
Dzierzbickiej z Biernacie, założyła w okolicznych wsiach Koła
Gospodyń Wiejskich, podnosząc oświatę wsi, między innymi
zwracała uwagę na wartość tradycji, wprowadzając zapomniane
już stroje regionalne w do uroczystości kościelnych i narodo
wych. Wraz z mężem, brała udział w zebraniach i zjazdach
ziemiańskich, między innymi w ogólnopolskim spotkaniu zie
mian na Jasnej Górze w Częstochowie. Po wybuchu wojny
Joanna Kretkowska
i wysiedleniu do GG, zaproszona wraz ze swemi rodzicami
i córkami do Dańkowa, przebywała tam do końca wojny, zaj
mując się między innymi stałą wysyłką paczek przekazywanych przez Janaszów, w łaścicie
li Dańkowa, do obozów jenieckich. Po zakończeniu wojny i osiedleniu się w Opolu,
założyła z kilkoma byłymi ziemianami spółkę handlową, zajmującą się kupnem i sprzedażą
nasion. Po likwidacji spółki, ukończyła w Katowicach kursy tkackie. Uzyskawszy dyplom,
założyła w Opolu warsztaty, angażując tkacza z Krosna i przyuczając tkactwa młode
Ślązaczki z podopolskich wsi. Powstałe tu samodziały, od cienkich kangarów, po grube
tweedy jej kompozycji, sprzedawane były w Opolu, Katowicach i Wałbrzychu. Gdy po
kilku latach nastąpiła reglamentacja wełny, zmieniła kierunek pracy, zapisując się na
ogólnopolskie kursy PZU w Zielonej Górze, kształcące specjalistów do wyceniania szkód,
wywołanych gradobiciem. Po ich ukończeniu, przez kilka lat kontynuowała to zajęcie
jeżdżąc po kraju. Będąc na emeryturze, pracowała w Bibliotece Miejskiej w Opolu, gdzie
szczególnie przydatną była jej znajomość francuskiego; pełniła funkcję sędziego w kole
gium karno-orzekającym, przy Miejskiej Radzie Narodowej w Opolu. W 1976, w trzy lata
po śmierci męża, przeniosła się do Warszawy.
Antoniostwo Kretkowscy mieli dwie córki, które dzieciństwo spędziły w Parskach,
pobierając początkowe nauki od nauczycieli polskich i francuskich. Ich dzieci: 1) Teresa
Maria (ur. 1926), w 1938 została oddana do gimn. do klasztoru Sacre-Coeur w Polskiej Wsi
pod Poznaniem, po tajnym nauczaniu w czasie okupacji u SS. Niepokalanek w Szymano
wie, a następnie SS. Nazaretanek w Warszawie, otrzymała po wojnie 1945 maturę w gimn.
SS. Nazaretanek w Kielcach, po czym wstąpiła na Wydział Humanistyczny UJ, gdzie
uzyskała stopień mgr archeologii, równocześnie pracując jako stypendystka w Muzeum
Archeologicznym PAU; w 1949 poślubiła Ryszarda Kiersnowskiego z Podweryszek na
W ileńszczyźnie, późniejszego prof. Ш PAN i przeniosła się wraz z mężem do Warszawy,
podejmując pracę w Muzeum Archeologii; po przerwie związanej z wychowaniem dzieci,
w 1961 podjęła pracę w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN, gdzie uzyskała
stopień dr w zakresie archeologii; współpracowała też z redakcją Katalogu Zabytków
Instytutu Sztuki PAN, będąc na emeryturze gromadzi i publikuje źródła dotyczące dziejów
zmiemiaństwa z drugiej połowy XIX w. i pierwszej połowy XX w.; ich dzieci: a) Hubert
(ur. 1951) geolog, ożeniony z Felicją Serwatowską, lek. medycyny; b) Małgorzata
(ur. 1953), anglistka, wyszła za Jerzego Brykczyńskiego, inż. elektryka; 2) Maria Danuta
(ur. 1929), po konspiracyjnej nauce w czasie okupacji w Dańkowie i u SS. Nazaretanek
w Warszawie, uczęszczała do gimn. w Opolu, po zdaniu matury zapisała się na Wydz.
Ichtiologii i Rybactwa SGGW w Warszawie, po uzyskaniu mgr pracowała tam jako asy
stentka; w 1956 wzięła ślub z Tadeuszem Sławińskim, ptof. genetyki populacji zwierząt
w SGGW, kontynuowała prace do czasu urodzenia dzieci: a) Tomasza (ur. 1958), archite
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kta i b) Szymona (ur. 1964), polonistę; po odchowaniu synów, podjęła pracę w Państ
wowych Wydawnictwach Naukowych, jako redaktor, od 1990 jest na emeryturze.
Dok.: A.K., Garść wspomnień, 1968, mps w posiadaniu rodziny; relacja Joanny Olszowskiej
Kretkowskiej, własne wspomnienia autorki.
Teresa Kretkowska-Kiersnowska

KRETKOW SKI STANISŁAW h. Dołęga (24.07.1900-04.1940), wł. maj. Grodno w
pow. włocławskim, rolnik. Syn
Ignacego Zygmunta Władysława i Marii Ireny Piwnickiej.
Ur. w Grodnie.
Po naukach w domu w Grodnie, został oddany do szkoły założonej przez Ignacego
Paderewskiego w Vevey w Szwajcarii, gdzie przebywał do wybuchu I wojny światowej.
W kraju kontynuował naukę w domu przy pomocy korepetytora St. Bogdanowicza, póź
niejszego dyr. gimn. W. Górskiego w Warszawie, po czym przeniósł się do Warszawy
i uczęszczał do gimn. Niklewskiego. W wieku 17 lat, zaciągnął się jako ochotnik do 2
szwadronu, 2 p. uł., uczestniczył w marszu na Wilno, w grupie operacyjnej Bieniakonie. Po
powrocie z wojny, kontynuował naukę w szkole w Warszawie, gdzie zdał maturę. N a
stępnie uczył się zawodu w Szkole Rolniczej w Bydgoszczy. Po jej ukończeniu i odbyciu
praktyki rolniczej wrócił do Grodna, by pomóc ojcu w gospodarowaniu majątkiem, który
przejął w latach trzydziestych. S.K. z przekonań politycznych, skłaniał się ku endecji. Na
wiosnę 1938, odbył się jego ślub z Marią Wodzińską h. Jastrzębiec, z Zaborówka w pow.
warszawskim. Półtoraroczne ich współżycie w Grodnie, przerwała wojna z Niemcami
1939. S.K. niedoczekawszy się jako oficer rezerwy mobilizacji, opuścił dom i zacięgnął się
jako ochotnik do wojska w Lublinie, gdzie został adiutantem gen. Mieczysława Smo
rawińskiego. Wzięty razem z nim do niewoli przez sowietów, został zamordowany w Ka
tyniu. Żona jego wyszła ponownie za mąż za Kazimierza Głębockiego i mieszka razem
z nim w Sopocie.
Córka S.K. i Marii, Elżbieta (ur. w grudniu 1939), przebywała z matką do 1945
w Zaborówku, po czym zamieszkała z nią i jej mężem w Sopocie. Po ukończeniu Wyższej
Szkoły Handlowej, ze specjalizacją rybactwa, wyszła w 1962 za mąż za Jana Popiela
z Czapli Wielkich w Małopolsce i zamieszkała z nim w Oliwie. W latach siedemdziesiątych
wyjechali oboje do Kanady, gdzie obecnie zamieszkują. Mają dwoje dzieci: Pawła i Karolinę.
Dok.: Garść wspomnień, mps 1968, w posiadaniu rodziny, relacje Marii z Wodzińskich l°voto
Kretkowskiej, 2°voto Głębockiej, wspomnienia autorki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IX, z. 18,
Włocławeki okolice, Warszawa 1988; T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian... warszawskie, Warszawa
1991.
Teresa Kretkowska-Kiersnowska

KRETKOW SKI STEFAN ZYGM UNT h. Dołęga (1865-12.12.1925), wł. maj. Więsławice i Dobrzelewice w pow. włocławskim. Syn Bronisława Konrada Leona, dziedzica
W ięsławic, Grodna, Dobrzelewic i Zakrzewca w pow. włocławskim, i Ludwiki Eleonory
Korneckiej h. Ślepowron z Bogusławie ( pow. włocławski). Ur. w Więsławicach.
Dzieciństwo i pierwsze lata nauki spędził w Więsławicach, po szkole średniej w War
szawie, w 1.1889-1891 studiował na Wydziale handlowym polit, w Rydze i należał tam do
korporacji studenckiej „Arkonia”. Po śmierci ojca w 1902, wyróżniony przez matkę, objął
po jej zgonie w Bogusławicach w 1906 Dobrzelewice z Więsławicami, z pałacem neorenesansowym, starym gniazdem rodzinnym, przebudowanym przez Bronisława Kretkowskiego z sięgającego XVII w. dworu. S.K. nie zainteresowany jak jego ojciec rolnictwem
i hodowlą koni, a zamiłowany w sztuce, spowodował pogorszenie gospodarki w dotychczas
świetnie prowadzonych maj. Oddawał się z pasją i talentem rzeźbie i malarstwu. Utrzy
mywał żywe kontakty ze środowiskiem artystycznym i literackim Warszawy, między
innymi łożył na utrzymanie Teatru Polskiego, kolekcjonował obrazy, wśród nich 12 płócien
(szkoła Rubensa, Fr. di Rossi) zakupionych od Tyszkiewiczów z Landwarowa, meble, m.in.
w Rzymie nabył komplet rokokowych mebli po K. Lubomirski ej. Dużo podróżował.
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Lokował kapitały w inwestycjach zagranicz
nych, posiadał akcje Kanału Panamskiego.
Ekscentryk, miał w swoim domu w Więsław icach, służącego murzyna. Zamiłowany
m yśliwy, świetnie strzelał. Cechowało go po
rywcze usposobienie, odznaczał się wyjątko
wą siłą.
W wieku 46 lat w 1911 wziął ślub z za
możną panną Marią Heleną Leonią Malinow
ską h. Pobóg z Motowidłówki pod Żytomie
rzem (ur. 23.04.1883). W trzy lata potem, na
Dwór w Więcławicach własność Kretkowskich
skutek wybuchu wojny światowej, M.K. w y
jechała z dziećmi i boną angielką do rodziny, do Kijowa, gdzie pozostała przez czas
dłuższy. S.K. w trudnych latach 1916-1920 pozostawał w Więsławicach niosąc pomoc
malarzom i rzeźbiarzom, zapraszając ich do siebie na długie pobyty. Przebywali tam
Henryk Sokołowski i Leonard Pękalski, malując lub kopiując portrety, Henryk Stażewski,
portrecista Stefana i Ignacego Kretkowskich, wykonywał ścienne malowidła w sieni pałacu
więsławickiego; Zofia Wichman wykonała malowidła na suficie salonu, Aleksander Żurakowski zajmował się rzeźbą. W wieku 59 lat, S.K. przeziębiwszy się na pogrzebie swego
stryjecznego brata Leona Kretkowskiego z Baruchowa, umarł w Więsławicach na zapale
nie płuc; pochowany został w kaplicy rodzinnej na cmentarzu w Kowalu.
Po jego śmierci, żona Maria przebywała dużo za granicą, szczególnie we Francji
i Belgii oraz w Warszawie, gdzie miała stale wynajęty apartament w Bristolu, powierzając
administrację maj. E. Kurnatowskiemu. W latach trzydziestych, przychodząc z pomocą
swemu bratu Leonowi Malinowskiemu, zaprosiła go do Więsławic wraz z żoną Krystyną z
W ańkowiczów i córką Krystyną oddając mu zarząd maj. Nadmierne wydatki w połączeniu
ze słabą gospodarką spowodowały sprzedaż Dobrzelewic i parcelację części Więsławic.
Wybuch wojny zastał M.K. w Więsławicach, skąd w początku 1940 została wysiedlona
przez Niem ców do GG. W czasie okupacji przebywała w Warszawie, pełna pomysłowości
i energii, mimo ogromnej tuszy, mając recepty francuskie, utrzymywała się z, wyrobu
perfum i likierów. Przebywała też okresami u swoich krewnych Grabińskich w Walewicach
i u Niemojowskich, w Kieleckiem. Po wojnie, wraz z owdowiałym bratem Leonem i wierną
służącą zamieszkała w Krakowie, gdzie zmarła 11.04.1951, pochowana została na cmenta
rzu Rakowickim.
Ich synowie: 1) Leon Zbigniew Andrzej (27.04.1912-21.06.1943), po naukach w domu,
został oddany do internatu OO. Marianów na Bielanach w Warszawie, po ukończeniu tam
szkoły średniej przebywał we Francji, ucząc się języków, następnie po odbyciu podchorą
żówki w Grudziądzu uczęszczał w Warszawie na studia dyplomatyczne przy Ministerstwie
Spraw Zagranicznych; zmobilizowany w 1939 do wojska, wziął udział w kampanii wrześ
niowej, internowany na Litwie uciekł z obozu i przedostał się do Anglii, po przeszkoleniu
w Szkocji i Kanadzie, został pilotem RAF-u w stopniu por., zginął w locie nad Anglią,
pochowany został, obok swoich kolegów, na cmentarzu Newark w Nottimgham Shire; 2)
Bogdan Bronisław (27.04.1912-1987), po ukończeniu szkoły na Bielanach, uczęszczał
w Gandawie na studia politechniczne, po powrocie do kraju, studiował rolnictwo na kur
sach Tumau’a we Lwowie; w 1939 wziął ślub w Krakowie z Ireną Zdzieńską h. Korab (ur.
03.07.1916), córką wł. kopalni nafty w krośnieńskim i zamieszkał z nią, w jej posażnym
maj. Bagna, w pow. wareckim, gdzie w 1940 urodziła się ich córka Bożena; B.K. jako
ochotnik, wziął udział w kampanii wrześniowej 1939, następnie, mieszkając w Bagnach,
w łączył się do pracy konspiracyjnej w AK; po wojnie, zamieszkał wraz z rodziną
w Wałbrzychu, pracując w instytucjach, związanych z mechanizacją rolnictwa; pełen
pomysłowości i talentów technicznych, pracował równocześnie nad prototypem samocho
du, w 1. sześdziesiątych, przeniósł się do Pruszkowa pod Warszawą, gdzie założył warsztaty
produkujące sztuczną biżuterię i żaluzje do okien; Cechowała go wrażliwość na ludzką
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biedę i szczodrość; po śmierci w 1976 w wypadku samochodowym żony Ireny, wziął ślub
z Marią z Gnoińskich l°voto Regulską; B.K. po ciężkiej chorobie zmarł w Pruszkowie
w 1987, pochowany został w grobie rodzinnym w Warszawie; jego córka, Bożena, po
ukończeniu szkoły architektury im. Nałkowskiego w Warszawie i pracy w Polexpo, objęła
po nim przedsiębiorstwo w Pruszkowie.
Dok.: Wspomnienia rodziny; O. Cumft, H.K. Kujawa, Księga lotników polskich, 346.
Teresa Kretkowska-Kiersnowska

KRETKOW SKI JAN h. Dołęga (11.01.1868-1939), wł. maj. Sadłowo (pow. rypiński).
B ył trzecim synem Bronisława (1840-1902), dziedzica Więsławic, Grodna, Dobrzelewic
i Zakrzewie w pow. włocławskim, i Ludwiki Korneckiej h. Ślepo wron z Bogusławie na
Kujawach. Ur. w Więsławicach
Dzieciństwo i wczesne lata nauki spędził w Więsławicach. Po ukończeniu szkoły
średniej w Warszawie odbył służbę wojskową. Będąc mniej uzdolnionym niż jego trzej
bracia »-►Ignacy,»+ Stefan i najmłodszy
Bronisław, dziedzic Siemianowa, który uzyskał
tytuł inż. chemii na Polit, w Paryżu, nie poszedł na wyższe studia, ale pozostał w wojsku
dochodząc do rangi rtm.
W kilka lat potem dostał od siostry swej matki, Marii z Korneckich i jej męża Rościszewskich, będących bezdzietnym małżeństwem, pięknie utrzymany i dobrze wyposażony
maj. ziemski Sadłowo. Jan gospodarował w nim do jesieni 1939, w ostatnich latach przy
pomocy swego syna Bronisława, który miał po nim odziedziczyć Sadłowo. J.K. będąc
wojskowym z zapałem prowadził zebrania Sokoła, do którego należał, ćwicząc młodzież
męską z sąsiadujących z Sadłowem wsi. Należał do ZZ, TKZ, był udziałowcem mleczarni
w Rypinie, eksportującej swe wyroby za granicę. Z przekonań był zwolennikiem Narodo
wej Demokracji.
Sadłowo, bliskie pogranicza, otoczone było wsiami kolonistów niemieckich, które
z wybuchem wojny zaczęły się wrogo odnosić do ludności polskiej. Pod koniec październi
ka J.K. został aresztowany ze swym synem Bronisławem, oraz z zięciem Wacławem
Zdziarskim, który po powrocie z wojny przebywał u rodziców jego żony Janiny. Przewie
zieni zostali do siedziby Gestapo w Rypinie. Tam wraz z Sierakowskimi, Gniazdowskimi,
Tadeuszem Jantą Połczyńskim z Radogoszczy, zięciem I. Piwnickich, właścicieli Sosnowa
i innymi ziemianami, nauczycielami i księżmi pow. rypińskiego zamordowani zostali
w pierwszych dniach listopada. W tym czasie, córka Jana, która została wraz z matką
w Sadłowie, broniąc się przed gwałtem ze strony narzuconego zarządcy - Niemca, została
przez niego postrzelona, po czym żywcem jeszcze zakopana.
W wieku lat trzydziestu kilku J.K. ożenił się z Janiną Turską h. Rogala. Żona jego
udzielała się w Kole Ziemianek, w Kole Gospodyń Wiejskich i w Kole Parafialnym.
Dzieci: 1) Janina (l°voto Sowińska, 2°voto Żdziarska, 3°voto Byszewska); 2) Zofia;
3) Jadwiga; 4) Jolanta i 5) Renata, które po naukach w domu, ukończyły szkoły średnie
w Warszawie u p. Steinbok i we Włocławku u SS. Urszulanek; synowie: 6) Roman;
7) Bronisław i 8) Jerzy ukończyli szkoły średnie w gimn. im. J. Długosza we Włocławku i u
OO. Marianów na Bielanach w Warszawie; Roman odbył podchorążówkę w Grudziądzu,
w 1939 powołany do wojska, zginął we wrześniu w bitwie pod Frampolem w Lubelskiem.
Dok.: Wspomnienia rodzinne; A.K., Garść wspomnień, 1968, mps w posiadaniu rodziny; T. Epsztein,
S. Górzyński, Spis ziemian... warszawskie, Warszawa 1991.
Teresa Kretkowska-Kiersnowska

KRETKOW SKI W ŁADYSŁAW h. Dołęga, pseud. nauk. Władysław Trzaska (184023.08.1910), inż. Syn Emiliana i Izabeli Chrząszczewskiej, starszy brat»+ Leona.
Po ukończeniu średnich szkół w Warszawie, mając uzdolnienia i zainteresowanie
naukami ścisłymi, wbrew życzeniom ojca, nie podjął wyższych studiów rolniczych, by
osiąść potem w którymś z rodzinnych maj., ale wyjechał do Paryża, gdzie w 1867 ukończył
studia matematyczne na Sorbonie oraz Paryską Szkołę Dróg i Mostów, na której w 1868
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uzyskał dyplom inż. Przez następne lata pozostawał w Paryżu, gdzie ogłosił nowatorskie
prace z dziedziny matematyki, pod pseud. Władysława Trzaski. W 1873 wrócił do kraju
i podjął pracę jako inżynier w służbie technicznej drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej
i warszawsko-bydgoskiej. W 1875 przeniósł się do Krakowa, gdzie uzyskał w 1876 stopień
dra filozofii. W 1879-1894 był docentem matematyki na Polit. Lwow., równocześnie
w latach 1881-1883 na UJK. W tymże czasie ogłaszał prace z dziedziny matematyki pod
swoim nazwiskiem w czasopismach naukowych we Lwowie, Krakowie i Warszawie.
Popierał drogą konkursów w Akademii Umiejętności rozwój prac z zakresu wyższej mate
matyki. W 1910 przekazał Akademii Umiejętności w Krakowie swój majątek wartości 500
tysięcy koron oraz bogaty księgozbiór matematyczny. Fundacja ta umożliwiła finansowa
nie uczonym wykładów wyższej matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i pozwoliła
na hojne stypendia zagraniczne dla specjalizujących się w tej dziedzinie. Dom swój w War
szawie przy ul. Chmielnej ofiarował Muzeum Rzemieślniczemu.
W.K. umarł bezżenny w Krakowie. Został pochowany przez swego brata Leona w ka
plicy rodzinnej Kretkowskich na cmentarzy w Kowalu.
Dok.: A. Kretkowski, Garść wspomień, 1968, mps w posiadaniu T. Kiersnowskiej; relacje Marii
Czerniewiczowej, Joanny Kretkowskiej, Jerzego, Tadeusza, Leona i Ryszarda Manteufflów; Katalog
Zabytków Sztuki w Polsce, t. XI: Włocławek i okolice, Warszawa 1988; T. Epsztein, S. Górzyński, Spis
Ziemian... warszawskie, Warszawa 1991.
Teresa Kretkowska-Kiersnowska

KRETKOW SKI M IECZYSŁAW h .D ołęga(1846-29.03.1920),wł.maj.Pokrzywnica
(pow. łęczycki) i Wały (pow. kutnowski), rolnik. Syn Emiliana, dziedzica Baruchowa,
Zakrzewa, Okien i Czarnego, sędziego pokoju okręgu kowalskiego i Izabeli z Chrząszczewskich h. Trzaska z Wierzbinka na Kujawach. Ur. na Kujawach w Baruchowie koło Kowala.
Miał brata
Władysława i
Leona.
Dzieciństwo i pierwsze lata szkolne spędził w rodzinnym
domu, następnie został oddany do gimn. w Płocku, skąd uciekł
do powstania w 1863. W 1864 zapisał się na wydział prawa
w Szkole Głównej w Warszawie i mimo niezadowolenia ojca
studiował do 1866. Następnie na prośbę ojca, który chciał, aby
syn gospodarował na wsi, nie chcąc zerwania stosunków rodzin
nych, tak jak to miało miejsce w wypadku jego brata Wła
dysława, zmienił kierunek studiów i w 1.1870-1871 kształcił się
w Akademii Rolniczej w Prószkowie pod Opolem. Po studiach
odbył praktyki rolnicze m.in. u gen. Dezyderego Chłapowskie
go w Turwi.
W 1890 dostał od ojca maj. Pokrzywnicę w Łęczyckiem,
który racjonalną gospodarką doprowadził do rozkwitu. W P o
krzywnicy zorganizował ochronkę dla dzieci pracowników fol
Mieczysław Kretkowski
warku i okolicznych wsi. Był wiele lat sędzią gminnym. W 1907
wraz z bratem Leonem, dziedzicem Baruchowa finansował po
wstanie Szkoły Gospodarczej Żeńskiej w Mirosławicach w pow. kutnowskim. Następnie
w 1910 zakupił folwark Wały z myślą utworzenia tam szkoły. Pokrył koszty adaptacji
budynków i ich elektryfikacji. Założona przez niego szkoła rolnicza dla młodzieży wiej
skiej wraz z internatem, nazwana od imienia fundatora „Mieczysławowem”, została otwar
ta w 1912. M.K. przekazał ją na własność CTR, zastrzegając sobie wpływ na dobór
nauczycieli. Szkoła nie wyszła spod jego opieki, wspierał ją stale finansowo, a w czasie
I wojny światowej dowoził żywność do internatu szkoły. W latach 1916-1917 wobec
trudności ze skompletowaniem personelu pedagogicznego wykładał weterynarię. Od 1914
do 1918 był przewodniczącym Rady Opiekuńczej Szkoły. Założona przez niego szkoła
rozwijała się w okresie powojennym. Istniały tam równolegle dwie jednostki zasadnicze,
Szkoła Ogrodnicza oraz trzyletnie Technikum Rolnicze.
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W 1918, w wieku 72 lat, podupadłszy na zdrowiu, M.K. ofiarował maj. Pokrzywnicę
(219 ha) swemu wychowankowi i siostrzeńcowi Kazimierzowi Karnkowskiemu, a po jego
przedwczesnej śmierci jego siostrze przyrodniej Marii z Kamkowskich Stefanowej Wyganowskiej, matce prezydenta Warszawy Stanisława Wyganowskiego. M.K. był ożeniony
z Zofią z Strzeszewskich. Zmarł w Warszawie, pochowany został na Powązkach.
Dok.: A.K., Garść wspomnień, 1968, mps w posiadaniu rodziny; relacja Joanny Kretkowskiej; PSB,
XV; M. Wachowski, Polska kolonia akademicka w Akademii Rolniczej w Prószkowie..., [w:] Studia i
materiały z dziejów nauki polskiej, Seria B, z.9, 222.
Teresa Kretkowska-Kiersnowska

KRETKOW SKI LEON h. Dołęga (1863-1924), wł. maj. Zakrzew, Okna, Baruchowo
(pow. włocławski), rolnik. Był synem Emiliana (brata Bronisława Kretkowskiego z W ięsławic sędziego pokoju okręgu kowalskiego, dziedzica Baruchowa, Zakrzewa, Okien, Czar
nego, Skrzynek i Lubat w pow. włocławskim i gostynińskim) i Izabeli Chrząszczewskiej h.
Trzaska z Wierzbinka na Kujawach. Ur. w Baruchowie. Miał braci » + Mieczysława
i
Władysława.
Dzieciństwo i pierwsze lata nauki spędził w domu rodzinnym w Baruchowie, po czym
szkoły średnie ukończył w Warszawie. Następnie studiował rolnictwo na Uniwersytecie
w Halle w 1.1880-1882.
W 1888 ożenił się w Warszawie ze swą daleką kuzynką »+ Marią Strzeszewską z Arcelina (pow. płoński), siostrą Zofii, żony starszego jego brata Mieczysława. Po ślubie dostał
od ojca maj. Zakrzew wydzielony mu z klucza baruchowskiego, w którym mieszkał wraz
z żoną. Po śmierci ojca w 1892 przejął na własność Okna i Baruchowo, do którego się
przeniósł. Baruchowo, a szczególnie Zakrzew, były to maj. o dobrych ziemiach, Okna
posiadały torfiaste łąki dostarczające opału. Leon był wzorowym gospodarzem, zaangażo
wanym osobiście w gospodarstwo rolne i hodowlę. Zwiększył wydajność stawów rybnych.
Przy dworze w Baruchowie założył duży park, zaplanowany przez sprowadzonego z N ie
miec ogrodnika. Bardzo oczytany, miał w domu prócz historycznej i prawniczej, dużą
fachową bibliotekę rolniczą. Z przekonań zwolennik Narodowej Demokracji, małomówny,
skromnie ubrany, bardzo był łubiany przez służbę. Dbał o podniesienie oświaty i kultury.
W Baruchowie kształcił na swój koszt zdolniejszych synów pracowników folwarcznych,
wysyłał ich do szkół średnich i na w yższe studia, między innymi późniejszego biskupa
częstochowskiego Stanisława Czajkę i prałata włocławskiego Stanisława Zasadę. Dla w łoś
cian na Kujawach ufundował w Marysinie żeńską szkołę gospodarczą, drugą podobną
założył wraz ze swym bratem M ieczysławem z Pokrzywnicy w Mirosławicach (pow.
kutnowski). W Baruchowie pod pozorem ochronki zorganizował szkołę dla dzieci wiej
skich, za co został w 1912 aresztowany. Po śmierci ojca w 1893, fundatora kościoła
w Kłótnie, ofiarował 10000 rb. na odnowę katedry włocławskiej. Postawiono wtedy nowy
ołtarz główny, którego górną, neogotycką drewnianą część wykonano w Poznaniu; dolne
części, mensę, romanikę i inne partie zrobiono z czerwonego marmuru węgierskiego.
Wykonano również neogotycki prospekt organowy i odnowiono kaplice. L.K. łożył też na
odbudowę Wawelu.
Zaprzyjaźniony był z biskupami włocławskimi, Aleksandrem Bereźniewiczem i Stanis
ławem Zdzitowieckim, którzy nieraz po kilka dni przebywali w Baruchowie, korzystając
z domowej kaplicy. Tu też miały miejsce rekolekcje ziemianek powiatu włocławskiego,
zorganizowane przez żonę Leona, Marię. Przyjaźnił się, podobnie jak jego bracia stryjecz
ni, a zarazem i bliscy sąsiedzi Baruchowa, Ignacy Kretkowski z Grodna i Stefan Kretkowski z W ięsławic z Ferdynandem Ruszczycem, Henrykiem Sienkiewiczem, gen. Hallerem.
Manteufflowie, wnukowie jego siostry Wiktorii, po wyjeździe z Inflant, spędzali wakacje
w Baruchowie.
L.K. Bywał za granicą: wraz z żoną Marią odbył podróż do Ziemi Świętej, do uczest
nictwa w pielgrzymce zaprosił ówczesnego proboszcza kowalskiego, ks. Mariana Fulmana,
późniejszego biskupa lubelskiego. Odwoził żonę na kuracje do Vichy, Meranu i Abacji;
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sam, mimo choroby serca, nie lubił się leczyć. Był bezdzietny. Zmarł na serce, pochowany
został w Kowalu w kaplicy cmentarnej Kretkowskich.
Dok.: A. Kretkowski, Garść wspomnień, 1968, mps w posiadaniu T. Kiersnowskiej; relacje Marii
Czerniewiczowej, Joanny Kretkowskiej, Jerzego, Tadeusza, Leona i Ryszarda Manteufflów; Katalog
zabytków Sztuki w Polsce, Ł XI: Włocławek i okolice, Warszawa 1988; T. Epsztein, S. Górzyński, Spis
ziem ian... warszawskie, Warszawa 1991.
Teresa Kretkowska-Kiersnowska

KRETKOW SKA M ARIA (1863-26.12.1947), wł. maj. Baruchowo (pow. obornicki).
Córka Franciszka Strzeszewskiego i Marceliny z Górskich ze Swierczy. Ur. w maj. Arcelin
w pow. płońskim.
Po ukończeniu pensji w Warszawie zaręczyła się ze swym
dalekim kuzynem
Leonem Kretkowskim. Po zaręczynach,
przygotowując się do gospodarowania na wsi, uczęszczała na
kursy pszczelarkie i lekarskie. W 1886 wyszła za mąż i za
mieszkała w maj. męża na Kujawach, w Baruchowie koło K o
wala. Popierana przez męża zajęła się od razu niesieniem pomo
cy dla lu d n ości w iejsk iej, organizując op iek ę lekarską
i ochronkę dla dzieci z folwarków oraz z pobliskich wsi, anga
żując nauczycielki do tajnego nauczania. Upiększa Baruchowo
zakładając przy pomocy ogrodnika z Poznania piękny park wokół
dworu. Wraz ze swym mężem i jego bratem,
Mieczysławem
K. z Pokrzywnicy, ożenionym z jej siostrą, Zofią ufundowała
i zorganizowała dwie szkoły dla dziewcząt wiejskich: Szkołę
Gospodarczą Żeńską w Mirosławicach (pow. kutnowski) i takąż
Maria Kretkowska
samą w Marysinie (pow. włocławski). M.K. należała do najbar
dziej czynnych społecznie kobiet ze środowiska ziemiańskiego. W 1920 była delegatką
Pogotowia Wojennego Koła Polek i działała we Włocławku przy formowaniu idącego na
front szwadronu „Dzieci Kujawskie”. Była współzałożycielką i organizatorką Żwiązku
Ziemianek Polskich, a w okresie dwudziestolecia przez wiele lat jego przewodniczącą.
Działała w zarządzie Polskiego Czerwonego Krzyża, w zarządzie Macierzy Szkolnej oraz
Akcji Katolickiej. Była odznaczona orderem papieskim. Przyjaźniła się z Ignacym Padere
wskim i Marią Rodziewiczówną.
Po stracie męża w 1924 gospodarowała przy pomocy administora w Baruchowie (393
ha) i przyległych folwarkach, Zakrzowie (515 ha) i Oknach. Będąc bezdzietną, biżuterię
rodzinńą Kretkowskich, w tym diamentowe guzy od żupana, przekazała na Jasną Górę dla
przyozdobienia korony NMP. Zapraszała do swego domu słynnych kaznodziejów i orga
nizowała w kaplicy w Baruchowie rekolekcje dla ziemianek. W okresie letnim przyj
mowała na wakacje dzieci robotników z Warszawy i Włocławka.
Po wybuchu wojny, w zimie 1940 została wysiedlona z maj. przez Niem ców i w yw ie
ziona do GG. Część okresu wojennego spędziła w gościnie u pp. Domańskich w Prymusowej Woli (pow. opoczyński), część w Warszawie. Po wojnie wróciła na Kujawy, nie
pozwolono jej jednak u schyłku życia przebywać w swoim domu w Baruchowie. Za
mieszkała u jednej ze swych wychowanek w Switnikach (pow. włocławski). Zmarła tam, a
jej pogrzeb przy udziale biskupów był wielką manifestacją. Pochowana została w kaplicy
Kretkowskich na cmentarzu w Kowalu.
D ok: PSB.
Teresa Kretkowska-Kiersnowska

KRUSENSTERN KAROL h. wł. (10.12.1871-1953), wł. maj. Niemirów, (pow. Rawa
Ruska) oraz maj. Chełkowo, (pow. śmigielski). Syn Aleksandra, wł. maj. Koniuchy w pow.
hrubieszowskim oraz maj. Niemirów i Marii ze Skarżyńskich, córki Michała. Ur. w maj.
dziadków Chełkowo.
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Po maturze w gimn. w Przemyślu, studiował chemię na uniwerytecie we Lwowie, lecz
po śmierci ojca musiał zrezygnować ze studiów i zająć się administracją swoich posiadłości
o różnorodnym profilu (rolnictwo, leśnictwo oraz balneologia z uwagi na zakład kąpielowy
Niemirów-Zdrój) i sprawował ją do wybuchu П wojny światowej.
Niezależnie od skomplikowanych spraw majątkowych, jakie przyniosły zniszczenia
wojenne: I wojna światowa 1914-18, walki z z Ukraińcami 1918/19, najazd bolszewików
1920, a w latach 30-tych poważny kryzys rolniczy - właściciele poświęcali w iele trudu,
wysiłków i pieniędzy na różnorodne prace społeczne na terenie wsi, powiatu i wojewódz
twa. Aktywne wówczas organizacje ziemiańskie działały w zakresie podnoszenia produkcji
rolnej, oświaty, kultury i umacniania polskości na zacofanych wsiach Małopolski Wschod
niej. K.K. założył jedno z kół zjazdów rolniczych, jako członek wydziału i Rady Towarzy
stwa Gospodarczego był delegatem i kierownikiem sekcji leśnej, zorganizował w Szczercu,
Niemirowie i Uhnowie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe Reiffeisena, w Szczercu sklep
spółdzielczy, a po I wojnie światowej również sklep pod patronatem Książęco-Biskupiego
Komitetu (K.B.K.). W okresie międzywojennym największy wysiłek pochłaniała rozbudo
wa i dalszy rozwój zakładu kąpielowego Niemirów-Zdrój, co wymagało stałych inwestycji.
W ysiłek ten nie został zmarnowany, ponieważ zakład znajdujący się poza obecnymi grani
cami Polski, nadal funkcjonuje.
Poza licznymi zainteresowaniami intelektualnymi K.K., jednym z jego zamiłowań,
oprócz myślistwa, była meteorologia. Przez wiele lat prowadził obserwacje meteorologicz
ne w Szczercu dla Instytutu Meteorologii (pod zaborem austriackim w Wiedniu, a w
odrodzonej Polsce w Warszawie). Zamiłowanie to i długoletnie doświadczenie zaowo
cowało po II wojnie światowej, kiedy będąc bez środków do życia prowadził w Połczynie
(woj. Koszalin) stację meteorologiczną dla PIHM w Warszawie, otrzymując z tego tytułu
stałą niewielką pensję.
W czasie II wojny jedynie Zamieście (2128 ha) pozostało w granicach GG (pow.
chełmski), częściowo zdewastowane przez krótki pobyt armii radzieckiej w jesieni 1939.
Poza schronieniem dla całej rodziny było tu szerokie pole do działalniści patriotycznej,
filantropijnej, pomoc dla ludzi wysiedlonych z Wielkopolski, wysyłka paczek żywnościo
wych do obozów jenieckich, współpraca z powiatową RGO, zorganizowanie punktu sani
tarnego na miejscu, współpraca w wydobywaniu osób więzionych przez Niemców, ochrona
pracowników przed wywózką na roboty do Niem iec itd.
Ożeniony był z Aleksandrą z Orsettich (ur. w Sierżach w pow. chełmskim, 23.09.188131.12.1968), córką Teodora i Marii Pauliny z Jełowickich, od 1933 wł. maj. Zamieście
w pow. chełmskim.
Dzieci: 1) Adam (ur. 9.11.1905 w Szczercu, zm. 11.06.1986 w Kołobrzegu), inż rolnik,
absolwent Akademii w Dublanach; 2) Jerzy (ur. 4.12.1907 w Szczercu, zm. 17.07.1947
w sanatorium w Gluckstadt - RFN), absolwent wyższej szkoły handlowej w Antwerpii,
powstaniec Warszawy, jeniec obozów w Niemczech, gdzie zmarł z wycieńczenia po
skończonej wojnie, pochowany w miejscowości Herzhorn; 3) Maria Miedzianowska h.
Jasieńczyk (ur. 29.11.1909 w Szczercu), inż. rolnik.
Dok.: K K ., Pamiętnik 1871-1926, BN Warszawa; O naszych lasach, „Rolnik” z 19 i 26 stycznia
1930; M. Miedzianowska, osobiste wspomnienia; Almanach,, Woreyd” 1926; KAP.
M aria M iedzianowska

KRZECZUNOW ICZ LEON h. wł., ps. AK '„Express" (07.09.1901-19.03.1945), wł.
maj. Jaryczów Nowy pod Lwowem, por. AK, współtwórca podziemnej organizacji „Uprawa”
Ć\LqaJW U (zwaneJ tez >Дагс2а”»„Opieka”). Syni Waleriana i Ilony Fricke de Sövenyhaza, córki zamoż* nych ziemian spod Györ. Ur. w Jaryczowie.
Do 1914 uczył się w domu, a gdy po wybuchu I wojny światowej rodzina wyjechała do
Wiednia, w zaimprowizowanej tam szkole polskiej. Zdał „maturę wojenną” w gimn.
Petelehza we Lwowie, ukończył kursy Turnau ’а.
^
ąa v %
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O jciec po pow rocie do Jaryczowa w
1915, po stwierdzeniu, że dom i zabudowania
gospodarcze spłonęły, sprzedał grunta orne
i przeniósł się z rodziną do Lwowa.
Ochotniczy udział w obronie Lwowa w
1918 stał się dla L.K. pierwszą szkołą samo
dzielności i odwagi. Kontynuacją tej postawy
był wyjazd w grudniu t.r. do Krakowa, do
tworzącej się armii polskiej. L.K. dobrze obe
znany z koniem otrzymał przydział do 8 p. uł.
Wraz z pułkiem wysłany został 20.01.1919
na front wołyński, poważnie ranny w bitwie
w Manewicach 17.02.1919 został zwolniony
z wojska. Długa kuracja uratowała mu rękę,
Dwór w Fryczowie rodziny Kizeczunowiczów
pozostał jednak niedowład palców. W 1920 L.K. zgłosił się ponownie do wojska, został
przyjęty, jednak nie wysłano go na front. Studia rolnicze na kursach Tumau’a i odbyte
praktyki przygotowały go do objęcia maj.; z pomocą siostry i ojca rozpoczął gospodarowa
nie w Jaryczowie. Wówczas to skrystalizowana się i utrwaliła jego pasja - koń i jeździectwo;
z demobilu zakupił pierwsze konie wierzchowe. Udział w licznych konkursach ujeżdżenia,
a także w skokach i biegach myśliwskich oraz w rajdach pochłaniały go całkowicie. Wielka
praca, wytrwałość i odwaga owocowały licznymi sukcesami i zdobyciem opini najlepszego
z cywilnych jeźdźców w Polsce.
Na ujeżdżalni Sokoła we Lwowie poznał swą przyszłą żonę Wandę Czaykowską. Ślub
ich odbył się w maj. Czaykowskich w Kamionce Wołowskiej 8.01.1931. Młode mał
żeństwo zamieszkało w leśniczówce w Jaryczowie. L.K. rozpoczął odbudowę dworu,
więcej jednak czasu poświęcając gospodarce. Założył źrebczamię, brał na wychów źrebięta
chłopskie, które jako trzylatki sprzedawał
wojsku, a właściciele otrzymywali premie.
Inicjatywą zainteresował się minister rolnic
twa Juliusz Poniatowski. L.K. założył wzoro
we stawy rybne. Był wójtem Jaryczowa i w i
ceprezesem Wschodnio-Małopolskiego ZZ.
W 1939 L.K. został aresztowany i skazany na
rozstrzelenaie przez władze sowieckie; oca
liła go pełna życzliwości postawa ludności.
Zdołał przedostać się do GG, ściągnął rodzi
nę. Administrował maj. Romerów Biezdziedza na Podkarpaciu. Zaangażował się w prze
rzuty oficerów na Węgry. Związek rodzinny
Z węgierskim ziemiaństwem okazał się nieŚlub Wandy i Leona Kizeczunowiczów
zmiernie pomocny w tej akcji. Zagrożony jednak aresztowaniem musiał uchodzić.
Objął w administrację (1941) maj. Sieciechowice
Stanisława Reya. Nawiązał kon
takt z Komendantem Okręgu Kraków „Borem” Komorowskim w 1940 i w łączył się do
inicjatywy K. Tarnowskiego z Chorzelowa, utworzenia organizacji paramilitarnej wspie
rającej działalność ZWZ pod nazwą „Uprawa”. Celem jej było zbieranie funduszy na
utrzymanie armii podziemnej, pomoc w dostarczaniu i przechowywaniu broni, żywności,
odzieży, leków oraz ukrywanie i wspomaganie ściganych przez okupanta oficerów, na
uczycieli, Żydów, zakładanie w terenie apteczek i baz dla przyszłych szpitali, szkolenie
sanitariuszek, pomoc więźniom, jeńcom wojennym, jeńcom obozów, opieka nad rodzinami
wojskowych, wywiad i kontrwywiad w terenie. Większość kadry stanowili ziemianie, lecz
byli w niej również właściciele i kierownicy obiektów przemysłowych, banków, aptek,
młynów i służba leśna. „Tarcza” rozwinęłą się i z czasem objęła całą GG, sięgnęła do
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Lwowa. Kierownictwo jej powierzono Romanowi Lasockiemu w Warszawie, fundusze
wpływały do Komendy Głównej AK.
L.K. kierował „Uprawą” Okręgu Krakowskiego, który obejmował były pow. miecho
wski i części pow. pińczowskiego i olkuskiego. Wacław Skarbek-Borowski, wł. maj.
Minoga w pow. olkuskim, zastępca L.K. w ZWZ-AK i „Uprawie” tak wspominał swego
zwierzchnika: „Nie trudno było poznać, że jest to człowiek o kolosalnych walorach, zdolny,
przedsiębiorczy, niezmiernie odważny, mający wyjątkowo spotykane w tym stopniu cechy
przywódcze.” Zdaniem Wacława Bumińskiego, adiutanta komendanta Okręgu Kraków
w „Uprawie” L.K. był „duszą i motorem akcji, śmiało można powiedzieć, że było to jego
dziecko, o które dbał i które prowadził po ojcowsku, był człowiekiem głębokiej mądrości.
Pełen energii i sprytu, wszystkich dobrych cech jego ormiańskich przodków. Był czło
wiekiem szerokich horyzontów i bez złudzeń.”
L.K. brał ponadto udział w pracach Komisji Katyńskiej. Jako pierwszy przekazał do
Londynu informację o wyrzutni rakiet V I i V2 w lasach Stanisława Reya w Tarnobrze
ski em.
L.K. aresztowany 01.08.1944 przeszedł kilkumiesięczny okres tortur i przesłuchiwań
w więzieniach krakowskich na Montelupich i na Pomorskiej. W tej kolejnej próbie życia
wykazał duża odporność. W grudniu 1944 został wywieziony do Mauthausen, w styczniu
do obozu śmierci Dora. Zginął prawdopodobnie zastrzelony, tuż przed wkroczeniem armii
amerykańskiej.
Zona Wanda wyjechała z Polski w 1945. Poślubiła młodszego brata L.K. - Jerzego.
L.K. z małżeństwa z Wandą miał dwoje dzieci: 1) Helena Ilona (łka), ur. 1934,
ukończyła szkołę Arts Decoratifs w Paryżu, zamężna ze Szwajcarem Philippe Graven, prof.
prawa karnego; mają czworo dzieci, mieszkają w Genewie; 2) Kornel Jerzy (Lulek), ur.
1944, inż. elektronik, zam. w Toronto, Kanada, z małżeństwa z Sarah Bowman ma trzech
synów.
K. Krzeczunowicz,///5tor/a jednego rodu, Londyn 1973; M. Żółtowski, „TarczaRolanda”, Warsza
wa 1987, wyd. II poprawione Kraków 1989; W. Pruski, Dzieje konkursów hippicznych w Polsce w latach
1919-1939, Warszawa 1978.
M ichał Żółtowski (red.)

KUGLER BOLESŁAW (12.03.1863-12.11.1922), wł. maj. Mstyczów i Podsadek (pow.
jędrzejowski), inż rolnik. Syn Ludwika, wł. Bzowa i Matyldy Vounes Pace. Ur. się w maj.
matki, Mstyczowie.
Studiował na wydziale rolniczym Uniwersytetu w Halle (1883-1885). W 1892 objął
maj. Mstyczów z obowiązkiem spłaty rodzeństwa Józefa (1861-1937), Melanii (18671946), Stefana (1871-1947) i Włodzimierza (1882 -1946). Należały do niego dwa folwarki
Mstyczów (331 ha) i Podsadek (261 ha) oraz las „Dębina”. Będąc rolnikiem i hodowcą nie
tylko z wykształcenia, ale i zamiłowania zdołał unowocześnić maj. W miejsce starych
budynków gospodarczych wybudował nową oborę i stajnie. W maj. prowadzona była
zarodowa hodowla krów. Założył na terenie maj. cegielnię i młyn. Cegła i dachówki miały
dobrą opinię w okolicy dzięki trwałości i czystości koloru. Dla lepszej organizacji i za
rządzania została założona własna sieć telefoniczna pomiędzy Mstyczowem, folwarkiem
Podsadek i cegielnią Janinów.
Podczas I wojny światowej B.K. kupił dla swego syna
Mieczysława maj. Mała Wieś
(318 ha) w pow. płockim. Ze względu na dużą odległość i trudności z zarządzaniem
sprzedał go i kupił dla syna maj. Strzyżowice w pow. piotrkowskim. Zm. na zawał serca
w Warszawie. Pochowany został w Mstyczowie.
Żona B. Helena z Domaszewskich (zm. 25.04.1944), prowadziła ożywioną działalność
społeczną, w czasie wojny zorganizowała tajne nauczanie historii i języka polskiego,
założyła ochronkę dla sierot we wsi Tarnawie. Zm. w Mstyczowie i tam jest pochowana.
Dzieci: 1) »+ Tadeusz; 2) Janina zamężna za Tadeuszem Tyczyńskim; 3) Wanda za
Markiem Rouseau; 4) Anna za Janem Fryczkowskim i 5 ) »+ Mieczysław.
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Dok.: S. Brzozowski, Polacy na studiach,Wrocław 1989; T. Epsztein., S. Górzyński, Spis ziemian
(...) warszawskie, Warszawa 1990; Spisy obywateli, Warszawa 1913; wsp. rodzinne.
M aria Rakowska i H elena W yczółkowska (S.G.)

KUGLER TADEUSZ (zm. 1961), wł. Mstyczowa (331 ha) i Podsadek (261 ha) w pow.
jędrzejowskim, inirrolnik. Syn
Bolesława i Heleny z Domaszewskich.
Ukończył studia w SGGW. Po śmierci ojca objął w gospodarowanie maj. Mstyczów.
Dzięki małżeństwu z Haliną Kunicką, córką Stanisława z Łazisk (672 ha) w pow. radom
skim i jej posagowi m ógł uregulować długi, jakie narosły po śmierci ojca. Podczas П wojny
światowej maj. Mstyczów stał się azylem dla całej rodziny. Był także wsparciem dla
partyzantów oraz ośrodkiem tajnego nauczania.
W 1945 maj. został rozparcelowany, dwór zburzony. T.K. wyemigrował wraz z rodziną
do Argentyny, a następnie do USA. Zm. tam w 1961, do dziś żyje jego żona Halina
i synowie (ur. w Polsce): 1) Bolesław, inż. akustyk; 2) Jacek, prof. socjologii.
Dok.: wsp. rodzinne.
M aria Rakowska i H elena W yczółkowska (S.G.)

KUGLER M IECZYSŁAW (26.03.1895-27.10.1941), wł. maj. Strzyżowice (Bujny Szla
checkie) w pow. piotrkowskim, inż. rolnik. Syn Bolesława i Heleny z Domaszewskich. Ur.
w Mstyczowie.
Skończył gimn. w Kielcach, a następnie SGGW (?) w Warszawie. Po studiach gospo
darował najpierw w maj. Mała Wieś kupionym dla niego przez ojca w czasie I wojny
światowej, a po sprzedaży tego maj. w Strzyżowicach (256 ha) w pow. piotrkowskim.
Prowadził także tartak i warsztaty tkalnicze w Łasku. W czasie II wojny Strzyżewice
znalazły się w GG. Maj. przeszedł pod zarząd niemiecki, a rodzina Kuglerów zamieszkała
w Warszawie, gdzie M.K. założył sklep tekstylny. Zm. na atak serca, został pochowany na
Powązkach.
Po raz pierwszy wziął ślub z Marią Walicką z Krześlowa (pow. Piotrków Trybunalski).
Po unieważnieniu kościelnym tego małżeństwa wziął ślub z Danutą Arkuszewską (zm.
19.01.1977 w Piotrkowie Trybunalskim) z sąsiedniego maj. Lubiec, studentką romanistyki.
Była ona córką Jana (zm. 1922) i Joanny z Tyrawskich. Po śmierci męża w 1941 Danuta K.
przeniosła się w 1942 wraz z dwojgiem dzieci do szwagra, wł. maj. Mstyczów. Tam wyszła
powtórnie za mąż za wdowca Jana Nowaka, przedwojennego działacza Stronnictwa Ludo
wego. W 1945 wraz z mężem przeniosła się do Piotrkowa. Z drugim mężem miała córkę
Marię Magdalenę (ur. 14.04.1945). Danuta.
M.K. miał z pierwszego małżeństwa syna: 1) Janusza (ur. 3.03.1922), który przedostał
się podczas wojny do Francji, mieszka wraz żoną Stefanią w USA; ma on dwóch synów:
a) Anthony'ego żonatego z Amerykanką (mają syna); b) Johna - jego narzeczoną jest Maria
Kiernik; z drugiego małżeństwa z Danutą z Arkuszewskich miał dwie córki: 2) Marię (ur.
25.03.1934), ukończyła geografię na UW, żonę Gustawa Rakowskiego, prof. Polit. Warsz.,
mają oni syna Olafa (ur. 17.06.1972); 3) Helenę (ur. 12.03.1942), ukończyła Studium
Nauczycielskie w Piotrkowie Trybunalskim, wyszła za mąż 27.06.1964 za Jacka W y
czółkowskiego; mają oni córkę Agnieszkę (ur. 24.02.1972); obie córki M.K. mieszkają
w Warszawie.
Dok.: wsp. rodzinne.
M aria Rakowska i H elena W yczółkowska (S.G.)

KUŁAKOW SKA STEFANIA (1901-1988), wł. maj. Rzeczyca w pow. pińskim. Córka
Włodzimierza Jana Kazimierza de Virion h. wł. (1872-1907) i Leokadii Ratyńskiej (18761932), wł. Rzeczycy. Ur. się w maj. Rzeczyca na Polesiu.
Jej rodzina ze strony matki powiązana była w poprzednich pokoleniach z rodzinami
Oleszów i Ordonów, a ze strony ojca de Virion przez liczne małżeństwa z rodzinami
Korzeniowskich, Sołtanów, Staszewiczów, Pociejów, Kraszewskich, Radziwiłłów, Sapie
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hów, Sanguszków i in. W wyniku małżeństw zawieranych w wieku XX miała związki
rodzinne z Łempickimi, Skirmuntami, Romerami, Rymwid-Mickiewi czarni.
S.K. wychowywała się i uczyła w domu rodzinnym, w Rzeczycy. W 1907 zmarł jej
ojciec. Odziedziczyła wówczas Rzeczycę, maj., który w 1896 jej ojciec otrzymał od swojej
matki Stefanii z Sołtanów Virionowej. Majątek ten liczący ok. 2 tys. ha graniczył z dobrami
Stoi in i Terebeżów, należącymi do spokrewnionych rodzin.
W 1922 S.K. wyszła za mąż, za Jana Kułakowskiego, h. Kościesza z Wołosowa na
Pokuciu, absolwenta Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. W czasie I wojny światowej
był on żołnierzem armii austriackiej, później znalazł się w armii polskiej u gen. W ła
dysława Sikorskiego i jako kpt. uczestniczył w walkach o Lwów. Po odzyskaniu niepod
ległości, w latach 1921-1926 pełnił urząd starosty w Drohiczynie Poleskim, a następnie w
Samach, na Wołyniu. Od 1926 do 1934 zarządzał maj. żony. W 1934 został radcą w
urzędzie Wojewódzkim w Toruniu. Stamtąd przeniósł się do Krakowa, gdzie pozostał już
do końca życia, tj. do 1954.
D o wybuchu wojny w 1939 S.K. wraz z dziećmi (Renata, Krystyna, Olgierd, Bohdan,
Zdzisław) przebywała w Rzeczycy. Ze względu na duże zniszczenia w czasie I wojny,
późniejsze trudności gospodarowania i znaczne zadłużenie hipoteczne, maj. został w du
żym stopniu rozparcelowany. W latach 30-tych przed rodziną otworzyły się perspektywy
nowej, korzystnej sytuacji majątkowej. W tym czasie babka Stefania z Sołtanów Virionowa, a tym samym i dziedzicząca po niej S.K., otrzymała należny jej z tytułu sukcesji udział
w rozległych (ok. 20 tys. ha), odzyskanych po długim czasie, dobrach rodzinnych Zdzięcioł
w pow. nowogródzkim. Dobra te, niegdyś posagowe Franciszki Radziwiłłówny, a później
jej syna Adama Sołtana, za jego udział w powstaniu 1831 były skonfiskowane przez rząd
carski.
Wybuch II wojny światowej i tragiczne wydarzenia września 1939 zmieniły zasadniczo
nie tylko sytuację majątkową i materialną, ale i dalsze losy rodziny. W pierwszych miesią
cach wojny S.K. z dziećmi i przebywający w Krakowie jej mąż zostali rozdzieleni nową
granicą rosyjsko-niemiecką. Dopiero po upływie jakiegoś czasu cała rodzina zgromadziła
się w Krakowie. W 1940 S.K. została aresztowana przez Niem ców za ukrywanie działaczy
konspiracyjnych. Przebywała w więzieniu Montelupich w Krakowie, w więzieniu w Mag
deburgu, a później w obozie w Ravensbrück. Do rodziny w Krakowie powróciła dopiero po
5 latach. Mimo zrujnowanego przeżyciami zdrowia, prowadziła życie bardzo aktywne. Ze
względu na nieobecność, a w okresie powojennym na chorobę męża, samodzielnie kie
rowała utrzymaniem domu, wychowaniem dzieci, zapewniając im odpowiednie wykształ
cenie. Przez cały czas, aż do 1988 utrzymywała stały kontakt z rodziną przebywającą na
emigracji, w Stanach Zjednoczonych i w Anglii.
Dok.: Informacje rodziny i zachowane rodzinne dokumenty; SGKP, X.

KURNATOW SKI STANISŁAW (13.08.1871-18.05.1965), wł. maj. Pożarowo (pow.
szamotulski), działacz społeczny. Syn Stanisława i Eleonory z Potworowskich, brat Zygmunta
i Edwarda, ur. w Pożarowie.
Pierwsze nauki, szczególnie języków obcych, pobierał w domu rodzinnym. Do szkoły
średniej uczęszczał kolejno do Realschule zum Heiligen Geist we Wrocławiu, do gimna
zjum w Ostrowie Wlkp. i do średniej szkoły rolniczej w Szamotułach, którą ukończył
w 1889. Po odbyciu wstępnej praktyki rolniczej w maj. Grylewo, w pow. wągrowieckim,
przebywał przez rok w maj. Gola w pow. gostyńskim, pomagając w gospodarstwie chore
mu szwagrowi, Gustawowi Potworowskiemu, a później, po jego zgonie, owdowiałej sio
strze Franciszce Potworowski ej. Obowiązkową służbę wojskową w armii pruskiej odbył
w 12 pułku dragonów w Gnieźnie. Po zakończeniu służby wojskowej S.K. odbył praktykę
rolniczą w Bolechowie w pow. poznańskim, maj. dra Tadeusza Szułdrzyńskiego, później
szego prezesa CTG i senatora RP, który obok przekazania mu wiedzy rolniczej, wdrożył go
do pracy społecznej. W 1. 1895-1998 S.K. studiował rolnictwo w Uniwersytecie w Halle,
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uzyskując dyplom w 1898. W czasie studiów działał w Towarzystwie Naukowym Polskim
„Philomatia”, gdzie wygłaszano referaty z różnych dziedzin oraz zwiedzano majątki i inne
instytucje. W maju 1898 objął przekazane mu przez ojca rodzinne Pożarowo (1340 ha),
w którym do II wojny światowej prowadził nowoczesne gospodarstwo z dobrymi wynika
mi ekonomicznymi. Do 1939 S.K. działał w Tow. Kółek Rolniczych, z ramienia CTG był
prelegentem Kółek, przez długi czas przewodniczył Kółku we Wróblewie, później w Biezdrowie; brał udział w pracach Poznańsko-Szamotulskiego Koła Filialnego CTG; był dele
gatem powiatu szamotulskiego na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu 3-5 ХП 1918,
członkiem Komisji Politycznej, której przewodniczył Wojciech Korfanty. W życiu gospo
darczym był członkiem rad nadzorczych Cukrowni w Szamotułach i Spółki Akcyjnej
„Przemysł ziemniaczany Lubań-Wronki”, prezesem rady Rolnika we Wronkach, radcą
Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
Na początku II wojny światowej rodzina S.K. była przez krótki czas więziona przez
N iem ców we Wronkach, po czym została wysiedlona do środkowej Polski, do pow.
jędrzejowskiego. Okres okupacji przebywała w Chełmie w pow. radomkowskim, w maj.
córki i zięcia, Katarzyny i Zbigniewa Wielowieyskich. W lutym 1945 S.K. wrócił do
Wielokopolski i do 1950 pracował jako kierownik gospodarstw kolejno w Państwowym
Urzędzie Ziemskim, w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich i w Państwowych
Gospodarstwach Rolnych. W 1. 1950-1965 mieszkał u swych córek w Krakowie, gdzie
zmarł.
W małżeństwie z Elżbietą Taczanowską (1878-1945), zawartym w Mosinie 10.10.1899,
córką Władysława i Bogumiły z Chłapowskich, miał pięcioro dzieci.
Dzieci: 1) Katarzyna (1900-1982), żona Zbigniewa W ielowieyskiego (1894-1970);
2) Anna (1901-1983), żona Czesława Taczanowskiego, 3) Elżbieta, żona Józefa Sczanieckiego (1907, poległego 1939); 4) Zygmunt (1906-1907); 5) Władysław (ur. 1917).
Dok.: Wielkopolski słownik biograficzny, biogram brata; wspomnienia rodzinne.
D ezydery Chłapowski

K USZELL W ACŁAW KAZIM IERZ h. Drogosław (08.01.1870-04.02.1944), wł. maj.
Przytoczno (pow. łukowski), współwł. maj. Samoklęski (pow. lubartowski). Syn Ignacego
Jana (1831-1903) i Walentyny z Przanowskich (1834-1886). Ur. w Woli Studziańskiej, (pow.
Janów Podlaski).
Posiadał wykszałcenie średnie. Ożeniony w 1898 w Żalinie z jh>Różą Orsetti, córką
Teodora i Marii z Jełowickich, gospodarował w Przytocznie, następnie przeniósł się do
Samoklęsk, które wraz z żoną kupił na kilka lat przed I wojną światową. Jako plenipotent
swojej teściowej Marii Orsetti, zarządzał jej dobrami.
Znany w środowisku ziemieńskim jako dobry gospodarz, doprowadził zaniedbany
przez poprzednich właścicieli maj. Samoklęski do wzorowego stanu, poprawił strukturę
lekkich gleb, rozbudował gorzelnię, założył kompleks stawów rybnych, rozwinął hodowlę
koni remotowych. Był członkiem centralnych władz Zrzeszenia Spirytusowego w Warsza
wie. Z zamiłowania był lekarzem, niestety warunki nie pozwoliły mu na wyższe studia,
posiadał jednak jako samouk dużą wiedzę i doświadczenie medyczne, które wykorzystywał
praktycznie, z czego był znany w okolicy. Opłacał studia średnie i wyższe kilku chłopcom
wiejskim, ułatwiając im następnie start życiowy. Robił to dyskretnie i bez rozgłosu.
Zmarł w Samoklęskach po wieloletniej ciężkiej chorobie, pochowany na cmentarzu
parafialnym w Kamionce k. Lubartowa.
Dzieci: 1)
Kazimierz Teodor (1889-1942); 2) Stefan, kadet, zmarł w czasie działań
wojennych w 1920; 3) Janina, absolwentka SGGW, żona Włodzimierza Jarnuszkiewicza,
dyrektora cukrowni w Swieciu, zmarła w 1935.
Dok.: Wspomnienia rodzinne; W. Wężyk, Kronika rodzinna, Warszawa 1987; Boniecki, Herbarz,
Uruski, Rodzina.
A n to n i K uszell
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K USZELL RÓŻA M ARIA h. Drogosław (26.06.1877-21.03.1958), wł. maj. Kurów
Olesin (pow. puławski) i współ. maj. leśnego Świerża Ostrowy (pow. chełmski) oraz współwł.
maj. Samoklęski (pow. lubartowski). Córka Teodora Adama Orsetti h. Złotokłos i Marii
Konstancji Pauliny z Jełowickich h. Bożeniec. Ur. w Świerżach, w pow. chełmskim.
Wraz z mężem »+ Wacławem Kuszellem do 1944 kierowała gospodarką w swych maj.
W latach trzydziestych prowadziła przez parę sezonów w Samoklęskach pensjonat, dla
zdobycia funduszy na utrzymanie zabytkowego pałacu (pałacyk myśliwski Izabelli Czarto
ryskiej) i parku na odpowiednim poziomie. Mieszkając kilkadziesiąt lat w Samoklęskach
pracowała również społecznie. Korzystając z doświadczeń swojej siostry
Marii Orsetti,
znanej działaczki w ruchu spółdzielczym, współdziałała w zakładaniu i prowadzeniu wiej
skich ośrodków i sklepów spółdzielczych, zajmując się m.in. księgowością (sklepy w Sa
moklęskach, Justynowie, Syrach i Starościnie). Należała do władz spółdzielczych w powie
cie Lubartów. Swoją długoletnią pracą nad rozwojem spółdzielczości wiejskiej przyczyniła
się do wzrostu gospodarczego zacofanych wsi byłego zaboru rosyjskiego.
Na przełomie lat 1943/44 była więziona przez Niemców na zamku w Lublinie. Po
śmierci męża przeniosła się do Warszawy, gdzie zaskoczyło ją powstanie. Wywieziona
przez Niem ców pod Łowicz, przyjęta została gościnnie przez gospodarzy we wsi. W wyni
ku reformy rolnej maj. zostały wywłaszone w 1944 i rozparcelowane. Przez kilka lat po
wojnie prowadziła pensjonat w Nałęczowie, gdzie mieszkała do końca życia w trudnych
warunkach bytowych. Zm. w Warszawie, pochowana na cmentarzu parafialnym w Ka
mionce k. Lubartowa.
O uznaniu dla jej pracy i jej pamięci, świadczy m.in. manifestacyjny udział okolicznej
ludności w ceremonii pogrzebowej.
A n toni K uszell

KUSZELL KAZIM IERZ TEODOR h. Drogosław (04.04.1898-18.12.1942), wł. maj.
Przytoczno (pow. łukowski), rolnik. Syn Wacława Kazimierza i Róży Marii z Orsettich.
Ukończył SGGW w Warszawie uzyskując doktorat w zakresie ekonomii rolnej i szkołę
Nauk Politycznych, uzyskując również doktorat. W 1921 uczestniczył w П1 Powstaniu
Śląskim, jako członek grupy dywersyjnej „Wawelberg”, brał udział w wielu akcjach dywer
syjnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ze stanu ruiny po wieloletniej dzierżawie doprowadził maj. do pełnego rozkwitu,
stwarzając wzorowy ośrodek rolno-przemysłowy. Założył szkółkę drzew owocowych i sad
na 60 ha, nowoczesną suszarnię chmielu, młyn parowy, cegielnię, unowocześnił i roz
budował gorzelnię, założył gospodarstwo rybne i hodowlę karakułów.
K.K. przyczynił się do powstania wiejskiego ośrodka zdrowia, wspierając go organiza
cyjnie i finansowo. Ofiarował gminie teren pod szkołę, budulec z lasu i z cegielni. W spo
magał pogorzelców we wsi Charlejów, spalonej w czasie działań wojennych. Działał
aktywnie w spółdzielczości mleczarskiej.
W czasie II wojny światowej był kwatermistrzem w AK na okręg Łuków. Wspierał
finansowo wysiedleńców z Wielkopolski, przechowywał i utrzymywał ludzi zagrożonych
ze względu na ich działalność. Zginął śmiercią tragiczną w Przytocznie zamordowany
przez bandę rabunkową, grasującą w okolicy w czasie okupacji niemieckiej. Pochowany na
cmentarzu parafialnym w Przytocznie.
W wyniku jego działalności maj., jako dobrze zagospodarowany, nie został rozparcelo
wany w 1944, ale przejęty w całości przez Państwowe Nieruchomości Rolne, jako gospo
darstwo uprzemysłowione.
Jego żoną była Maria Karolina Konic (zm. 9.04.1986), córka Józefa, współwł. maj.
Ratowo k. Mławy i Emilii z Woldenbergów (zm. w 1944). Absolwentka SGGW. Wspólnie
z mężem prowadziła maj. Przytoczno. Udzielała się społecznie współpracując z Kołem
Gospodyń Wiejskich, organizując służbę zdrowia na terenie gminy. W czasie okupacji jako
członek AK zorganizowała szpital połowy. Wspomagała jeńców wojennych w obozach
jenieckich, wysyłając masowo paczki żywnościowe. Wraz z mężem, a po jego śmierci

96
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

sama, wspomagała i chroniła ludzi zagrożonych przez okupanta. Po wojnie znalazła się
z dziećmi bez środków do życia, pracowała zarobkowo na utrzymanie rodziny.
Ich dzieci: 1) Andrzej Ignacy (08.07.1923-20.07.1944), uczestnik walk partyzanckich,
odznaczony Krzyżem Walecznych; 2) Helena, (ur. 18.09.1924), plastyczka, wykształcenie
średnie, inwalidka, rencistka; 3) Barbara Jełowiecka (ur. 26.01.1926), wykształcenie w y
ższe, architekt krajobrazu, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczona Krzyżem
Walecznych, emerytka; 4) Jadwiga (ur. 20.10.1927), wykształcenie wyższe, filolog klasy
czny, emerytka; 5) Janina (ur. 06.03.1929), wykształenie wyższe, pedagog; 6) Katarzyna
(ur. 20.05.1930), wykształenie wyższe, inż. rolnik, emerytka, pracowała zawodowo jako
specjalista w hodowli zwierząt futerkowych, trzody chlewnej i ryb, odznaczona Krzyżem
Kawalerskim Odrodzenia Polskim, emerytka; 7) Antoni (ur. 04.06.1935), doc. dr hab.,
fizyk teoretyk, pracownik UW (filia w Białymstoku).
A ntoni K uszell

LEITGEBER CZESŁAW KAZIM IERZ (04.01.1877-12.02.1947), wł. maj. Głębokie
i Berkowe w pow. gnieźnieńskim, inż. architekt, działacz społeczny i polityczny (zob. PSB).
Syn Bronisława, początkowo gospodarującego w maj. rodzinnym Czerleinku k. Kostrzynia
Wlkp., a później dzierżawcy Chojny i Chojnicy w pow. poznańskim i Wandy z Gregorowiczów h. Lubicz, córki Jana, wł. maj. Łukowca k. Nakła. Ur. w Chojnie w pow. poznańskim.
Do gimn. uczęszczał w Trzemesznie i Poznaniu. Studia architektoniczne odbywał
w Stuttgardzie i Wiedniu. W 1903 osiedlił się w Poznaniu, gdzie otworzył pracownię
projektową i własne przedsiębiorstwo budowlane. Działalność zawodową rozpoczął od
starań o założenie na terenie Poznania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich
„Strzecha”.
W 1. 1911-1914 był jednym z nielicznych Polaków w po
znańskiej radzie miejskiej, gdzie bronił interesów ludności pol
skiej miasta.
B ył aktywnym działaczem poznańskiej Narodowej Dem o
kracji, członkiem Ligi Narodowej oraz poznańskiej „Straży”.
Pełnił funkję pełnomocnika Ligi Narodowej na całe terytorium
Regencji Olsztyńskiej. W jego ręku koncentrowała się akcja
finansowania propagandy i polskiej działalności narodowościo
wej na ziemiach mazurskich. W okresie, gdy zaostrzyły się
represje wymierzone w działaczy i organizacje polskie na Ma
zurach, zorganizował w 1907 wspólnie z Karolem Rzepeckim
w swojej posesji w Szczytnie „Księgarnię Mazurską”, redakcję
czasopisma „Mazur” wraz z placówką wydawniczą (w tym tak
że drukarnię) oraz umożliwił tamże otwarcie placówki Banku
Mazurskiego.
Czesław Leitgeber
Do 1908 był członkiem Komitetu Mazurskiego. Przed 1915
posiadał największe w Poznaniu przedsiębiorstwo budowlane. B ył jednym z najwybitniej
szych poznańskich architektów okresu secesji. Powołany w 1914 do armii niemieckiej,
zmuszony został tym samym do likwidacji swojej firmy budowlanej. W 1918 wrócił do
Poznania, wziął aktywny udział w Powstaniu Wielkopolskim i w pracach Naczelnej Rady
Ludowej. W Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej kierował jakiś czas pracami Departamentu
Budownictwa. W 1922 wznowił działalność swojego przedsiębiorstwa budowlanego i pro
wadził je do 1931. Wybudował, zwłaszcza w okresie poprzedzającym otwarcie Powszech
nej Wystawy Krajowej w Poznaniu wiele ważnych dla miasta obiektów. W 1931 zre
zygnow ał z dalszej działalności zawodowej i osiadł w maj. Głębokie, należącym
poprzednio do Stanisława Chełmickiego z Zakrzewa. Głębokie liczyło ok. 400 ha obszaru,
a folwark Berkowo z nim graniczący ok. 250 ha. W ciągu niewielu lat podniósł zaniedbany
maj. do rzędu najlepiej zagospodarowanych w Wielkopolsce.
W czasie okupacji wysiedlony przez Niemców, otworzył w Warszawie firmę budow-
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laną, która w 1. 1941-1943 odbudowała szereg gmachów publicznych, m.in. przy Placu
Bankowym - Komisję Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego, ponadto kompleks
gmachów tzw. akademików przy Placu Narutowicza. Jesienią 1943 przeniósł się z Warsza
wy do Sułkowic k. Góry Kalwarii w pow. grójeckim, maj. swego siostrzeńca i tam,
pomagając właścicielowi w prowadzeniu maj., pozostał do końca wojny.
W 1945 powrócił do Głębokiego, lecz tu po trzech dniach władza ludowa kazała mu
opuścić maj., który rozparcelowano, a później znów scalono, tworząc spółdzielnię produ
kcyjną. Po 1946 część parcelantów ponownie objęła działki przyznane we wrześniu 1945,
a na połowie maj. nadal istnieje spółdzielnia produkcyjna. W wyniku trzech kolejnych
przeobrażeń maj. popadł w ruinę. Berkowo zostało całkowicie rozparcelowane, a w Głę
bokim rozebrano połowę budynków gospodarczych, w tym m.in. gorzelnię.
C.L. załamany wypędzeniem z maj., w który włożył tyle pracy i energii, by doprowa
dzić go do kwitnącego stanu. Zm. w Poznaniu. Rodziny nie założył. Bratankowi i sukceso
rowi pozostawił napisaną w latach wojny instrukcję gospodarczą, w której opisał swoje
doświadczenia i udzielił następcy wskazówek w przedmiocie zarządzania majątkiem.
Cenny księgozbiór C.L. uległ w 1945 zniszczeniu bądź rozproszeniu, podobnie jak
bardzo wartościowe obrazy znajdujące się we dworze. Były wśród nich dzieła Juliusza
Fałata, Wojciecha Kossaka, Leona Wyczółkowskiego, Jana Kotowskiego, Stanisława Tondosa, Michała Wywiórskiego, Jacka Malczewskiego. W posiadaniu rodziny zachowały się
jedynie dwa portrety C.L., malowane przed I wojną światową przez Stefana Sonnewendta
i Antoniego Procajłowieża. Przepadło także archiwum majątkowe i osobiste.
Dok.: PSB; materiały rodzinne w posiadaniu autora.
Sław om ir Leitgeber

ŁUNIEW SKI ADAM M IKOŁAJ (04.12.1868-1941), wł. maj. Wieniawa w pow. ra
domskim, prezes Dyr. Gł. T.K.Z. Syn Henryka i Marii z Podkańskich. Ur. w Wieniawie, maj.
matki.
Ojciec A.Ł. brał udział w Powstaniu 1863 jako Naczelnik Powiatu Radomskiego z
ramienia Rządu Narodowego, a po Powstaniu emigrował. Maj. Wieniawa był hipotecznie
własnością jego teściowej i dlatego nie został skonfiskowany, ale bardzo zniszczony i w
dalszych latach zaniedbany. To też gdy A.Ł. objął Wieniawę (421 ha) z folwarkami
(ogółem 576 ha), miał duże trudności finansowe. Energicznie wziął się do pracy. U nowo
cześnił starą gorzelnię zaopatrując ją w nową aparaturę. Zdrenował cały folwark Jabłonica.
Rozszerzył znacznie uprawę chmielu - założył chmielniki w Wieniawie i Jabłonicy. Zmelio
rował mało wydajne mokre łąki folwarku Kłódno i założył 90 hektarowe gospodarstwo
rybne, zaś tereny piaszczyste Kłódna zalesił. Rozwinął hodowlę koni, które odstawiał dla
wojska. Wybudował dużą chlewnię i założył hodowlę trzody chlewnej rasy angielskiej.
Wprowadził nowy, niestosowany wówczas nigdzie system płac pracowników maj., przez
ich partycypację w dochodach z maj., co bardzo sobie cenili. W Wieniawie wybudował
swoim kosztem ochronkę dla dzieci wiejskich, zaangażował nauczycielki i prowadził tajną
szkołę języka polskiego (przed 1905). Brał czynny udział w organizowaniu kółek rolni
czych. B ył członkiem Zarządu Syndykatu „Radomska Spółka Rolna” oraz Powiatowego
ZZ. W 1910 A.Ł. został na stałe urzędującym radcą Dyrekcji Głównej TKZ w Warszawie,
dokąd przeniósł się z rodziną. W Wieniawie obsadził zaufanego administratora. W 1922
został wybrany Prezesem Dyrekcji Głównej TKZ, którą to funkcję pełnił do 1938. Administację maj. objęli starsi synowie.
W 1896 ożenił się z Anną Koźmińską h. Poraj (1874-1944), córką Konstantego i Marii
z de Krauzów, właścicieli maj. Zharek na Podolu.
Mieli czterech synów i jedną córkę. W czasie I wojny światowej gdy w 1915 zbliżały
się wojska niemieckie A.Ł. wyprawił żonę z dziećmi do jej rodziny na Podole, skąd udało
się jej wrócić w 1918. W wojnie 1920 trzech ich synów było już w wojsku.
W czasie II wojny światowej władze niemieckie wysiedliły rodzinę Łuniewskich z
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się wojska niemieckie A.Ł. wyprawił żonę z dziećmi do jej rodziny na Podole, skąd udało
się jej wrócić w 1918. W wojnie 1920 trzech ich synów było już w wojsku.
W czasie II wojny światowej władze niemieckie wysiedliły rodzinę Łuniewskich z Wie
niawy i Kłódna, przeznaczając cały teren jak i okoliczne wsie i osiedla na część wielkiego
poligonu wojskowego (Luftwaffenübungsplatz).
Wdowa po A.Ł., Anna, przebyła Powstanie w Warszawie, przeszła przez obóz w Prusz
kowie, następnie wywieziona została do obozu koncentracyjnego Ravensbrück i tam zmar
ła 12.12.1944. Starsi synowie, Stanisław i Ludomir jako oficerowie rezerwy brali udział
w kampanii wrześniowej 1939.
Dzieci: 1) Stanisław wzięty do niewoli niemieckiej w kampanii 1939, po wyjściu
z Oflagu w 1945, wyemigrował do Szwecji, żonaty z Anną Różycką, która w czasie wojny
była w obozie Sachsenhausen i Ravensbrück, zm. w Warszawie; 2) Ludomir, por., brał
udział w kampanii 1939, potem w niewoli w ZSRR, zginął zamordowany w Katyniu,
żonaty z Ireną Rakowską, ich dzieci mieszkają w Warszawie; 3) Jerzy, żonaty z Heleną
Helbich, mieszkają w Warszawie, mają trzy córki; 4) Adam, muzyk, ekonomista, żonaty
z Wandą Żelisławską, w 1938 wyjechał do Brazylii, skąd nie powrócił; 5) Maria zamężna
za Zdzisławem Karczewskim, wł. maj. Wielgie w pow. iłżeckim, mieli dwoje dzieci.
Dok.: Informacje Jerzego Łuniewskiego; T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziem ian... kieleckie; Łoza,
Czy wiesz kto to jest?, II.
A ntoni A rkuszewski

M IECZKOW SKI JÓZEF (1835-1907), wł. maj. Cibórz i Niedźwiedź na Pomorzu. Syn
Ignacego (1807-1882), wł. Ciborza i Marii Olszowskiej. Ur. w
Ciborzu (pow. brodnicki).
Miał brata Teofila (1847-1908) żonatego ze Stanisławą Ga
domską z Dziembakowa, rodziców »+ Stefana (1889-1956), wł.
maj. Dzierżanowo-Rąkcice (pow. płocki).
Mieczkowscy to rodzina szlachty odwiecznej. Z łomżyńs
kiego wywodzą się rodziny Mieczkowskich linii ciborskiej, wł.
Ciborza, Niedźwiedzia i Dzierżanowa herbu Zagłoba v e l Zagroba oraz Mieczkowscy herbu Bończa z Nieciszewa, Siemik i Srebr
nej Góry. Za Sasów obie rodziny osiedliły się na Pomorzu i w
Poznańskiem. Potomkowie Franciszka w 1. 1765-1781 kaszte
lana konarsko-kujawskiego dziedziczyli Nieciszewo, natomiast
Maciej, syn Kazimierza łowczego łomżyńskiego, ur. w 1716
w Mieczkach nabył Cibórz, który przechodząc z ojca na syna
pozostał w rękach rodziny do chwili wybuchu wojny w 1939.
Barwną postacią rodziny i pierwszym chyba emigrantem
oraz przemysłowcem był Kazimierz Marceli Mieczkowski (1742-1811), szambelan i ulu
bieniec Stanisława Augusta, od którego otrzymał starostwo rabsztyńskie (1775) celem
rozwoju hutnictwa. Naruszewicz w swej P o d ró ży K a n io w skiej opisuje wspaniałe przyjęcie
wydane przez Kazimierza na cześć króla w tychże dobrach. Po rozbiorze, mimo ofiarowa
nych mu godności do Polski nie wrócił, zamieszkał w Dreźnie i tam zmarł. Obie rodziny,
choć odmiennych herbów, są ze sobą parokrotnie spokrewnione. Ostatnim związkiem było
małżeństwo Danuty Mieczkowskiej z Dzierżanowa, wdowy po poległym w 1939 »+ Sta
nisławie Dziewanowskim z Grodkowa, a zamężnej następnie za Zygmuntem Rudowskim,
synem Zofii Mieczkowskiej z Nieciszewa.
J.
M. poślubił Zofię Kucharską, która wniosła maj. Niedźwiedź w rodzinę męża (po
śmierci jedynego brata poległego w Powstaniu Styczniowym).
Dzieci: 1) Maria (ur. 1862), zamężna Karwatowa; 2) Zygmunt (1864-1909), w ł. maj.
Piecewo, ożeniony z Marią Gułkowską; 3) Aniela ur. 1865, zamężna Strzeszewska; 4) Jan
(1867-1893); 5) *+ Wacław (1869-1947); 6) Leon (17.04.1870-29.06.1931), doc. chirurgi
UP, autor wielu prac nauk. w jęz. polskim i niemieckim, szeroko znany ordynator szpitala
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Elżbietanek w Poznaniu, żonaty (ślub 1904) z Zofią Taczanowską z Taczanowa; 7) Zofia
ur. 1873, zamężna Czaplicka; 8) »+ Ignacy (1876-1939); 9) Irena ur. 1882, zamężna
Niedziałkowska z Sułkowic.
Dok.: Lustracje Małopolskie, Naruszewicz, Podróż Kaniowska, B. Paprocki, Herby rycerstwa
polskiego, Kapica Milewski, Herbarz, SGKP, I.
Zbigniew M ieczkow ski

M IECZKOW SKI W ACŁAW (1869-1947), wł. Niedźwiedzia w pow. Wąbrzeźno, na
Pomorzu. Syn
Józefa, wł. Ciborza i Zofii z Kucharskich.
W.M. od wczesnej młodości przejawiał zainteresowania artystyczne. Po ukończeniu
Konserwatorium Muzycznego w Krakowie zainteresowania historią sztuki i kolekcjoner
stwem stały się pasją jego życia. Zbiory w Niedźwiedziu były wielokrotnie opisywane
i katalogowane w okresie niemal całego stulecia. Zachowały się o nich informacje w wielu
publikacjach. Zbiory rodzinne pochodzące częściowo z Ciborza, jak kolekcja starej broni,
oraz dział archeologiczny, uporządkował Józef M ieczkow ski. Syn jego, W acław,
zamiłowany kolekcjoner i znawca sztuki, w licznych podróżach zagranicznych nabywał
coraz to nowe obiekty. W.M. odwiedzając antykwariaty Berlina, Wiednia, Paryża lub
Rzymu sprowadzał nieraz całe antyczne zespoły, jak np. po śmierci Milana I Obrenowicza,
króla Serbii, czy arcyksięcia Jana Salwatora (Johann Orth). Kolekcja powiększyła się
również o dzieła sztuki wniesione przez żonę Działowską z Działowa. Dwór niedźwiedzki
wypełniony był malarstwem polskim i obcym, zbiorami porcelany, brązów, tabakier, pa
sów słuckich. Stały w nim meble francuskie, biedermayerowskie, holenderskie i gdańskie.
W zbrojowni znajdowało się sześć zbroi, dwie husarskie, wszystkie umieszczone były
w niszach sali jadalnej, gdzie zasiąść mogło kilkudziesięciu biesiadników w otoczeniu
pamiątek średniowiecza. Katalog wystawy w Poznaniu w 1917, poświęconej Kościuszce,
wymieniał 30 pozycji należących do kolekcji niedźwiedzkiej. Orłowicz, w swym przewod
niku po województwie pomorskim, pisze o N iedźwie
dziu „że są to jedne z nielicznych dóbr które utrzymały
się w polskich rękach”. Zbiory powstały w zaborze pruI skim za czasów Bismarcka! Swym bogactwem miśnieńJ skiej porcelany, orężem wiedeńskiej potrzeby i innymi
I polonikami pobudzały i utrwalały uczucia narodowe,
a swym działem archeologicznym dawały świadectwo
j prawdzie dokumentując naukowo historię tych ziem pra
słowiańskich. Tam gdzie cenzura wykreślała polskie sło
wo, walczył na swój sposób W.M., otwierając dla szkol
nych w ycieczek muzealne sale. Jego odwaga została
I doceniona nawet w okresie prześladowań ostatniej wojny, bo kiedy wysiedlano ziemian polskich z terenów
przyłączonych do Rzeszy, a muzeum znalazło się na
liście konfiskat, właściciela pozostawiono we dworze,
a wbrew germanizacyjnym instrukcjom w kenkarcie w
rubryce narodowość zapisano „Polak - właściciel dóbr
rycerskich” (Pole - Rittergutsbesitzer). Czego nie doko
Wacław Mieczkowski
nały władze niemieckie, wywożąc w nieznanym kierun
ku niedźwiedzkie zbiory, dokończyły grabieże Armii Czerwonej i powojenne zniszczenia.
Po wojnie we dworze zamieszkiwali pracownicy PGR, jedyna pozostawiona w hallu rzeźba
Eberlina „Zraniona dziewica” została uszkodzna. Park wzorowany na Schönbrunnie i
rozarium liczące 300 gatunków róż zostało całkowicie zdewastowane.
Dzieci: 1) Leszek (1903-1969), żonaty z Heleną Swinarską; 2) Krystyna l°voto Grado
wska, 2°voto Łoś; 3) Anna l°voto Szcześniewska, 2°voto Żaboklicka.
Dok.: „Tygodnik Ilustrowany”, 1908 nr 27 i 1937 nr 23; „Wieś i Dwór”, 1914 nr 2; „Świat”, 1922
nr 11 oraz 1930 nr 39; M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik p o województwie pomorskim ; Warszawa

I
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1924; E. Chwalewik, Zbiory polskie, t. II, Warszawa 1926; Aleksander Janta, Duch niespokojny, Bal
w Niedźwiedziu, Londyn 1957; Zabytkom na odsiecz: zaginione zbiory, Życie Warszawy, 1979, nr 201;
M. Gradowski, [EpitafiumNiedźwiedzia, [w:] „Spotkania z Zabytkami”, 1981, nr 6. Krystyna z Miecz
kowskich Łoś, córka Wacława, sporządziła z pamięci, w 1961 w Londynie, spis zbiorów doszczętnie
rozgrabionych w 1.1939-1946.
Zbigniew M ieczkow ski

M IECZKOW SKI IGNACY (1876-1939),wł.maj.Cibórz (p ow .b rod n ick i).S ynJózefa
i Zofii z Kucharskich z Niedźwiedzia.
I.M. po odbyciu wymaganej służby wojskowej zakończnej w stopniu oficera rezerwy
Pułku Huzarów Śmierci stacjonowanym w Gdańsku oraz po
studiach rolniczych we Wrocławiu w 1. 1898-1900 przejął od
ojca administrację dóbr Cibórz nad rzeką Welą, dopływem
Drwęcy. Maj. ten od pokoleń znajdował się w posiadaniu rodzi
ny Mieczkowskich. Według informacji w S ło w n iku g eo g ra fic z
nym K ró lestw a P o lsk ie g o : „Jest tu młyn, a zarazem przyrząd,
którym woda obracając młyn i tartak, obraca zarazem wielką
młockarnię, sieczkarnię, dostarcza wody do gorzelni i śrubuje
słody. Pałacyk w pięknym ogrodzie, budynki murowane pod
dachówką, piękne grunta i dobrze zagospodarowane, piękne
łąki, cegielnia, bór obfity w zwierzynę.” Ten „przyrząd” o ca
łym szeregu zastosowań musiał być rzeczywiście niezwykłym
na ówczesne czasy technicznym wynalazkiem. O wiele obszer
niejszy opis Ciborza zamieszcza K sięg a p a m ią tk o w a na 75 lecie
Ignacy Mieczkowski
„ G a zety R o ln ic z e j ” wydanana w 1938 pod tytułem „O p isy G o 
sp o d a rstw ”. Obejmuje ona 47 obiektów wielkiej własności
przedstawionych do publikacji rekomendacją
związków ziemian z całej Polski. Jest to fa
scynująca lektura, charakteryzująca wysoki
poziom rolnictwa II Rzeczypospolitej oraz
specjalny typ ludzi oddanych z dziada pra
dziada swej pracy, a przede wszystkim od
grywających przodującą rolę wśród wiejskie
go społeczeństw a, nie tylko w dziedzinie
uprawy ziemi, ale narodowego uświadomienia,
oświaty i opieki. Majątek obejmował ogółem
1170 ha w 1939, w czem roli ornej 420 ha, łąk
Dwór w Ciboizu
134 ha, pastwisk 200 ha lasów 364 ha. I.M.
46 ha przeznaczył na lotnisko. Świadectwem o mało przyjaznym nastawieniu władz z ja
kim spotkała się wielka własność już przed 1939 była sprawa owego lotniska ofiarowanego
Państwu Polskiemu przez I.M., jako pewnego rodzaju zabezpieczenie przed zakusami
reformy rolnej, a więc przymusowej parcelacji! Groźba ta istniała, mimo iż Cibórz był
wysoko uprzemysłowionym majątkiem z cegielnią, tartakiem, gorzelnią, o gospodarce
zbożowej, leśnej i hodowlanej koni oraz owczarni zarodowej rasy holsztyńskiej. Rozległy
dwór pełen starych portretów rodzinnych zbudowany był za czasów Ignacego M ieczko
wskiego (1807-1882), natomiast większość budynków inwentarskich z czerwonej cegły
nosiła inicjały jego syna
Józefa (1835-1907). Dwór w Ciborzu spłonął po П wojnie
światowej i tylko groby rodzinne świadczą o historii lat minionych.
I.M. żonaty był z Antoniną Graff. Ostatni dziedzic Ciborza nie pozostawił męskiego
potomstwa. Mieli oni cztery córki: 1) Zofię; 2) Teresę Staniewiczową; 3) Antoninę Królikiewiczową i 4) Marię za Michałem Przanowskim (1902-1970).
Zbigniew M ieczkow ski
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Ślub Zbigniewa i Karoliny Mieczkowskich
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M IECZKOW SKI STEFAN (1889-1956), wł. Dzierżanowa-Rąkcic (pow. płocki). Syn
Teofila (1847-1908) i Stanisławy Gadomskiej z Dziembakowa, bratanek Józefa.
Po ukończeniu szkoły średniej Rontalera w Warsza
wie oraz czeskiej wyższej szkoły rolniczej w Taborze
poświęcił wiele lat na odbudowę całkowicie zniszczone
go podczas I wojny światowej majątku.
Otoczenie dworskie Dzierżanowa powstało w pocz.
XIX w., ówcześnie własność ministra skarbu Królestwa
Kongresowego Teodora Morawskiego. Z tego czasu po
chodził, spalony podczas I wojny światowej, pałac oto
czony rozległym parkiem i ogrodem owocowym. Wspa
n iały ów park zak oń czon y p ółk ilom etrow ą aleją
grabową, gdzie u szczytu znajdowała się na wzniesieniu,
otoczona koroną drzew figura Matki Boskiej, postawio
na na pamiątkę grobu powstańców 1863 roku. Tylko
owa figura przetrwała zawieruchę I i II wojny światowej
i jej następstwa.
Dzierżanowo należało do nielicznych miejscowości
zniszczonych w czasie I wojny światowej w 95%. Spalo
ne zostało czterdzieści budynków mieszkalnych i inwentarskich i tylko masywne sklepienia
piwnic pałacowych zapewniły przez szereg miesięcy dach nad głową bezdomnym pracow
nikom. Wywieziona przez oddaną służbę Helena z Chamskich Stefanowa Mieczkowska z
małymi córeczkami Elżbietą i Danutą zamieszkała u swych rodziców wł. Drożdżyna,
Strachówka i Siedlina w pow. płońskim. Po odparciu nawały bolszewickiej, zsiadając z
konia ochotniczego szwadronu Pułku Szwoleżerów Mazowieckich S.M. zastał tylko ruiny
spalonego pałacu, wedle zamieszczonego dedykowanego mu przez proboszcza kościoła
kolatorskiego w Orszymowie zdjęcia, zrobionego z okazji odwiedzin pogorzelców.
Świetny organizator i pełen inicjatywy przemysłowej, a zarazem zamiłowany rolnik,
nie załamał rąk. Maj. obejmował 619 ha. Podniesione ze zgliszcz Dzierżanowo, w chwili
wybuchu II wojny światowej przedstawiało imponujący, widok nowoczesnych magazyny nów, stodół, obór i innych budynków inwentarskie, młyna zbożowego o napędzie elek
trycznym oświetlającym wszystkie pomieszczenia gospodarskie i mieszkalne, a nawet alta
ny w p arkow ych ustroniach . D op row ad zon e do p odw órza o d g a łę z ie n ie k o lei
wąskotorowej, zapewniało bezpośredni transport buraków prosto z wagi do pobliskiej
cukrowni Mała Wieś, lub nawozów i melas koniecznych do stosowania nowoczesnych
systemów upraw roli i zapewnienia właściwych warunków hodowlanych. Może najwy
mowniejszym dowodem przedwojennego rozwoju Dzierżanowa i wielokierunkowej go
spodarki jest potwierdzone notarialnie oświadczenie administra
tora zatrzymanego na tym stanowisku przez niem ieckiego
zarządcę po wysiedleniu właściciela: „Po potrąceniu kosztów
gospodarczych roczny dochód w ynosił około 150 tysięcy
złotych polskich przedwojennych”.
Jeszcze dziś, jako częściowo rozparcelowane, PGR Dzierża
nowo zachowało swoją kulturę ziemi, przynosząc wspaniałe
urodzaje, przodujące w gospodarczych osiągnięciach, mimo
grabieży i zniszczeń trudnych do zrozumienia. Już wkraczające
wojska armii czerwonej uniemożliwiły dalszą produkcję i do
starczanie energii elektrycznej tnąc pasy transmisyjne na pode
szwy. Całkowicie zmieniło się otoczenie, mimo, iż z resztek
parku starano się odtworzyć zarośnięte przez dziesiątki lat dziki
mi krzewami krajobrazy i widoki na lustra stawów. Częściowo
rozebrany walący się dwór, wycięty sad, na trawnikach zajazdu
Zbigniew Mieczkowski
postawiono garaże traktorów...
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S.M. ożeniony był z Heleną Chamską (1894-1975) córką Leona i Marii. Pozostawili oni
troje dzieci: 1) Elżbietę Maciejewską; 2) Danutę l°voto Dziewanowską, 2°voto Zygmuntową Rudowską i 3) Zbigniewa (ur. 22.06.1922), oficera 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka,
uczestnika kampanii we Francji 1940 oraz Francja-Niemcy 1944-1945, odznaczonego
Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski, prze
mysłowca osiedlonego w Anglii; żonatego z Caroline (ur. 28.07.1933), córką lorda i lady
Grenfell, ich dzieci: a) Stefan (23.03.1967) mgr nauk psycholog. Uniwesytetu Edynburskiego, oficer wojsk brytyjskich, b) Helena ur. 26.03.1970.
Dok.: T. Święcki, F. Wybul t, Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania Państwa
Polskiego.
Zbigniew M ieczkow ski

M IECZKOW SKI EDW ARD (ur. 1873/4), wł. maj. rodzinnego Sierniki (pow. rogoźnieński). Syn Maksymiliana Stanisława zNieciszewa (ur. 1844) i Heleny zDonimirskićh.Ur.
w Łaszewie.
Brat
Stanisława i
Władysława.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim.
W Siemikach znajdował się zespół pałacowo-parkowy, 4 oficyny, najstarszy w W ielkopolsce park krajobrazowy. Maj. uprzemysłowiony o zmechanizowanej produkcji.
Żonaty z Zofią Heyducką miał troje dzieci: 1) Maria Maleszewska; 2) Ewa zmarła
młodo po wypadku na polowaniu; 3) Bohdan.
Elżbieta Morawska, Rom an Dąbski-Nerlich

M IECZKOW SKI STANISŁAW (1875-1940), wł. maj. Srebrna Góra (pow. wągrowiecki). Syn Stanisława Maksymiliana z Nieciszewa i Heleny z Donimirskich.
Studiował na Uniwersytecie w Monachium. Architekt wielu dworów w Poznańskiem,
kościoła św. Jana Vianer w Poznaniu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. B ył Radcą
Izby Handlowej w Poznaniu.
W Srebrnej Górze (pow. 530 ha) znajduje się klasycystyczny zespół dworski (pałac
i dwie oficyny) z końca XVIII w. Malowniczo położony na stromej skarpie, o harmonijnej
architekturze otoczony był pięknym parkiem krajobrazowym. Bogate dekoracje o wysokim
poziomie artystycznym i układ wskazują na reprezentacyjny charakter budowli. Zniszczo
ny przez powojennych użytkowników pałac został odrestaurowany w 1. 60-tych.
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Srebrna Góra Stanisława Mieczkowskiego

St.M. ożeniony z Kazimierą z Moszczeńskich, córką Bolesława.
Mieli czworo dzieci: 1) Helena Dąbska Nerlich (1901-1978); 2) Antonina Wasiutyńska
ur. 1903; 3) Andrzej (1906-1939); 4) Edward (1910-1939), zamordowany przez Gestapo
jako zakładnik po wkroczeniu wojsk niemieckich.
Elżbieta Morawska, Rom an D ąbski-N erlich

M IECZKOW SKI W ŁADYSŁAW (10.02.1877-06.04.1959), wł. maj.Nieciszewo (pow.
Pruszcz), adwokat, bankowiec, działacz polityczny, poseł do parlamentu Rzeszy. Syn Sta
nisława Maksymiliana i Heleny z Donimirskich. Ur. w Nieciszewie.
Gimn. ukończył w Chełmnie w 1896, studiował ekonomię i prawo w Krakowie, Berli
nie, Lipsku oraz w Ecole des Sciences Polit, w Paryżu, doktoryzował się w Rostoku. Po
aplikanturze i złożeniu egzaminu asesorskiego w Berlinie w 1905 otworzył kancelarię
adwokacką w Poznaniu, jednocześnie biorąc aktywny udział w życiu politycznym.
Doskonały obrońca w procesach politycznych włączył się do ruchu narodowo-demokratycznego w Poznaniu - wstępując przed 1907 do Ligi Narodowej - stał się jednym
z najwybitniejszych jej działaczy. Ogromną popularność zjednały mu mowy wygłaszane na
wiecach zwoływanych w 1911, jako protest przeciwko pruskim ustawom wyjątkowym.
Wybrany 25.01.1907 posłem do parlamentu Rzeszy złożył mandat 20.10 t.r. Sekretarz
generalny „Straży” (Towarzystwa Obrony Ziem Zachodnich).
Po wybuchu I wojny światowej był jednym z założycieli tajnego Koła Międzypartyj
nego w Poznaniu (od 1916 działającego jako Tajny Międzypartyjny Komitet, a od 1918
Centralny Komitet Obywatelski), a w czasie Powstania W ielkopolskiego był członkiem
Naczelnej Rady Ludowej. W 1918 wybrany został przewodniczącym Rady Miejskiej
w Poznaniu i pełnił tę funkcję do 1924 (w 1921 również obowiązki prezydenta Poznania).
W 1.1924-34 był dyr. nacz. Banku Polskiego. W 1934, gdy rząd ze względów politycznych
odmówił zatwierdzenia jego wyboru na prezydenta Poznania, otworzył powtórnie kance
larię adwokacką. Odznaczony był złotym Krzyżem Zasługi.
W grudniu 1939 udało mu się wyjechać do Warszawy, w której mieszkał przez całą
okupację. Pracował jako radca prawny w Tow. Kredytowym Przemysłu Polskiego, działał
w konspiracyjnym SN i RGO. Wywieziony w czasie Powstania Warszawskiego przez obóz
w Pruszkowie do Częstochowy po wojnie wrócił do Poznania. Jako przewodniczący niele
galnego SN został aresztowany 28.11.1946 i skazany na cztery lata pozbawienia wolności.
Zwolniony wcześniej na mocy amnestii zamieszkał u córki. Zmarł w 1956 w Barzkowicach
pod Stargardem Szczecińskim.
W.M. w 1916 poślubił Antoninę Znaniecką (ur. 1896), córkę Adama i Heleny z JantaPołczyńskich. Z małżeństwa tego miał pięcioro dzieci: 1) Halina (ur. 1917), żona Edwarda
Lotha, prof. w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie; 2) Wanda (ur. 1918),
lektorka na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, żona prof. tejże uczelni
Antoniego Swinarskiego; 3) Adam (ur. 1919), dyr. Fabryki Maszyn Papierniczych w Cie
plicach; 4) Jan Roman (ur. 23.08.1921), radiooperator 300 dywizjonu bombowego w An
glii, zginął podczas nalotu na Bremę 4.07.1941, poch. na cmentarzu wojskowym w Olden
burgu; 5) Henryk zmarły w dzieciństwie.
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MOSZYŃSKI JAN FLORIAN h. Nałęcz, dewiza Non videri sed esse (04/17.09.184920.11.1920), wł. maj. Nowy Dorohiń (pow. owrucki), inż. Syn Karola i Konstancji Lenkiewicz
h.Kotwicz, córki Jana i FIorentyny Marcinkiewicz, wł. Chomiczek, Prudka i Zahorzań w pow.
mozyrskim.
M oszyńscy przybyli na Wołyń w końcu XVIII w., gdy Jan Aleksander M., stolnik
sandomierski wydzierżawił, a następnie w 1804 nabył od wdowy po Michale Pa wszy h.
Leliwa klucz nowodorohiński (ponad 31 tys. ha). Jan Aleksander M. zm. w Nowym
Dorohinie w 1809, a maj. objął syn Konstanty, zm. 1848. Syn tegoż Karol, wraz z bratem
Wiktorem, za udział w Powstaniu Styczniowym zostali zesłani na Syberię. Powrócili
w 1882, po 20 latach zesłania, na Wołyń. W t.r. Karol zmarł, został pochowany podobnie
jak Jan Aleksander i Konstanty na cmentarzu w Narody czach, a maj. na mocy testamentu
odziedziczył J.F.M. Część klucza nowodorohińskiego została jednak utracona, gdyż Witold
nie zdołał spłacić obciążającej go kontrybucji.
Po śmierci matki i zesłaniu ojca na Syberię J.F.M. wychowywany był w Prudniku przez
babkę Florentynę Lenkiewiczową. Po ukończeniu gimn. w Mozyrzu i matematyki na Uniw.
Kijowskim ukończył w 1877 Instytut Inżynieryjny Dróg i Komunikacji w Petersburgu
i pracował jako inż. przy regulacji rzeki Wołgi, Kamy, Sury i Moskwy, kolejno w Kazaniu,
Jełabudze, Wasilsursku i Permie, dochodząc do stanowiska członka Zarządu Okręgu Dróg
Komunikacji Wodnej w Moskwie. Dzięki tej pracy spłacił wysoką kontrybucję nałożoną na
Nowy Dorohiń przez władze rosyjskie za udział jego ojca Karola w Powstaniu Styczniowym.
W 1885 w Kazaniu J.F.M. ożenił się Emilią Kowalewską h. Prus III (ur. 20.04.1865
w Witebsku, zm. w 1886). Z małżeństwa tego urodził się syn i zmarła w niemowlęctwie
córka. W 1890 ożenił się ponownie z siostrą swej pierwszej żony Wiktorią (ur. 28.11.1868
w Wiatce, zm 15.01.1947 Lublin). Miał z nią trzech synów.
Po przejściu na emeryturę J.F.M. powrócił w 1915 na Wołyń do maj. Nowy Dorohiń,
który w 1. 1864-1915 był wydzierżawiony, i wraz z synami zajął się gospodarką. W 1916
dokupił na imię żony Wiktorii maj. Kacowszczyzna (o pow. 220 dziesięcin), położony
w pobliżu Nowego Dorohinia.
W skutek sprzedaży, rozliczeń spadkowych, działów rodzinnych, spłat długów zaciąg
niętych przez Pawszów, reformy uwłaszczeniowej 1861, sekwestrów i kontrybucji obszar
dóbr nowodorohińskich uległ znacznemu zmniejszeniu. Z dawnego klucza nowodoro
hińskiego w rękach J.F.M. pozostały (wg danych z 1920) grunta folwarczne Nowego
Dorohinia, położone po prawej stronie rzeki Noryń wraz ze zbudowanym tam w к. XIX w.
dworem, uroczysko Bobenki, las, błota i łąki przy rzece Hreźli i lasy Buda Lubówka ogółem 3290 ha.
J.F.M. pogromy bolszewickie przeżył na miejscu w maj. Po pierwszym pogromie
(7.12.1918) zdołał - w okresie formowania się władzy ukraińskiej w Owruczu, a następnie
w okresie okupacji niemieckiej, zwłaszcza za rządów hetmana Pawła Skoropadskiego maj. odbudować. Ostateczny pogrom nastąpił w dniach 29 listopada - 1 grudnia 1918.
W styczniu 1919 wszyscy synowie J.F.M. przyjechali do Warszawy, wstąpili do WP
i brali czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej lat 1919-1920 docierając do Owrucza
i Kijowa.
J.F.M. wraz z żoną Wiktorią wygnany przez bandy bolszewickie z maj. ukrywał się
w pobliskim miasteczku Narodycze przez rok 1919 do wiosny 1920. W maju 1920 po
zajęciu tych ziem przez Wojsko Polskie powrócił do Dorohinia i objął gospodarowanie
w wolnej Rzeczypospolitej. By uniknąć ponownych prześladowań ze strony bolszewików
wyjechał wraz z żoną przed cofającym się spod Kijowa Wojskiem Polskim na zachód.
Wyczerpany przejściami rewolucji bolszewickiej i półtorarocznym ukrywaniem się nie
wytrzymał trudów wojennej tułaczki, zachorował na chorobę zakaźną i zm. w Ciechocinku.
Dn. 8.08.1989 prochy J.F.M. przeniesione zostały do rodzinnego grobowca w Poznaniu na
cmentarzu Junikowo (kw. 30/1-3) gdzie spoczywa ze swym prawnukiem M iłoszem M i
chałem Moszyńskim (1952-1985), synem Leszka.
Żony J.F.M. pochodziły z rodziny ziemiańskiej osiadłej na witebszczyźnie. Do rodziny
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Kowalewski h. Prus III należały maj. Łapina i Czerepek w pow. witebskim oraz Krupnica
w lepelskim. Po śmierci męża w 1920 żona Wiktoria M. mieszkała w Zamościu i Warsza
wie. Po Powstaniu Warszawskim przeszła przez obóz w Pruszkowie i przyjechała do
Lublina, gdzie zmarła. Pochowana zostałą na cmentarzu przy ul. Lipowej.
Po śmierci J.F.M. maj. odziedziczyli czterej synowie, ale w marcu 1921 utracili go gdyż
na mocy traktatu ryskiego pow. owrucki znalazł się w granicach ZSRR.
Dzieci J.F.M. z Emilią z Kowalewskich: 1)
Jan (1885-1935); 2) Malwina (18861887). Z drugiego małżeństwa z Wiktorią z Kowalewskich: 1)
Emilian (1891-1965),
2)
Ambroży (1894-1941); 3)
Remigiusz (1897-1965).
Dok.: E.A.R. Moszyński, Nasza młodość i Dorohiń - dzieciństwo - czasy szkolne - uniwersyteckie,
pamiętnik w posiadaniu autora, E.R.J. Moszyński; Szkice i wspomnienia z ziemi owruckiej na Wołyniu,
„Pamiętnik kijowski”, t. II, Londyn 1963; E.R.J. Moszyński, Pogrom dworu wNowymDorohiniu w dniu
7 lutego 1918 roku, „Pamiętnik kijowski”, t. IV, Londyn 1980; E.M. Rostworowski, Popioły i korzenie,
Kraków 1985; dokumenty rodzinne w posiadaniu autora; SGKP, X IV /1,431.

Leszek Moszyński (red.)
M OSZYŃSKI JAN h. Nałęcz (02.01.1885-28.05.1935), współwł. maj. Nowy Dorohiń
(pow. owrucki), inż., prezes Tow. Krzewienia Oświaty na Kresach. Syn »+ Jana Floriana
i Emilii z Kowalewskich, ur. w Kazaniu.
W Moskwie ukończył gimn. (1903) i Instytut Inżynieryjny Dróg i Komunikacji (1909).
Po studiach podjął pracę zawodową, od 1913 był naczelnikiem Wydziału Komunikacji
Wodnej w Archangielsku.
Na przełomie 1919/20 przyjechał przez Skandynawię do Polski i wstąpił jako ochotnik
do WP. Po ukończeniu kursów fortyfikacyjnych brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej
w 7 grupie wojsk inżynieryjnych płk Biernackiego.
Po śmierci ojca odziedziczył wraz z braćmi Nowy Dorohiń, który utracił po traktacie ryskim.
Po wojnie był naczelnikiem Wydziału Ogólnego Poleskiej Dyrekcji Robót Publicznych
w Zamościu, potem w Brześciu n/Bugiem. Następnie został naczelnikiem Wydziału Komu
nikacji Budownictwa Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zm. w Warszawie, pochowany na cmentarzu Powązkowskim.
Ślub z Tamarą Nemetii (1885-1962) wziął w 1915. Miał z nią dwóch synów: 1) Walenty
(ur. 08.12.1915 w Archangielsku), ukończył gimn. w Brześciu n. Bugiem w 1933, studia
prawnicze w Warszawie w 1937, w 1. 1937-1938 był w Szkole Podchorążych 30 Dy w.
Piechoty w Brześciu; kampanię wrześniową odbył w 82 p. p. w st. plut. pchor., po krótkim
pobycie w obozie radzieckim w Husiatynie został zwolniony i przedostał się do GG,
w czasie Powstania Warszawskiego walczył w kompanii saperskiej; tytuł dr prawa karnego
uzyskał na UMCS w 1967, prokurator, ostatnio w Instytucie Problematyki Przestępczości
przy Prokuraturze Generalnej w Warszawie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, zm. bezpotomnie w Warszawie 15.12.1978, pochowany na Powązkach;
ożenił się w 1961 ze Stanisławą Wandą Czaplicką h. Lubicz (ur. 10.11.1921 w Żelazach,
zm. 25.09.1987 w Warszawie), córką Teodora, ziemianina z Żelaz Starych (pow. płoński),
działała ona podczas okupacji w AK, ukończyła liceum w Płońsku, z zawodu księgowa;
2) Władysław (ur. 20.10.1917 w Archangielsku), maturę uzyskał w 1935 w Brześciu nad
Bugiem, w 1944 wstąpił w Łucku jako ochotnik do I Armii WP, brał udział w walkach
0 Berlin, odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 i Medalem za Odrę Nysę
1 Bałtyk; po ukończeniu WSP w Krakowie w 1953 został nauczycielem matematyki
w gimn. w Płońsku, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; ożenił
się w 1949 z Marianną Jadwigą Czaplicką h. Lubicz, córką Teodora, siostrą Stanisławy (ur.
12.08.1920 w Żelazach), która zdała maturę w Pułtusku, w okresie okupacji działaczka AK,
z zawodu statystyk medyczny, mieszka w Płońsku; ich dzieci: a) Janusz Andrzej (ur. 1950
w Płońsku), ukończył WAT w Warszawie; jego dzieci - Iwona (ur. 1974 w Warszawie); Rafał (ur. 1976 w Siedlcach); - Izabela (ur. 1984 w Siedlcach); b) Wanda Anna (ur. 1953

109
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

w Płońsku), ukończyła SGGW w Warszawie, jej mąż Andrzej Żabczyński, dzieci: - Marek
(ur. 1983 w Pucku); - Marcin (ur. 1988 w Pucku).
Dok.: zob. Moszyński J.F.
L eszek M oszyński (red.)

M OSZYŃSKI EM ILIAN PIOTR h. Nałęcz, pseud. AK „Aleksander” (29.04.18911966), współwł. maj. Nowy Dorohiń (pow. owrucki), prawnik, sędzia Sądu Najwyższego,
kpt. WP. Syn *+ Jana Floriana i Wiktorii z Kowalewskich. Ur. w Singilejach k. Kazania.
Gimn. ukończył w Moskwie w 1911 oraz tamże studia prawnicze w 1916. Po ukoń
czeniu Twerskiej Szkoły Kawaleryjskiej w 1917 przyjechał do Nowego Dorohinia, by
pomagać ojcu w gospodarce. Był dcą plutonu jazdy w drużynie owruckiej, broniącej
w 1918 miasta i powiatu przed rewolucjonistami. W 1919 przyjechał do Warszawy i wstą
pił do WP. Brał czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 6 p. uł., a następnie
w 9 Dywizji Podlaskiej. Po śmierci ojca odziedziczył wraz z braćmi Nowy Dorohiń.
Wojsko opuścił w randze kapitana w 1925. W 1939 był sędzią Sądu Najwyższego.
W czasie okupacji kpt. AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, jeniec oflagu BergenBelsen. Po wojnie zamieszkał w Londynie. Był prezesem emigracyjnego Polskiego Stowa
rzyszenia Prawników w Londynie, Prezesem Rady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Zm.
w Anglii, pochowany w Walii na cmentarzu Penrhos. Odznaczony pośmiertnie przez Prezyden
ta RP na uchodźstwie Augusta Zaleskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ożeniony w 1920 z Janiną Trzeciak (1898-1926), a po jej śmierci w 1931 z Marią
Sylwią Jakowską (zg. w Powstaniu Warszawskim). Dzieci nie miał.
Dok.: zob. Moszyński J.F.
Leszek M oszyński (red.)

M OSZYŃSKI AM BROŻY STANISŁAW h. Nałęcz (07.12.1894-21.05.1941), współ
wł. maj. Nowy Dorohiń (pow. owrucki), zoolog. Syn
Jana Floriana i Wiktorii z Kowale
wskich. Ur. w Wasilsursku (gub. kazańska).
Po ukończeniu gimn. w Moskwie (1913) podjął tamże studia wyższe, przerwał je
jednak w 1919, by wrócić do Polski. Wstąpił do WP i brał udział w wojnie polsko-bolsze
wickiej w 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów, następnie w 9 Dywizji Poleskiej. Po śmierci
ojca odziedziczył wraz z braćmi Nowy Dorohiń. Studia przyrodnicze kontynuował w Po
znaniu, uzyskując w 1925 stopień dr filozofii w zakresie zoologii. Pracował jako asystent
UP, później nauczyciel gimn. im. Paderewskiego, a następnie Bergera w Poznaniu. W 1939
wysiedlony przez Niemców zamieszkał w Warszawie. W 1. 1940/41 wykładał biologię na
Wydziale Lekarskim Tajnego UW. Zm. w Warszawie. Pochowany na Powązkach.
Żonaty od 1927 z Marią (ur. 11/24.10.1895 w Holenderni, par. Biała Cerkiew, gub.
kijowska, zm. 03.01.1974 Poznań), córką Karola Bojakowskiego h. Rogala, syna pozba
wionego maj. powstańca 1863. Ukończyła ona na UP biologię (1927) i romanistykę (1932).
Po przeżyciu w Warszawie powstania i przejściu przez obóz w Pruszkowie, powróciła
z córkami do Poznania, gdzie pracowała jako nauczyciel akademicki Akademii Medycznej.
Pochowana na Powązkach.
Ich dzieci: 1) Anna Maria (ur. 25.03.1934 w Poznaniu), maturę zdała w Poznaniu
w 1952, ukończyła studia farmacji na Akademii Medycznej w Poznaniu w 1956, w 1981
wyszła za mąż za Klemensa Bogumiła Kubackiego (ur. w Poznaniu w 1931, zm. w Pozna
niu 1988), inż. budownictwa lądowego; mieszka w Poznaniu; 2) Natalia Janina (ur.
27.03.1938 w Poznaniu), maturę zdała w Poznaniu w 1956, mgr chemii na UP w 1961,
w 1962 wyszła za mąż za Karola Postka (ur. w Kłodawie, pow. Koło 1931), technika
elektryka, mieszka w Poznaniu, ich dzieci: a) Danuta Maria (ur. 1963 w Poznaniu) i b)
Joanna Helena (ur. 1968 w Poznaniu).
Dok.: zob. Moszyński J. F.
L eszek M oszyński (red.)
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M OSZYŃSKI REM IGIUSZ JÓ ZEF h. Nałęcz (01/14.10.1897-05.05.1965), współwł.
maj. Nowy Doroohiń (pow. owrucki), prawnik. Syn
Jana Floriana i Wiktorii z Kowale
wskich. Ur. w Permie.
Po ukończeniu gimn. w Moskwie (1916) pomagał ojcu w prowadzeniu maj. W 1919
zgłosił się do armii polskiej i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako st. ułan
w 3 p. uł., następnie 9 Brygady Jazdy. Uczestniczył w bitwie pod Płockiem w sierpniu 1920
i w kampanii wołyńskiej, za co na wniosek dowództwa 2 Dyw. Jazdy (płk Gustawa
Orlicz-Dreszera) otrzymał Krzyż Walecznych (nr 20700). Po śmierci ojca odziedziczył
wraz z braćmi Nowy Dorohiń. Studia prawnicze ukończył w Poznaniu w 1923. Pracował
jako sędzia cywilista, w 1939 w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, po wojnie w Sądzie
Wojewódzkim. Za prace nad unifikacją prawa cywilnego w Polsce odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. w Lublinie i pochowany został na cmentarzu
przy ul. Lipowej, w jednym grobie ze swą matką Wiktorią.
Ożenił się w 1925 z Marią Aleksandrą Wyszyńską h. Trzywdar (ur. 26.02.1899 w Lub
linie, zm. tamże 11.04.1959), córką Aleksandra, adwokata w Lublinie i senatora RP.
Studiowała ona na KUL-u w 1.1918-1923 polonistykę. Zm. i pochowana na cmentarzu przy
ul. Lipowej w Lublinie.
Mieli pięcioro dzieci: 1) Kalina Maria (ur. 26.04.1926 w Lublinie), więziona przez
Gestapo na Zamku w Lublinie w 1944, po zwolnieniu wyjechała do Warszawy i brała
udział w Powstaniu Warszawskim, maturę uzyskała w Lublinie w 1946; pielęgniarka dypl.
(Szkoła Pielęgniarska św. Wincentego a Paulo w Warszawie, 1962), benedyktynka (s.
Maura), pielęgniarka w domu starców Polonii Amerykańskiej, zam. Huntington (NY),
USA; 2) Leszek Józef (ur. 19.02.1928 w Lublinie), maturę uzyskał w 1947 w Lublinie,
studia filologiczne (polonistyka i slawistyka) zapoczątkowane na KUL-u w Lublinie kon
tynuował na UP, mgr (1952), dr (1959) i dr hab. filologii słowiańskiej (1962); w 1978
uzyskał tytuł prof. zwyczajnego UG, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski, mieszka w Oliwie; ożenił się w 1951 z Danutą Stefanią Slatała (ur. 25.08.1927
w Drawsku, pow. czamkowski), córką Michała, powstańca wielkopolskiego, odznaczone
go za udział w wojnie polsko-bolszewickiej krzyżem Virtuti Militari, nauczyciela w Pozna
niu; żona, adiunkt UG, ukończyła filologię polską na UP (1951), tyt. dr językoznawstwa
polskiego na UMK w 1972; ich dzieci: a) M iłosz Michał (ur. w Poznaniu w 1952), inż.
budownictwa okrętowego (Polit. Gdań.), działacz „Solidarności" w Gdańsku w 1. 19801985, zm. w Czorsztynie w 1985, pochowany w Poznaniu na cmentarzu Junikowo w gro
bowcu rodzinnym obok swego pradziada Jana Floriana; b) Bogna Maria (ur. w Poznaniu
w 1953), ukończyła studia na Akademii Medycznej w Gdańsku, lekarz pediatra, zamężna
za Janem Kazimierzem Kałużyńskim, elektronikiem, ich dzieci: - Jan Stanisław (ur. Gdańsk,
1979); - Michał Maciej (ur. Gdańsku w 1981); - Stanisław Rafał (ur. w Gdańsk w 1984);
c) Wiktor Jan (ur. w Poznań w 1957), studia na Akademii Medycznej w Gdańsku, lekarz
anestezjolog, dzieci: - Wojciech Wiktor (ur. w Gdańsku w 1980); - Filip Maria (ur. w
Lęborku w 1984); - Paweł Jan (ur. w Lęborku w 1985); - Maria Aleksandra (ur. w Lęborku
w 1986); 3) Lidia Teresa (ur. 30.09.1929 w Lublinie), maturę uzyskała w Lublinie w 1950,
ukończyła Instytut Wyższej Kultury Religijnej KUL w Lublinie w 1965, mieszka w Lubli
nie; 4) Barbara Zofia (ur. 18.08.1931 w Lublinie), maturę uzyskała w Lublinie w 1950,
studia polonistyczne na KUL (1953) poszerzone o kursy bibliotekarskie, nauczycielka
w Lublinie, w 1961 wyszła za mąż za Zbigniewa Jarosza, syna Tomasza, ur. 05.01.1928
w Zakopanem, plastyka, ich dzieci: a) Elżbieta Grażyna (ur. w Lublinie w 1964) i b) Liliana
Krystyna (ur. w Lublinie w 1965), zamężna za Jerzym Kazimierzem Łyczakiem, ich dzieci:
- Agnieszka Anna (ur. w Lublinie w 1988),; - Paweł Piotr (ur. w Lublinie w 1989); Magdalena Joanna (ur. w Lublinie w 1991); 5) Danuta Stanisława (ur. 17.02.1935 w Lubli
nie, zm. 03.09.1936 tamże).
Dok.:zob. Moszyński J.F.

Leszek Moszyński (red.)
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NIEGOLEW SKA W ANDA (10.08.1877-1970), wł.maj. Myjomice (pow. Kępno). Cór
ka Adolfa Wężyka h. Wąż (1844-1908) i Marii zPsarskich h. Jastrzębiec (1853-1934). Ur. w
maj. ojca Karmin (pow. Pleszew).
Wzięła ślub w Myjomicach 26.09.1904 ze Stanisławem Niegolewskim h. Grzymała, wł.
maj. Niegolewo (pow. Grodzisk), synem Zygmunta (1826-1901) i Zofii ze Skórzewskich h.
Drogosław (zm. 1912). Wraz z mężem gospodarowała w jego i odziedziczonym w 1908
własnym maj. Myjomice. Obszar należący do rodziny Niegolewskich był dość duży,
dziedziczny maj. W.N. obejmował 1506 ha w 1909, a w 1930 - 1402 ha, z tego reformą
rolną w okresie przedwojennym objętych zostało 200 ha, Niegolewo według danych z 1909
miało 823 ha, a według danych z 1930 - 1036 ha, na jego terenie znajdowały się: gorzelnia
i suszarnia ziemniaków, przynosząc łącznie około 20 000 marek (w 1909). W maj. swym
i męża W.N. prowadziła uprawy wzorowo, rozwijając warzywnictwo, ogrodnictwo, a także
utrzymując pasiekę i park pałacowy; dobra myjomickie były administrowane przez syna
Macieja.
W.N. poświęciła się pracom o charakterze patriotycznym, oświatowym i charytatyw
nym. W okresie zaborów organizowała czytelnictwo, tajne szkoły i prowadziła nauczanie
języka polskiego, historii i śpiewu.
Podczas Powstania Wielkopolskiego brała czynny udział w zaopatrywaniu w prowiant
oddziałów polskich, szczególnie podczas walk na froncie w okolicach Zbąszynia, a także
szpitala polowego w Buku. Została odznaczona Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Działała od 1904 w Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, a w 1.
1920-1930 jako przewodnicząca tego stowarzyszenia w Buku organizowała pomoc chorym
i opuszczonych dzieciom.
W 1918 założyła, patronowała i przewodziła w 1. 1918-1938 związkowi Włościanek
Wielkopolskich (pierwotna nazwa Związek Kół Włościanek, następnie Związek W ielko
polskich Kół Włościanek). Po rezygnacji z przewodnictwa w 1938 wybrano ją honorową
patronką-przewodniczącą. Była także wieloletnim członkiem Poznańskiej Izby Rolniczej,
przewodniczyła powiatowemu oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża i pełniła funkcję
członka zarządu Wojewódzkiej Akcji Katolickiej. Patronowała działalności społecznej
i kulturalno-oświatowej, lokalnemu Tow. Młodych Polek, była członkiem zarządu powia
towego Tow. Czytelni Ludowych.
Poza zorganizowanymi formami pomocy łożyła na utrzymanie i pomoc osobom potrze
bującym, pomagając w wychowaniu i wykształceniu wielu młodych osób. W maj. zor
ganizowała i utrzymywała ochronkę i pomoc sanitarną.
Wraz z mężem opuściła 01.09.1939 dwór niegolewski, który przez wiele lat był ośrod
kiem całej rodziny. Zamieszkała w Warszawie. W mieszkaniu p. Niegolewskich odbywały
się wielokrotnie konspiracyjne zebrania AK, do której należeli członkowie rodziny. Pod
czas Powstania Warszawskiego W.N. przygotowywała posiłki jednemu z oddziałów pow
stańczych. Po wyjściu z Warszawy znalazła się w obozie w Pruszkowie, następnie m iesz
kała w Minodze, Paszkówce i Krakowie, a od 1945 w Poznaniu. Tam też w 1948 zmarł jej
mąż. Po wojnie angażowała się w działalność charytatywną i parafialną. Zmarła w Pozna
niu, pochowana została na cmentarzu w Buku.
Synowie: 1)
Andrzeja (ur. 1905); 2) Zygmunta (ur. 1906), wł. maj. Cholewiska
(pow. szamotulski), ochotnik w kampanii wrześniowej, oficer AK, uczestnik Powstania
Warszawskiego, od 1945 kierownik Instytutu Ziemniaczanego w Zamartem k. Chojnic,
obecnie na emeryturze; dzieci: a) Magdalena Kokomiak (ur. 1942), dr nauk rolniczych,
obecnie na rencie, zamieszkała w Poznaniu; b) Zofia (ur. 1946) pedagog, mieszka w Choj
nicach; c) Danuta Niegolewska у Rodriquez, romanistka, zamieszkała w Meksyku; d) Sta
nisław (ur. 1953), pracownik Instytutu Ziemniaczanego w Zamartem; 3) Maciej (19071944), adm. maj. Myjomice do 1939, ochotnik w kampanii wrześniowej, zm. bezżenny.
Dok.: „Wanda Niegolewska 1877-1970 - patronka Wielkopolskich Kółek Włościańskich”, „Prze
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wodnik katolicki”, 1985, nr 18; Güter-Adreßbuch für die Provinz Posen ..., Leipzig 1913; Księga
adresowa polskich wł. ziem, W. Ks. Poznańskiego, Poznań 1909; KAP 1930; wspomnienia rodzinne.

Felicjan Niegolewski
NIEGOLEW SKI ANDRZEJ h. Grzymała (ur. 03.09.1905), wł. maj. Bytynia w pow.
szamotulskim, prof. nauk rolniczych. Syn Stanisława i »+ Wandy z Wężyków h. Wąż. Ur. się
w Niegolewie.
Szkołę średnią ukończył w Poznaniu w 1923 i rozpoczął tamże studia rolnicze, przerwa
ne praktyką rolną w 1924-1925. Po odbyciu służby w 15 pŁ uł. w 1. 1925-26 powrócił na
Uniwersytet, który ukończył w 1929 ze specjalizacją ekonomiki rolnictwa; w 1.1930-1931
ukończył Instytut Wyższych Studiów Międzynarodowych przy Wydziale Prawa Uniwersy
tetu Paryskiego. W 1961 uzyskał tytuł doktora w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu,
a w 1965 habilitował się na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie,
10.07.1970 otrzymał tytuł prof. nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.
W 1925 został właścicielem maj. Bytyń w pow. szamotulskim, składającego się
z dwóch folwarków Młodasko i Wilkowice. Prowadził tam uprawę roślin okopowych,
a także działalność przemysłową (gorzelnia, młyn parowy, płatkarnia, krochmalnia, za
kłady ogrodnicze i tartak). Majątek nie został objęty reformą rolną przed 1939, nie przepro
wadzono także działów rodzinnych. Obejmował w 1929 on obszar 2163 ha.
Podczas kampanii wrześniowej, był adiutantem dowódcy 15 p. uł. w Armii „Poznań”,
w czasie walk pod Warszawą został ranny. Cały okres wojny spędził jako jeniec oflagu Пс
(Woldenberg). W latach 1945-50 był pełnomocnikiem Delegatury Rządu do Spraw W y
brzeża w Kołobrzegu, usunięto go z Wybrzeża ze względu na pochodzenie ziemiańskie.
Jednak już w latach pięćdziesiątych został powołany na wysokie stanowisko państwowe
w Ministerstwie Żeglugi, a następnie pracował w szkolnictwie wyższym. B ył m.in. w ice
przewodniczącym Międzyrządowej Komisji Oceanografii (IOC) UNESCO w Paryżu, od
1966 był członkiem Komitetu Organizacji Produkcji Rolnej i Wyżywienia Kraju oraz
Komitetu Badań Morza PAN, od 1975 na emeryturze.
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
Otrzymał m.in. Order Sztandaru Pracy II kl., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
i złote odznaki: Zasłużonego Pracownika Morza i Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Żonaty jest z Haliną Gniazdowską h. Korab (ur. 11.11.1905 w Nowej Wsi pow. Lipno)
córką Stanisława, wł. Nowej Wsi, i Zofii z Dunin-Wąsowiczów h. Łabędź (zm. 1952
w Warszawie).
Dzieci: 1) Felicjan (ur. 1932 w Bytyniu), kpt. ż.w. zamieszkały w Szczecinie, żonaty
z Teresą z Chmielewskich h. Wieniawa mgr ekonomii, ich córka Bożena (ur. 1955
w Szczecinie), psycholog; 2) Maciej (ur. 1948 w Tomaszowie Mazowieckim), ukończył
Polit. Szczecińską; 3) Maria Rakowska (ur. 1946 w Kołobrzegu), zamieszkała w Londynie,
bezdzietna; 4) Wanda Górska (ur. 1953 w Warszawie), historyk sztuki, zamieszkała w War
szawie (ma troje dzieci: Pawła, Marię i Piotra).
Dok.: Prof. dr hab. A. Niegolewski, „Technika i Gospodarka Morska” nr 7/1979; Księga adresowa
woj. poznańskiego^ KAP 1930; materiały i wspomnienia rodzinne.

Felicjan Niegolewski
NIEM IRA BOGDAN MACIEJ (13.06.1906-04.02.1978), wł. maj. Kiełczówkak.Bab.
Syn Feliksa (1876-1940) i Kazimiery z Januszewskich (1878-1956). Ur. w Gowarczowie k.
Rudy Białaczowskiej.
W 1935 ożenił się z »+ Zofią Piętką, mieszkali w maj. Woźniki. Gospodarka w Kiełczówce, zarządzanej przez administratora nastawiona była na hodowlę bydła. Wojnę M.N.
przetrwał wraz z żoną w jej maj. Dwukrotnie aresztowany przez Gestapo cudem uniknął
śmierci, lecz z więzienia wyszedł ze zniszczonym zdrowiem. Po wysiedleniu 18.02.1945
początkowo mieszkał w Piotrkowie Trybunalskim, następnie w Tomaszowie M azowiec
kim. W ich mieszkaniu przy ul. św. Antoniego 21 obecnie znajduje się sklep z art.
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przemysłowymi. M.N. pracował w Urzędzie Skarbowym, a następnie w Zakładach Wyro
bów Filcowych w Tomaszowie Mazowieckim jako wagowy. Zmarł 04.02.1978 w Toma
szowie Maz., pochowany w grobowcu rodzinnym w Wolborzu.
Dok.: Informacje Sabiny Ryłko, zam. w Tomaszowie Mazowieckim.

(red.)
NIEM IRA ZOFIA z Piętków h. Pomian (30.03.1908-1987), współwł. maj. Woźniki
w pow. Piotrków Trybunalski.
Dziadek Aleksander Sztremer był wł. maj. Petrykozy (dziś własność Wojciecha Sie
miona); ojciec sprzedał Petrykozy hr. Platerowi i zakupił Woźniki (ok. 300 ha). Po jego
śmierci Woźniki przejęła w 1930 córka Zofia; gospodarowała energicznie i fachowo
dostosowując produkcję roślinną i zwierzęcą do koniunktury rynkowej; prowadziła m.in.
hodęwlę zarodową koni półkrwi anglo-arabskiej,
marzyła, że kiedyś założy w Woźnikach schronisko
dla starych, spracowanych koni oraz świń rasy w iel
kiej białej angielskiej.
Wojna zastała ją razem z matką w Woźnikach,
gdzie przetrwały całą okupację. Poślubiła
Macieja
Niemirę, wł. maj. Kiełczówka. W Woźnikach zna
lazło schronienie wielu wysiedleńców, głównie war
szawiaków (ok. 35 osób). Z.N. pomagała też rodzi
nie, m.in. wysyłając paczki do obozów jenieckich
w Niemczech Bogdanowi i Andrzejowi Sztremerom.
Dnia 18.02.1945 Niemirowie wraz z pozostałymi
mieszkańcami dworu (ogółem 26 osób) zostali w y
siedleni z maj. Zabrali ze sobą tylko tyle, ile mogli
unieść w walizkach idąc piechotą. Część cennych
mebli stanowiących wyposażenie dworu było wysta
w ione na w ystawie w Muzeum Etnograficznym
w Tomaszowie Mazowieckim. Zamieszkali w Toma
szowie Mazowieckim, w bardzo złych warunkach
mieszkaniowych, narażeni na ciągłe przykrości i szy
kany ze względu na swe ziemiańskie pochodzenie.
Mimo to Z.N. zdołała swą postawą życiową, szeroki
mi zainteresowaniami intelektualnymi i uczciwą
pracą zyskać szacunek i sympatię otoczenia. Pracowała w Wydziale Zdrowia Zarządu
Miejskiego, a w 1.1952-1969 w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.
Zm. w Tomaszowie Mazowieckim, pochowana została w Wolborzu w grobowcu rodzinnym.
(red.)
OBERTYŃSKI na Obertynie KAZIM IERZ ADAM FELIKS h. Sas (07.07.184016.05.1926), wł. maj. Stronibaby i Uciszków w pow. złoczowskim. Syn Leopolda Edmunda
Eugeniusza i Tekli Marianny Barbary Szymanowskiej.
Szkoły średnie kończył we Lwowie i Wiedniu, a wyższą szkołę rolniczą we Francji
w Grand Jouan. B ył właścicielem rozległych dóbr rodzinnych koło Lwowa. Maj. składał się
głównie z ziemi uprawnej (czamoziem), częściowo z lasów i stawów rybnych. W Stronibabach była gorzelnia i młyn, a w obu maj. hodowle krów, świń i owiec. W 1863 brał udział
w powstaniu styczniowym. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Poseł na Sejm Krajowy
(1906) i do austriackiej Rady Państwa. Prezes Tow. Gosp. Złoczowskiego i Organizacji
Narodowej w Złoczowie. Odznaczony austriackim Cywilnym Jubileuszowym Krzyżem za
Zasługi Państwowe.
Ożenił się 5.06.1880 z Marią Kamillą Bohdan, córką Hipolita, wł. maj. Zadwórze (woj.
tarnopolskie). Zmarł w Stronibabach. Pochowany w parku w Stronibabach.
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za

Dzieci: 1) Tekla za Adamem Boguszem; 2) Stefania za Edmundem Supińskim; 3) Ewa
Władysławem hr. Smorczewskim; 4)
Józef.

Dok.: Aftanazy, Materiały, VII; „Hof- und Staats-Handbuch Österreichisch-Ungarischen Monarchie
für das Jahr 1906” (do 1917).

Rafał Smorczewski (S. G.)
OBERTYŃSKI na Obertynie JÓZEF HIPOLIT LEOPOLD h. Sas (1894-09.11.1937),
wł. maj. Udnów к. Lwowa oraz Stronibaby i Uciszków w pow. złoczowskim. Syn
Kazi
mierza i Marii z Bohdanów. Ur. się w Stronibabach.
Szkoły średnie ukończył we Lwowie, a wyższą szkołę rolniczą w Dublanach. Służył
w wojsku austriackim, a potem w kampanii 1920 był w sztabie dywizji kawalerii gen.
Rómmla. Odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1924 odziedziczył maj. Udnów (Odnów,
555 ha) koło Lwowa od swego stryja Jana, a po śmierci ojca w 1926 maj. rodzinne
Stronibaby i Uciszków.
Ożenił się 09.02.1918 z Beatą Wolską, córką Wacława i Maryli z Młodnickich. Zmarł
bezdzietnie. Pochowany obok ojca w parku w Stronibabach. Maj. Udnów zapisał swojej
żonie, a Stronibaby i Uciszków swemu siostrzeńcowi,
Markowi Smorczewskiemu, z do
żywociem dla swojej matki.
Dok.: Aftanazy, M ateriały, VII, VIII; wspomnienia Rafała Smorczewski ego.

Rafał Smorczewski (S. G.)
OLSZOW SKI STEFAN ZYGM UNT h. Prus II (1868-27.11.1940), wł. maj. Buków
w pow. brzezińskim, Kiki w pow. tureckim oraz Smólsk w pow. włocławskim. Ur. w
Niewiadowie w pow. ujazdowskim. Syn Władysława, dziedzica Niewiadowa, Wólki, Buko
wa i Karoliny Zabłockiej h. Łada z Bełchatowa.
Pochodził z rodziny osiadłej w dorzeczu Pilicy, której pier
wszym znanym przedstawicielem był Jan z Olszowy (13761428), w parafii Ujazd, ożeniony z Dorotą Jaxa Dobek h. Gryf.
Jego prawnuk Mikołaj z Olszowy poślubił Elżbietę, córkę Fry
cza Modrzewskiego, których syn Walerian z Olszowy i Niechmirowa, kasztelan spicymierski, ożeniony z Zofią Duninówną
ze Skrzynna otwiera poczet wybitniejszych postaci z tej rodzi
ny. Dziećmi ich byli Andrzej, podkanclerzy koronny, prymas
Polski, zm. 1677, fundator kościoła w Ujeździe; Hieronim, podstoli koronny, wojewoda rawski; Mikołaj kasztelan spicymier
ski, właściciel miasta Kępna; Katarzyna-Jadwiga za Aleksan
drem Załuskim, wojewodą rawskim, matka Andrzeja, kanclerza
wielkiego koronnego; Zygmunt, podkomorzy wieluński, oże
niony z Marianną Działyńską. W młodszych pokoleniach w y
Stefan Olszowski
różnili się: Marcin starosta wieluński, marszałek Trybunału Ko
ronnego, zm. 1687, ożeniony z Katarzyną z Kurozwęk Męcińską; Mikołaj, kasztelan
bydgoski, ożeniony z Barbarą Kretkowską; Stanisław kasztelan wieluński, zm. 1736, dzie
dzic Olszowy, która wyszła z posiadania rodziny pod koniec XVIII w., Niechmirowa
i Rzetni, ożeniony z Zofią Trepka; Antoni, Naczelnik Powstania Narodowego pow. sieradz
kiego, za co władze carskie skonfiskowały mu w 1864 Niechmirów.
S.O. dzieciństwo i pierwszy okres nauki przebył w Niewiadowie, szkołę średnią ukoń
czył w Piotrkowie, następnie został oddany do szkoły rolniczej w Czernichowie, po ukoń
czeniu której i odbyciu praktyk rolniczych dostał od ojca maj. Buków, w którym gospo
darował do 1903. W 1902 poślubił Joannę Helenę Kosińską h. Rawicz (1882-1965), córkę
Karola, powstańca z 1863, wł. maj. Ponentów Górny i Dolny oraz Złota w pow. kolskim.
Joanna wniosła w posagu dobra Parski i Łyków w ziemi spicymierski ej. S.O. sprzedał
wtedy Buków i kupił sąsiadujący z Łykowem maj. Kiki. Będąc dobrym gospodarzem,
pełnym inicjatyw, energii i pracowitości doprowadził swe maj. do rozkwitu. Pomocą mu
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były dochody z gorzelni w Parskach, największej w guberni kaliskiej. Rozwinął hodowlę
koni, w których się lubował, unowocześnił swoje gospodarstwo, założył telefony między
folwarkami, kupił traktor, samochód, przy dworze w Parskach założył studnię artezyjską.
Działał też społecznie, przed I wojną światową, był dwa razy wybierany na prezesa ZZ
pow. tureckiego. W Parskach założył straż pożarną. Należącą do niej młodzież uczył
patriotycznych pieśni polskich, przeprowadzał z nią na łąkach i w lesie ćwiczenia wojsko
we narażając się żandarmom rosyjskim. Czynne życie S.O. utrudniała chroniczna choroba
żołądka i dwunastnicy, leczył się na nią w Berlinie, w Brixen w Tyrolu, w Vichy, Marienbadzie i Karlsbadzie; udana operacja w Warszawie przerwała jego 12-letnie cierpienia.
W 1918 S.O. sprzedał maj. Kiki oraz uzyskał zwrot pożyczki od Kazimierza Wodzińskiego
z Kter w pow. kutnowskim. Za uzyskane sumy kupił 611-hektarowy maj. Smólsk w pow.
włocławskim, w tym połowa czamoziemu i połowa lasu, z obszernym dworem i dużym
parkiem.
W 1923 S.O. przeniósł się na Kujawy z żoną i dwiema młodszymi córkami, sprzedając
Parski i Łyków, na których pozostała suma posażna Joanny Ireny, swojemu zięciowi
Antoniemu Kretkowskiemu z Grodna na Kujawach. W Smólsku założył elektryczność
we dworze, w podwórzu i na wsi ciągnąc ją z odległej szosy włocławskiej, rozwinął
plantacje buraka cukrowego, hodowlę angloarabów, z której remonty co roku były kupowa
ne do wojska. Należał do ZZ pow. włocławskiego, był prezesem Związku Plantatorów
cukrowni Brześć Kujawski, gdzie bronił chłopów przed wyzyskiem cukrowni, oraz preze
sem Lubranieckiego Koła Porad Sąsiedzkich. Politycznie nie angażował się, w 1939 dał
dużą sumę na FON. W listopadzie 1939 w Smólsku aresztowany przez Gestapo i z innymi
ziemianami pow. włocławskiego osadzony w więzieniu we Włocławku. Po miesiącu poby
tu, w ciężkim stanie zdrowia, został wykupiony z więzienia przez córkę Stefanię i w yw ie
ziony do Warszawy, gdzie oczekiwała na niego żona. Oboje sterani ostatnimi przejściami
zostali zaproszeni do Dańkowa w Grójeckiem, maj. Janaszów (Helena Janaszowa z domu
Olszowska z Malcza), gdzie przyjęto ich niezwykle gościnnie. Zaproszona tam została
również ich córka Joanna Kretkowska z córkami. Po więziennych przeżyciach, które
nadwątliły jego zdrowie, S.O. zmarł na w ylew krwi do mózgu w Dańkowie i został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Błędowie. Żona jego po wojnie zamieszkała
u Antoniostwa Kretkowskich w Opolu, gdzie po długiej chorobie zmarła; została pochowa
na w Błędowie obok męża.
Dzieci: 1) Stefania (ur. w 1904), po ukończeniu szkoły średniej w Szymanowie i po
dwuletnich kursach ogrodniczych w Warszawie odbyła praktykę w bardzo dobrze posta
wionym maj. Janusza Szweycera w Łasku, po czym pomagała rodzicom gospodarować
w Smólsku; W 1934 wyszła za mąż za Stanisława Michaelisa de Hening z Nowej Wsi, wł.
Michelina, dużej leśnej miejscowości letniskowej pod Włocławkiem i zamieszkała z m ę
żem we Włocławku, w czasie okupacji mieszkali w Warszawie, gdzie Stanisław Michaelis
wraz ze swym sąsiadem z Kujaw Kornelem Sulimierskim prowadzili dobrze prosperujące
przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się sprzedażą żywności i pasz dla bydła; po wojnie
próbowali kontynuować to zajęcie, ale gdy zabroniono im posiadać własne przedsię
biorstwo i aresztowano część współudziałowców, zmuszeni zostali podjąć pracę w instytu
cjach państwowych; w 1976 Stefania, po śmierci męża, poślubiła Romana Rogowskiego,
obecnie mieszka jako wdowa w Warszawie, jest bezdzietna; 2) Joanna Irena (ur. w 1905),
po ukończeniu szkoły średniej w Szymanowie uczęszczała na Wyższe Kursy Handlowe w
Warszawie, po czym wyszła za mąż w 1924 za
Antoniego Kretkowskiego i gospo
darowała z nim w Parskach; mieli dwie córki: a) Teresę Marię (ur. w 1926), zamężną za
Ryszardem Kiersnowskim i b) Marię Danutę (ur. w 1929), zamężną za Tadeuszem Sła
wińskim; 3) Maria (ur. w 1906 zm. w Opolu w 1960), w 1929 wyszła za mąż za Michała
Andrzejewskiego (zm. 1979 w Opolu), wł. maj. Niegibalice na Kujawach, dobrego gospo
darza i świetnego hodowcę, zwłaszcza koni, zmobilizowanego w 1939, po internowaniu,
osadzony w oflagu w Arnswalde, Maria wysiedlona z dziećmi z Niegibalic zamieszkała
u St. Michaelisów w Warszawie; uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim; po wojnie
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i powrocie męża, który przyprowadził do kraju, w porozumieniu z rządem angielskim,
konie wywiezione z Polski do Niemiec, zamieszkała w maj. Liszki, pow. Bartoszyce, gdzie
jej mąż był dyrektorem stadniny, potem w Książu koło Wałbrzycha, gdzie pełnił tę samą
funkcję, po wymówieniu Michałowi Andrzejewskiemu pracy z powodu ziemiańskiego
pochodzenia, osiedlili się w Opolu; Maria zmarła na zapalenie opon mózgowych i tamże
została pochowana; mieli dwoje dzieci: a) Romana (ur. 1930), profesora SGGW i w icem i
nistra ochrony środowiska w rządzie T. Mazowieckiego i J.K. Bieleckiego; b) Marię (ur.
w 1936), zamężną za J. Rudnickim, redaktorkę w radiu opolskim.
Teresa Kretkowska-Kiersnowska
ORSETTI M ARIA PAULINA h. Złotokłos (22.06.1880-27.05.1957) współwł. maj. leś
nego Świerze-Ostrowy w pow. chełmskim, działaczka spółdzielcza. Córka Teodora Adama
Orsetti i Marii Konstancji Pauliny z Jełowickich. Ur. w maj. Świerże.
Ukończyła gimn. w Rydze, Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu w Brukse
li, gdzie w 1915 otrzymała tytuł doktora.
Całe życie poświęciła pracy oświatowo-społecznej w Radzie spółdzielczej krajowej
i międzynarodowej. Położyła wielkie zasługi dla rozwoju spółdzielczości w Polsce.
W czasie okupacji niemieckiej w miarę możności wspomagała potrzebujących. Po
wojnie odsunięta od wpływów na rozwój spółdzielczości niezgodnej z jej zasadami, po
święciła się pracy naukowej, pracowała w Spółdzielczym Instytucie Naukowym.
Zm. w Warszawie, pochowana w kwaterze zasłużonych spółdzielców na cmentarzu
Powązkowskim.
Dok.: PSB; Maria Orsetti. Materiały dotyczące życia i działalności. Wstęp i oprać. Z. Chyra-Rolićz,
mps, Warszawa 1981; Z Chyra-Rolicz, Związki ruchu emancypacji kobiet w spółdzielczości na ziemiach
polskich przed 1939, mps, Warszawa 1987; Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Warszawa 1984;
Uruski, Rodzina.

Maria Miedzianowska
OSUCHOW SKI ARKADIUSZ GUSTAW h. Gozdawa (12.01.1878-26.08.1956), admin. d. ziemskich, wł. maj. Pierocice (pow. pińczowski), agronom dypl. Syn Feliksa i Ana
stazji Zbroskiej. Ur. w Domaniewie k. Przytyka w pow. radomskim.
Dzieciństwo spędził w domu rodziców, na jego wychowanie i kształtowanie patriotycz
nego światopoglądu miał wpływ udział ojca w Powstaniu Styczniowym. Miał brata i pięć
sióstr.
Do gimn. rosyjskiego uczęszczał w Radomiu. Maturę uzyskał w 1898 i zapisał się na
wydział przyrodniczy UW. Wkrótce jednak został relegowany za patriotyczne działania
studenckie. W 1899 rozpoczął studia agronomiczne na polit, w Rydze, ukończył je z
dyplomem w 1903. W Rydze należał do korporacji „Arkonia”. W tym czasie też za
przyjaźnił się z Jakubem Rokickim z Bondarówki, ks. Konstantym Czetwertyńskim ze
Skidla, Karolem Wagnerem z Solecznik Wielkich i Edwardem hr. O’Rurke, późniejszym
biskupem gdańskim. B ył czynnym członkiem Związku Filistrów „Arkonii” przeniesionego
w 1918 do Warszawy. Związek ten skupiał w swych szeregach dawnych członków korpo
racji aż do II wojny światowej. Po ukończeniu studiów odbył dwuletnią praktykę w dobrach
hr. Władysława Branickiego w Stawiszczach i miał być tam zatrudniony w administracji
maj., lecz ze względów rodzinnych nie podjął tej pracy.
Rodzice A.O. sprzedali maj. Domanów i Wygnów, a zakupili Obice w pow. kieleckim,
po roku sprzedali Obice i nabyli Pierocice. Pozostały one w rękach rodziny do 1945.
W 1906, po śmierci swego ojca pozostał w Kieleckiem, przyjął pracę administratora dóbr
Gabrieli Komar w Pietkowie, leżących w gub. łomżyńskiej. W 1909 został administratorem
Włodawy (Różanki) hr. Augusta Zamoyskiego z poręki swego stryja Antoniego, prowadzą
cego interesy prawne Zamoyskich. W 1912 objął stanowisko plenipotenta dóbr Marii z hr.
Uruskich ks. Włodzimierzowej Czetwertyńskiej w Milanowie, a także w Rudzieńcu i W oronczynie. Dał się tam poznać jako świetny administrator i rolnik. Pozostał tam do 1917,
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kiedy to Niem cy usunęli go za sabotaż. Dzięki ks. Czet Wertyńskim wziął w dzierżawę
w 1917 maj. hr. Andrzeja Żółtowskiego, Wolę Pawłowską w pow. iłżeckim. W 1919
powrócił do Pierocic, które nabył od matki i rodzeństwa (około 132 ha). Tereny te znał nie
tylko jako ziemianin, ale też jako emisariusz Macierzy Szkolnej. Zbierał w tym rejonie
pieniądze na jej działalność. Mimo posiadania własnego maj., wziął jeszcze w admi
nistrację maj. Wędrychowskich, Drożejowicze, później zajmował się interesami Józefa
Kleszczyńskiego z Jakubowic i Stogniewic oraz szwagra Juliusza Zdanowskiego ze Śmiłowic. Dzięki swoim zdolnościom i fachowości zorganizował bardzo wydajne gospodar
stwo rolne.
Mimo ogromnej ilości zajęć zawodowych znajdował czas na pracę społeczną. W 1923
został wybrany prezesem Okręgowego Tow. Rolniczego w pow. pińczowskim. Zajmował
się działaniem Ogniska Kultury Rolniczej w Sielcu, organizował kursy rolnicze dla nauczy
cieli szkół podstawowych w Miechowie. Zorganizował tam Uniwersytet Powszechny w ce
lu propagowania kultury rolnej. Brał udział wraz ze starostą pińczowskim i miechowskim
w rozbudowie kolei wąskotorowej, łączącej Miechów i Charsznicę, Działoszyce, Kazi
mierzę Wielką, Kocmyrzów i Pińczów. Po 1926 zrzekł się prezesury Okręgowego Tow.
Rolniczego i przekazał ją w ręce Wacława Karwackiego z Pośmiech. Był członkiem
Krakowskiego ZZ. W Pierocicach założył Ochotniczą Straż Pożarną i przyczynił się do
wzniesienia budynku szkolnego, na którym zawieszono tablicę z inskrypcją „Zgodą, ofiar
nością i wysiłkiem wsi i dworu Pierocice oraz wsi Łopaty, dom ten wzniesiono i dla
przyszłych pokoleń w miłości Boga i Ojczyzny przeznaczono”. Jego zapatrywania polity
czne były zbliżone do Narodowej Demokracji. B ył żarliwym katolikiem, doceniającym rolę
kościoła w historii Polski. Kontynuował, zapoczątkowaną przez ojca, organizację pielgrzy
mek do cudownego obrazu Matki Bożej w Zielenicach (obraz koronowany przez papieża
Jana Pawła II w 1979).
Podczas wojny we dworze przebywało stale kilkanaście osób, które utraciły swoje
domy. Działał w RGO w Krakowie, w Patronacie (opieka nad więźniami). Przez cały okres
okupacji wysyłano z Pierocic paczki żywnościowe i odzieżowe do obozów jenieckich i
koncentracyjnych. Po 1945 nie zrezygnował z pracy społecznej mimo utraty maj. Został
rzecznikiem rozdziału darów z UNRA na powiat miechowski jako nauczyciel w Kalinie
Małej. Zm. tamże, pochowany w grobowcu rodzinnym w Działoszycach.
Żonaty (ślub 1910) z Heleną Godlewską (zm. 22.03.1967), córką Gabriela, znanego
działacza społecznego, założyciela pierwszego kółka rolniczego w Królestwie Polskim.
Dzieci: 1) Gabriel (ur. 03.11.1911 w Różance, zm. 02.06.1979 w Warszawie); 2) Adam
(ur. 20.12.1914 w Milanowie); 3) Zofia (ur. 15.03.1917 w Milanowie); 4) Antoni Tadeusz
(ur. 31.10.1920 w Krakowie). Podczas wojny syn Adam przebywał w obozie koncentracyj
nym, a pozostałe dzieci były żołnierzami AK.
Na cmentarzu w Działoszycach, 15.10.1978, poświęcono tablicę: „Świętej pamięci
Osuchowskich z Pierocic spoczywających na tutejszym cmentarzu - Feliks Osuchowski
1843-1906, Anastazja ze Zbroskich Osuchowska 1848-1945, Gustaw Osuchowski 18781946, Helena z Godlewskich Osuchowska 1884-1967. Rodzicom i Dziadkom dzieci i wnu
ki”.
Sław om ir Górzyński

PAW ŁOW SKA JANINA (1896-1959), wł. maj. Krzemienica Dolna (pow. wołkowyski), ok. 120 ha i gorzelnia. Córka
Ignacego Kalenkiewicza i Marii Wolmer.
Ukończyła gimn. w Petersburgu. Zaślubiła inż. Janusza Pawłowskiego, oficera w kor
pusie gen. Dowbór-Muśnickiego. W czasie okupacji niemieckiej przebywała u zakonnic
w Przasnyszu. W 1946 przyjechała do Namysłowa i pracowała w Urzędzie Powiatowym.
Pochowana została w Namysłowie.
M aria Dembińska
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PAW ŁOW SKA EM ILIA (1903-1986), wł. cz. maj. w Pobojewie (pow, wołkowyski).
Córka Ignacego Kalenkiewicz i Marii Wolmer.
Otrzymała wykształcenie średnie. Zamężna za Zygmuntem Pawłowskim, oficerem
zawodowym do 1925. Mieli syna Przemysława (ur. 19.01.1925), w kwietniu 1940 w yw ie
ziona wraz z synem na Syberię. Wróciła do kraju w 1946. Pracowała w Namysłowie
w spółdzielczości. Pochowana w Namysłowie. Syn Przemysław w 1942 z armią gen.
Andersa wyjechał do Persji. Uczestniczył następnie w bitwie pod Falaise, wrócił do Polski
w 1947, inż. chemik; żonaty z Zofią Mazur (ur. 30.03.1930), mieszkają we Wrocławiu,
mają dwoje dzieci.
^
M aria D em bińska

PETROZOLIN JAN h. Ślepowron, przyd. Korwin (24.06.1850-09.12.1928), wł. maj.
Kukowicze k. Nieświeża, inż. Syn Erazma Marcina (syna Krzysztofa, sędziego ziemskiego
słuckiego i Elżbiety z Mitternawskich, córki gen. z czasów króla Stanisława Augusta) oraz
Agaty z Woyniłłowiczów córki Jana, wł. Puzowa, podkomorzego słuckiego i Fortunaty z hr.
Gutherów (wnuczki Adama Woyniłłowicza, dziedzica Sawicz i Puzowa, podkomorzego
nowogródzkiego, posła na Sejm Wielki). Rodzina Petrozolinów należała do starych rodzin
kalwińskich.
J.P. w 1877 ukończył Instytut Technologiczny w Petersburgu i rozpoczął służbę na
kolei Mikołajewskiej (łączącej Petersburg z Moskwą). Początkowo był pomocnikiem ma
szynisty, następnie maszynistą, od 1880 kierownikiem warsztatów reperacji wagonów
pasażerskich w Petersburgu, od 1883 także kierownikiem pocią
gu Cesarskiego. W 1. 1883-1894, jako kierownik pociągu A le
ksandra II odbył wraz z carem większość jego podróży; po
śmierci Aleksandra III do rewolucji 1917 kierował pociągiem
Cesarzowej Wodowy. Mieszkał do 1919 w Petersburgu. Na maj.
Kokowice (ponad 1500 ha) składały się ziemie uprawne, hodo
wano tam bydło, dwór był modrzewiowy, piętrowy o 11 poko
jach, otoczony starym parkiem. Była to własność rodziny od
XVIII w. J.P. przebywał tam głównie latem, maj. prowadził
zarządca.
J.P. ożeniony był z Rosjanką Walentyną z Kowalewskich,
córką gen. Grigorija Kowalewskiego, bohatera Bułgarii. Po
śmierci żony w 1919 przeniósł się na stałe do Kukowicz, prze
dzielonych granicą po traktacie ryskim. Po stronie polskiej
pozostał dwór z parkiem i 150 ha ziemi uprawnej. Gospodar
Jan Petrozolin
stwo opierało się głównie o uprawę buraków cukrowych i
hodowlę krów. J.P. zarządzał maj. do końca życia. Pochowany został w Pleszewiczach
(cmentarz rodzinny pozostał po drugiej stronie granicy).
Dzieci: 1) Wiktor (1907-1976), inż. specjalista w dziedzinie projektowania wodocią
gów, autor podręcznika na ten temat, z małżeństwa z Jadwigą z Kłodkiewiczów dzieci:
a) Barbara (ur. 24.07.1937 w Warszawie), dr historii, wydawca, pisarka, mąż Andrzej
Skowroński, ich syn - Krzysztof (ur. 1965), jest dziennikarzem; b) Krzysztof (ur. 1939), inż
elektryk, w 1977 wyemigrował do USA, ma córkę Olgę (ur. 1972) oraz Monikę (ur. 1986);
2) Irena (ur. w Petersburgu w 1909, zm. 11.05.1988), zamężna z Marianem Wiśniewskim,
prawnikiem, ich córka Jana Ewa (ur. 1938), anglistka, od wojny mieszkała w Warszawie,
pracowała jako urzędniczka, w 1967 poślubiła Macieja Bednarkiewicza, adwokata, posła
na sejm, od 1989 prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, syn Jany i Macieja: Mateusz (ur.
1970), student filozofii; 3) Magdalena (ur. w Petersburgu w 1911, zm. 03.02.1981), została
wywieziona w 1941 na Syberię, gdzie pracowała przy wyrębie lasów, wraz z Armią Polską
gen. Andersa opuściła ZSRR i udała się na Bliski Wschód; po wojnie na emigracji w W iel
kiej Brytanii; zamieszkała w Walii, wyszła za mąż w 1948 za polskiego emigranta, który

119
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

przebył tę samą co ona drogę, Edwarda Drozdowskiego, dzieci nie mieli, zm. w Walii;
pozostawiła pamiętniki z zesłania.
Dok.: J.P. pozostawił „Wspomnienia o podróżach koleją żelazną, pociągu Cesarskiego z Cesarzem
Wszechrosji Aleksandrem III”, mps; „Pamiętniki z ostatnich lat życia i rachunki gospodarskie”, rps,
w posiadaniu wnuczek; Kto jest kim w Polsce, ed. 2, Warszawa 1989.

Barbara Petrozolin-Skowrońska
PIETRASZEW SKI TADEUSZ (1901-1980), adm. maj. Kołacin (pow. brzeziński),
rolnik. Syn Zygmunta (zm. 1941) i Janiny z Wróblewskich (zm. 1952). Ojciec jego posiadał
maj. Drzazgowa Wola w woj. piotrkowskim.
Naukę przerwało wstąpienie do armii w 1920, (1 P. Uł. Krechowieckich). W 1. 19221925 ukończył 3-letnią Szkołę Rolniczą w Cieszynie, następnie studiował w Akademii
Rolniczej w Gembloux (Belgia). Po jej ukończeniu odbył praktyki rolnicze w: maj. Bujny
k. Piotrkowa (wł. Olis Wunsch), maj. Kopana k. Grójca (wł. P. Leszczyński), maj. Żelazna
k. Skierniewic (wł. A. Mazaraki). Odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezer
w y Kawalerii w Biedrusku k. Poznania.
Prowadził prace w Okręgowym Tow. Organizacji i Kółek Rolniczych. W pow. brze
zińskim powstało przeszło 100 Kółek Rolniczych, pracujących bardzo aktywnie. Brał
udział w pracach Koła Porad Sąsiedzkich, skupiających wszystkich ziemian pow. brze
zińskiego, szerzył oświatę wśród chłopów.
Żonaty (ślub w 1929 w Kołacinku) z
Marią Lilpop, wł. maj. Kołacin Brzeziński, do
mobilizacji w 1939 administrował w maj. żony. Dzięki umiejętnej gospodarce udało się
spłacić całkowicie zadłużenie ciążące na maj. Stosował najnowsze metody gospodarowa
nia, prowadził hodowlę krów zarodowych i koni sportowych, do których miał szczególne
zamiłowanie.
Kilkakrotnie powoływany był na ćwiczenia do 12 p. uł. W 1939 przeszedł całą kam
panię z 1 p. uł. Żostał internowany na Litwie. Do kraju powrócił w 1941. Ponieważ maj.
żony znalazł się na terenach przyłączonych do Rzeszy, podjął pracę jako administrator maj.
Boże, należącego do Bagniewskich i Trzebień hr. Zamoyskiego (pow. kozienicki). W obu
tych maj. gospodarował bardzo dobrze, doprowadzając je do dużej wydajności. Należał do
AK. Za zasługi wojenne został odznaczony i awansowany do stopnia rtma.
Po wojnie pozostał na wsi jako administrator b. maj. Popielów Kurozwęki w woj.
kieleckiem, który wyprowadził ze zniszczeń. Po trzech latach przeniósł się do Warszawy
i podjął pracę urzędniczą w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie pracował do emerytury.
Córki: 1) Hanna (ur. w 1930) i 2) Barbara (ur. w 1932).
Maria Pietraszewska
PIETRASZEW SKA M ARIA (1907-1977), współwł. maj. Kołacin (pow. brzeziński).
Córka Edwarda Lilpopa (zm. 1929) i Alicji zFuchsów (zm. 1972).
Odziedziczyła po ojcu maj. Kołacin o pow. 634 ha., gdzie mieszkała wraz z mężem
»+ Tadeuszem Pietraszewskim od 1929 do 1939. Maj. administrował jej mąż. Prowadziła
działalność oświatową i opiekę zdrowotną wśród służby folwarcznej. Podczas okupacji
tereny te zostały przyłączone do Rzeszy, a właściciele wyrzuceni z domów.
Po 1945 maj. został przejęty przez Skarb Państwa. M.P. od 1948 mieszkała w Warsza
wie, utrzymując się z emerytury.
(red.)
PŁOSKI W ŁADYSŁAW h .P ru sI(13.11.1861-16.02.1946), wł.maj.NagórkiDobrskie
(w pow. płockim), rolnik, działacz społeczny, oświatowy i polityczny. Syn Jana i Marii
z Borzuchowskich. Ur. w Purzycach-Trojanach (pow ciechanowski).
Rodzeństwo: Aleksander, Antoni (bliźniak, z Pałuk), Wawrzyniec (sędzia z Płocka)
i Julian. Ukończył gimn. w Płocku i podjął studia na Wydziale Prawnym UW, ale wkrótce
przeniósł się do Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach. W 1887 przed otrzymaniem
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dyplomu został relegowany za działalność patriotyczną. W 1888 W.P. wraz z dwoma
kolegami z Puław :
Michałem Bojanowskim i Antonim Hemplem wziął w dzierżawę
maj. Wrogocin w pow. płockim, który był prowadzony na zasadach spółdzielczych. Dzier
żawcy pracowali fizycznie razem z pracownikami i dzielili się z nimi zyskiem, a jedno
cześnie krzewili oświatę i polskość wśród pracowników i okolicznych włościan. Za tę
działalność po trzech latach zostali aresztowani, a W.P. i Bojanowski osadzeni w więzieniu
w Petersburgu. W czasie półrocznego pobytu w więzieniu W.P. poznał ж* Marię M ielczarską, z którą po zwolnieniu wziął ślub w Wilnie w lutym 1893 i zamieszkał w Bereźnie
na Polesiu, obejmując stanowisko rządcy w maj. Z żoną i córką Anną powrócił w 1894 do
Wrogocina. Dzierżawiąc maj. Wrogocin, wraz z żoną prowadził jednocześnie wśród pra
cowników i sąsiadów - włościan, intensywną działalność oświatową i patriotyczną. W 1898
założył miejscowe koło porad dla ziemian, doprowadził do osiedlenia się lekarza w Drobi
nie, który m.in. na ich koszt leczył pracowników majątków i ich rodziny. Współpracował
od 1901 z Zarządem Tow. Rolniczego w Płocku i kółkami rolniczymi. Na jego wniosek
Towarzystwo podjęło uchwałę w sprawie podniesienia wynagrodzeń służby folwarcznej.
W 1904 W.P. kupił maj. Nagórki Dobrskie o pow. ponad 310 ha. Ponieważ większość
budynków spłonęła (prócz dworu i stajni), wybudowano nowe, domek dla ochronki, a w la
tach trzydziestych czworaki, zapewniając lepsze warunki mieszkania dla pracowników.
Przez pewien czas nadal dzierżawił niedaleki Wrogocin. W 1906 za swą społeczno patriotyczną działalność został ponownie skazany na wysiedlenie do Cesarstwa Rosyjskie
go, ale ułaskawiono go w ostatniej chwili. W 1909 został wybrany prezesem Płockiego
Tow Rolniczego, którą to funkcję pełnił do 1916. U schyłku 1914 został członkiem
Gubernialnego Komitetu Obywatelskiego. Z jego inicjatywy Towarzystwo organizowało
m.in. wspólne zakupy trudno dostępnych artykułów pierwszej potrzeby dla służby folwar
cznej i uchwaliło wypłacanie przez właścicieli majątków rezerwistom i ich rodzinom
połowę wynagrodzenia pobieranego przez wcielonych do wojska mężów oraz umożliwie
nie im zarobkowania. Po wejściu Niemców w 1915 wraz z T. Świeckim prowadził z w ła
dzami wojskowymi pertraktacje w sprawie organizacji polskiego samorządu, rekwizycji
itp. Niemieckie władze aresztowały go i trzymały 8 dni w magistracie. B ył delegatem do
rozdziału funduszów z Gubernialnego Komitetu Obywatelskiego na parafię drobińską,
zastępcą przewodniczącego Komisji Szacunkowej Rolnej przy Płockim Okręgowym Tow.
Rolniczym, członkiem zarządu Tow. „Szkoła Średnia”, które spowodowało wybudowanie
w 1913 nowego gmachu dla gimn. Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku, późniejszego
gimn. im. Króla Władysława Jagiełły. Po wojnie gospodarował w Nagórkach, nadal pra
cując społecznie, m.in. pełnił funkcję sędziego pokoju.
Jeszcze w czasach studenckich W.P. należał do Zetu, potem był członkiem Ligi Naro
dowej i Narodowej Demokracji (był m.in. członkiem płockiego Narodowego Wydziału
Politycznego), a w 1939 pełnił funkcję prezesa Stronnictwa Narodowego w Płocku. Maj.
fundował stypendium dla kształcącego się syna jednego z pracowników, a w 1909 zamiast
okrężnego na koszt maj. zorganizowano wycieczkę statkiem do Gdyni, w której wzięły
udział osoby zatrudnione w maj. Usunięty przez Niemców z maj., w maju 1940 zamieszkał
u córki Anny w Borowiczkach pod Płockiem, skąd został wraz z żoną wywieziony samo
chodem ciężarowym do obozu wysiedleńczego w Działdowie. Po wysiedleniu do GG
mieszkał w Warszawie, a następnie w Woli Życkiej (pow garwoliński). Wrócił do Płocka w
1945. Jako ziemianin przebywający na terenie powiatu, w którym znajdował się jego maj.,
został aresztowany przez UB i kilka dni przebywał w areszcie. Zm. w Płocku, pochowany
na cmentarzu katolickim w Płocku.
Dzieci: 1) Anna (1893-1989), nauczycielka, po wojnie pracownik biblioteki Płockiego
Tow. Naukowego, żona Romana Lutyńskiego, adwokata, prezesa tego Towarzystwa; wnu
ki: a) Władysław (ur. 1919), prof. dr hab. Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warsza
wie; b) Jan (1921-1988), socjolog, prof. dr hab. UŁ; c) Maria Huszcza (1924-1986);
d) Zofia Włodek; 2) Jan (1896-1920), student SGGW, poległ pod Warszawą w sierpniu
1920; 3) Stanisław (1897-1920), student prawa UW, poległ pod Żytomierzem w maju 1920;
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4) Zofia (1900-1984), żona Stanisława Milewskiego, wł. maj. Rembówek pow. ciechano
wski; 5)
Kazimierz (1901-1959); 6) Halina (1903), żona płk Aleksandra Batorego,
dowódcy 8 p. art. lekkiej w Płocku, po wojnie zamieszkali w Londynie.
Dok.: L. Krzywicki, Wspomnienia, Ł I, Warszawa 1947; W. Lutyński, O mieszkańcach wsi Wrogocin
przed 90 laty, „Notatki Płockie” nr 2,1981; A. Maciesza, Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku
1906-1931, Płock 1931; J. Mościcki, Autobiografia, „Niepodległość” t. XII, Nowy Jork 1979; J. Płoski,
Płoski Władysław; nieopublikowane opracowanie przesłane do redakcji PSB; T. Świecki, F. Wybult,

Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania Państwa Polskiego, Toruń 1932.
Władysław Lutyński
PŁOSKI KAZIM IERZ h. Prus I (17.10.1901-21.04.1959), zarządzał maj. Nagórki Dobrskie (pow. płocki), rolnik. Syn
Władysława i Marii z Mielczarskich.
Ochotnik w wojnie 1920. W 1926 ukończył SGGW, a w latach trzydziestych przejął od
ojca prowadzenie maj. Nagórki Dobrskie. B ył działaczem samorządu terytorialnego, spół
dzielczości rolniczej i ZZ. W 1939 we wrześniu przez Rumunię przedostał się do Francji,
potem do Portugalii; ostatecznie osiadł w Londynie, gdzie zmarł.
Władysław Lutyński
PŁOSKA M ARIA (30.12.1866-29.10.1949), działaczka społeczna i oświatową. Córka
Szymona Mielczarskiego i Wilhelminy ze Schwarzów. Ur. w Bełchatowie (pow. piotrkowski).
Siostry przyrodnie: Wanda Krzywkowska (wnuk jej, Julian Kravtchenko, jest profeso
rem w Grenoble we Francji, dr h.c. Polit. Gdańskiej), Olga Brygiewicz i bracia: Romuald,
współtwórca polskiej spółdzielczości, Stanisław i Bronisław.
Gimn. ukończyła w Warszawie w 1888. W 1890 wyjechała do Petersburga w celu
udzielenia pomocy przebywającemu w carskim więzieniu bratu Romualdowi. Objęła po
sadę nauczycielki i działała w Stowarzyszeniu Opieki nad więźniami politycznymi. Poma
gała nie tylko bratu, ale i innym więźniom, w tym znajomemu jej z czasów pensjonarskich
Władysławowi Płoskiemu, z którym w 1893 po zwolnieniu go z więzienia wzięła ślub.
Razem z mężem zamieszkała na Polesiu, a od 1894 w dzierżawionym maj. Wrogocin (pow.
płocki). Tu podjęła wraz z mężem prace patriotyczno - oświatową wśród pracowników
maj., ich rodzin i okolicznych włościan. Czytano książki, opowiadano o dziejach Polski,
wyświetlano obrazy historyczne, organizowano wspólne śpiewy, urządzano przedstawienia
amatorskie z udziałem pracowników, włościan a później także dzieci Płoskich - był to
pierwszy teatr ludowy na Mazowszu. Oprócz działań w kierunku pobudzenia świadomości
narodowej wśród miejscowej ludności prowadzonych we Wrogocinie, a potem od 1904
w Nagórkach Dobrskich, M.P. wszczepiała zasady higieny i udzielała pierwszej pomocy
medycznej współpracując z lekarzem Władysławem Kosmacińskim z Drobina, który tu się
osiedlił w wyniku starań jej męża. W 1906 Płoscy założyli pierwszą w tym rejonie
ochronkę dla dzieci, przekształconą potem w szkołę elementarną, wzorowo prowadzoną od
1908 przez Anielę Dąbrowską. Po zorganizowaniu w wolnej Polsce szkół państwowych,
ochronka dla dzieci pracowników maj. Nagórki Dobrskie istniała do 1940.
Od 1901 organizowała koła ziemianek (przekształcone po 1918 w koła gospodyń
wiejskich). Została przewodniczącą koła w Rogotwórsku, pełniąc tę funkcję przez 35 lat,
niezależnie od działalności w tych kołach w skali powiatu jako członkini od 1908 Wydziału
Kółek Rolniczych Tow. Rolniczego Płockiego, a potem Zarządu Kół Rolniczych przy
Okręgowym Tow. Rolniczym. Kobiety wiejskie uczono prawidłowego prowadzenia gospo
darstwa, warzywnictwa, wychowywania dzieci, gotowania. M.P. i jej dom był oparciem dla
prelegentów, jeździła z członkiniami kół na rolnicze wystawy.
Jeszcze w 1898 założyła pierwsze na tym terenie Drobińskie Koło Ziemianek, któremu
przewodniczyła przez 38 lat, a potem przez wiele lat była przewodniczącą Płockiego
Okręgu Ziemianek i Sekcji Kół Gospodyń. W 1936 obchodzony był w Płocku jubileusz
45-lecią jej pracy społecznej z udziałem ziemianek i kół gospodyń wiejskich z powiatu
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płockiego oraz gości, m.in. obu biskupów płockich, przewodniczącej Rady Naczelnej
Ziemianek E. Czarnowskiej, pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej.
W czasie okupacji usunięta z maj. i wysiedlona do GG wraz z mężem. Od 1945
mieszkała w Płocku.
Zm. i pochowana w Płocku na cmentarzu katolickim.
Dok.: M. Grabowska, Jubileusz Pani Marii Płoskiej, „Ziemianka Polska” nr 2,1937; S. Kwasieborski, Z życia zacnej Polki, „Życie Mazowsza” nrlO /11,1936; Ludowy teatr amatorski, „Rozwój”, Łódź
4.08.1898; A. Maciesza,MariaPłoska, „Kurier Mazowiecki”, nr 264-267,1936; Sprawozdania z obcho
du Jubileuszu Marii Płoskiej, „Kurier Mazowiecki” nr 260-261, 1936; patrz też biogram Władysława
Płoskiego.

Władysła w Lutyński
PŁOSKI EUGENIUSZ STANISŁAW h. Prus I (30.04.1873-07.08.1944), wł. maj.
Pszczółki Górne (pow. ciechanowski), prawnik, działacz społeczny i katolicki. Syn Onufrego,
ziemianina oraz nauczyciela, i Bronisławy z Miłoszewskich. Ur. w Długołęce-Osyskach
(pow. ciechanowski).
Rodzeństwo: Kazimierz i Maria Smoleńska (obenie oboje nieżyjący).
Wpływ na późniejszy kierunek pracy społecznej E.P. wywarło przede wszystkim otrzy
mane wychowanie domowe. Ojciec, zanim objął maj. odziedziczony po zmarłym bracie,
był nauczycielem i wychowawcą młodszych kuzynów, którzy potem odznaczyli się na polu
politycznym, pracy społecznej i kościelnym. Byli to Edmund Płoski, członek „Ploretaryatu”, skazany na śmierć, kara została następie zmieniona na zesłanie na Sachalin;
Władysław Płoski, działacz rolniczy i społeczny, wł. maj. Nagórki (pow. płocki) i A le
ksander Kakowski, późniejszy ks. kardynał. Widać więc, że było to wychowanie patrioty
czne i religijne.
E.P. uczył się w progimn. w Pułtusku, potem w gimn. w Płocku, ukończył prawo na UW.
Pszczółki Górne (w 1939 było 93 ha), o ziemi pszenno-buraczanej, nastawione były
głównie na produkcję buraków cukrowych.
E.P. mając wykształcenie prawnicze nie kierował osobiście odziedziczonym maj.
Głównym źródłem jego dochodu była zawodowa działalność prawnicza, był w Płocku
adwokatem, sędzią śledczym, a nstępnie notariuszem, wieloletnim radcą Rady Miejskiej w
Płocku i jej prezesem. Od lat dwudziestych brał żywy udział w pracy społecznej. B ył
kuratorem szpitala Św. Trójcy w Płocku, współzałożycielem szkół średnich, gimn. im.
Władysława Jegiełły, szkoły wydziałowej żeńskiej im R. Żółkiewskiej, w latach przed
II wojną światową współzałożycielem Uniwersytetu Ludowego w Proboszczewicach. Po
wołany przez arbp Nowowiejskiego na Prezesa Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Płoc
kiej, otrzymał tytuł szambelana papieskiego (1934).
Dn. 30.04.1904 E.P. poślubił malarkę Janinę Betley h. Jaślin. Głęboko religijna żona
towarzyszyła mu w pracy społecznej. Przeżyli cudowne ocalenie, które uważali za dowód
szczególnej opieki boskiej, uratowali się w 1920, gdy zostali oskarżeni o ukrywanie fornala,
który obraził żołnierza Armii Czerwonej. Podobnie cudownej opieki doznali w 1940 w
czasie masowych aresztowań, gdy E.P. ocalał, choć umieszczony był na liście do rozstrze
lania. W 1940 wysiedlony z Płocka pracował w Warszawie w kancelarii swego kolegi.
Wiosną 1944 założył własną kancelarię. Zamordowany przez Niemców w czasie Powstania
Warszawskiego, spoczywa w nieznanym miejscu. Ma symboliczny grób obok żony w
Płocku, a także tablicę pamiątkową w kościele Św. Antoniego w Warszawie. Odznaczony
był Złotym Krzyżem Żasługi i Pro Ecclesia et Pontifice.
Dzieci: 1) Janina Maria (1905-1990), mgr filozofii (UW), długoletnia profesorka szkół
średnich w Warszawie, żołnierz AK (kpt. WP), referentka WSK Śródmieście-Warszawa,
po wojnie dyrektorka szkół polskich w Anglii (Dunalastair House i Grendon Hall), odzna
czona Krzyżem Zasługi z mieczami i innymi odznaczeniami; zmarła i pochowana w Anglii
(Wrexham, Walia); 2) Hanna Bronisława (1908-1988), zamężna za Jackiem Bojanowskim,
inż.-rolnikiem, który przez parę lat gospodarował w Pszczółkach, zm. w Warszawie; ich
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dzieci: a) Jerzy (zm. 1984); b) Wojciech, inż.; c) Barbara Boj ano wska-Jasi ono wska, art.
malarka; d) Zofia Bojanowska-Frydrysiak; 3) Józef Onufry (ur. 1912-1987), prawnik, kpt.
WP, działacz katolicki i narodowy na emigracji, prezes Instytutu Dmowskiego w Londynie,
odznaczony Orderem Polonia Restituta i papieskim orderem Św. Sylwestra, zm. i poch.
w Londynie; 4) Irena Jadwiga (ur. 1922), jedyna żyjąca córka, zamężna za Stanisławem
Łosiem, zamieszkała w Brazylii, ma troje dzieci i dwoje wnuków.
Dok.: Wspomnienia rodzinne, PSB.

Irena Łoś
PRUSZAK MACIEJ h. Leliwa (ur. 23.06.1901), wł. maj. Wośniki (pow. radomski)
i Maciejowice (pow. kozienicki), inż. rolnik. Syn Władysława i Heleny Pinko.
Brał udział w wojnie 1920. Studiował w SGGW w Warszawie. W Wośnikach (356 ha),
założył sad czereśniowy, szparagarnię i szkółkę drzew owocowych.
Po wybuchu II wojny światowej, rodzina Pruszaków została wysiedlona z maj. M.P.
wyjechał do maj. żony Janowic w pow. tarnowskim, gdzie dalej gospodarował. Po zabiciu
volksdeutscha w Janowicach, został wzięty jako zakładnik. W więzieniu w Tarnowie był
przez pół roku. Po wyjściu na wolność wyjechał do Pcówek, gdzie pracował w leśnictwie.
Podczas wojny kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu, aby ostatecznie przed końcem wojny
zamieszkać na stałe w Radomiu.
Po wojnie pracował w różnych instytucjach. Od 1959 był kierownikiem gospodarstwa
rolnego w Romanowicach k. Świdnicy, następnie w Bystrzycy k. Wlenia. Po powrocie do
Radomia pracował jako nauczyciel i uczył w różnych szkołach przedmiotów rolniczych.
Ożeniony z Anną Kobylańską h. Lubicz, córką Aleksandra (?) i Antoniny z hr. Miączyńskich. Po ojcu odziedziczyła maj. Janowice. Po zakończeniu wojny Anna P. pracowała
jako nauczycielka języka francuskiego.
Dzieci: 1) Maria Krystyna; 2) Zofia, mgr ekonomii, zamężna za W iesławem Stachurą;
mają dwóch synów, bliźniaków: a) Macieja i b) Witolda; 3) Aleksander, ożeniony z Marią
Beatą hr. Łoś, ma dwoje dzieci: Tomasza i Dominikę.
Anna Pruszakowa (S.G.)
PUZYNA LEON ROMAN LONGINUS ks.h. Oginiec, kniaź z Kozielska (29.09.186816.05.1932), wł. maj. Gwoździec (pow. kołomyjski), rolnik. Syn Romana Szymona Longinusa (1837-1901) i Heleny z bar. Brunickich h. wł. (1844-1926), córki Leona i Marii z hr.
Drohojowskich h. Korczak, bratanek kard. Jana Puzyny. Był
najstarszym z rodzeństwa (wszyscy ur. w Gwoźdźcu), z któ
rego wieku dorosłego doczekali: Stanisław (ur. 1869, kawa
ler), Jadwiga (ur. 1872, niezamężna), Helena (ur. 1872, za
mężna z Janem Wiktorem), Wanda (ur. 1881, zamężna za
Władysławem Serwatowskim). Puzynowie z Kozielska to
rodzina pochodzenia kniaziowskiego, z dynastii Rurykowi
czów. Starszą linię zapoczątkował Krzysztof Dominik kniaź
z Kozielska.
L.P. ukończył W yższą Szkołę Rolniczą w Dublanach
(1889-1890). B ył autorem kilkunastu prac z dziedziny rol
nictwa. W swoim folwarku Coszeląźnik stosował nowoczes
ne metody w gospodarce rolnej. B ył wybitnym znawcą ho
dowli koni, dostarczał remonty do jednostki wojskowej
w Kołomyi. Maj. Gwoździec (514 ha w 1905 r.) objął po
n agłej śm ierci ojca ( 0 1 .1 1 .1 9 0 1 ). O bszar d w orski
obejmował grunty orne (414 ha), las Zieleniówka (50,7 ha),
łąki i pastwiska (41 ha) oraz stawy rybne (ok. 30 ha). Ob
szerny dwór miał 17 pokoi, znajdowało się w nim stare
kn. Leon Puzyna z córką
wyposażenie w stylowe meble, bogata biblioteka, galeria
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przodków (od XVII w.), stara porcelana, a także bogata kolekcja numizmatyczna. We
wczesnych latach 20-tych sprowadził i osiedlił w maj. Mazurów, aby wzmocnić element
polski na tych terenach. W ten sposób powstała kolonia polska Leonówka.
L.P. był kolejno prezesem i wiceprezesem Pokuckiego Koła Doświadczalnego z sie
dzibą w Gwoźdźcu (Koło powstało z inicjatywy Tow. Gosp. Wydz. Małopolskiego). B ył
czynnie zaangażowany w ZZ.
Zwolennik polityki Romana Dmowskiego, w 1. 20-tych popierał organizację „Sokół”.
Równocześnie miał bardzo dobre stosunki z ludnością ukraińską, m.in. dlatego, iż był
przeciwnikiem polonizacji „na siłę”. Głęboko religijny, przywiązany do swojej ojcowizny
i zawodu rolnika, chętnie pomagał potrzebującym, cieszył się opinią dobrego i życzliwego
ludziom człowieka. Odznaczał się wszechstronnymi zainteresowaniami, był zamiłowanym
kolekcjonerem książek, pamiątek rodzinnych i historycznych. Zm. w G woźdźcu
16.05.1932.
Poślubił 01.07.1913 Zofięhr. Broel-Plater h. wł. (30.10.1885, zm. 09.12.1972).
Z tego małżeństwa dzieci: 1) ks. Roman Stanisław Marian (ur. w 1915 w Ołomuńcu,
zm. 30.09.1915 w Zaraszynie); 2) ks. Teresa Jadwiga Maria (ur. 15.04.1919 w Krakowie);
3) в* Stanisław Roman Marian (1921-1982).
Dok.: J.S. Dunin-Borkowski, Genealogie, Lwów 1895; MBGHP, ser. V; bogata dokumentacja
rodzinna zawierająca m.in. pamiętnik Teresy Puzynianki w IH PAN.

Teresa Puzynianka (red.)
PUZYNA ZOFIA M ARIA ANNA ks. (3 0 .1 0 .1 8 8 5 -0 9 .1 2 .1 9 7 2 ), zarządzała maj.
Gwoździec (pow. kołomyjski), żona kn. sm- Leona z Kozielska Puzyny. Córka Stanisława hr.
Broel-Platera h. wł. i Zofii z hr. Grudzińskich h. Grzymała. Skoligacona z Potockimi,
Czartoryskimi, Habsburgami i wieloma innymi rodzinami. Ur. w Wroniawach k. Rawicza
(Wielkopolska).
Nauki w zakresie szkoły elementarnej i średniej odbyła kolejno u SS. Niepookalanek
w Nowym Sączu, SS. Sacre Coeur we Lwowie i SS. Urszulanek w Krakowie. Tamże
uzyskała maturę i ukończyła seminarium nauczycielskie, a następnie szkołę gospodarczą
w Chyliczkach.
Swego przyszłego męża poznała w Poznaniu, gdzie w pocz. XX w. odbywały się zjazdy
ziemian ze wszystkich trzech zaborów, w których to zjazdach uczestniczył ks. Leon
Puzyna. Z.P. wniosła do rodziny męża bardzo piękną wyprawę haftowaną ręcznie w Dreź
nie i w Szkole Gospodarczej w Kuźnicach. Posiadała również kamienicę w Poznaniu (ul.
Skarbkowa 3), parcele nadmorskie we Władysławowie oraz młyn wodny w Gwoźdźcu.
Posiadłości te miała otrzymać córka, a syn miał objąć maj. Gwoździec.
Od śmierci męża w 1932 zarządzała maj., żyjąc tylko z myślą o dzieciach - i tak już
pozostało w niezmiernie ciężkich latach wojennych i powojennych. Po agresji sowieckiej
17.09.1939 udało się rodzinie schronić najpierw w miasteczku Gwoździec, a później we
Lwowie, gdzie znalazła oparcie u rodziny Wandy i Władysława Serwatowskich. W czasie
okupacji Z.P. rozpoczęła dla zarobku udzielać lekcji języków obcych: francuskiego, nie
mieckiego i angielskiego, zyskując opinię bardzo dobrej nauczycielki.
Po przyjeździe do Zabrza w drugiej poł. czerwca 1946, ponownie udzielała prywatnie
lekcji języków obcych. Od roku szkolnego 1946/47 przez cztery lata uczyła jęz. angielskie
go w szkołach nr 6 i 13, a następnie w Liceum im. A. Mickiewicza.
Głęboko religijna, obdarzona zdolnościami pedagogicznymi, była wzorem żony i mat
ki. Poczucie godności osobistej, z jakim znosiła poniżenie wojenne i powojenne, budziło
podziw otoczenia. Zm. w Zabrzu, gdzie mieszkała razem z synem »+ Stanisławem i córką,
tam też została pochowana, na cmentarzu św. Józefa.
Dok.: zob. Leon Puzyna.

Teresa Puzynianka (red.)
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PUZYNA STANISŁAW ROMAN MARIAN ks. h. Oginiec, kniaź z Kozielska (09.04.
1921-16.05.1982), wł. maj. Gwoździec. Syn i spadkobierca »+ Leona i *+ Zofii z Broel-Platerów. Ur. we Lwowie.
Do 1934 odbywał nauki w domu w Gwoźdźcu, potem kolejno w Kołomyi i w Chyro wie
u 0 0 . Jezuitów. Od 01.09.1938 rozpoczął praktykę rolniczą w Łańcucie u hr. Alfreda
Potockiego. Po wejściu Armii Czerwonej 17-go września
zdołał ukryć się przed władzami sowieckimi; przebywał
w Kołomyi i we Lwowie, gdzie pracował najpierw w ogro
dach Klimowicza, potem jako pomocnik murarski i przy
odśnieżaniu miasta. W listopadzie 1941 podjął praktykę rol
niczą w maj. Eustachego Rylskiego w Uhrynowie, a na
stępnie u Eustachego Świeżawskiego w Hołubiu (pow. hru
bieszowski). W 1943 był praktykantem rolniczym w Zar
szynie (pow. sanocki) w maj. Zofii z Dzieduszyckich Wiktorowej. Cały czas współpracował z AK.
W 1944 po zajęciu tych terenów przez armię radziecką
został zmobilizowany i wcielony do Armii Polskiej. Zapadł
wtedy na gruźlicę i został skierowany na leczenie do szpitali
wojskowych w Jarosławiu, Krakowie i Wałbrzychu.
W 1946 zamieszkał z matką i siostrą w Zabrzu. Mimo
choroby zdał maturę i ukończył rok studiów ekonomicznych
w Katowicach. Studia przerwał zmuszony do zarobkowania.
Pracował kolejno w Chorzowskim Zjednoczeniu Przemysłu
kn. Stanisław Puzyna
W ęglowego, w przedsiębiorstwie Deiksla - Handel Drzew
ny, u Hartwiga, w Lidze Obrony Kraju (LOK). Na w szy
stkich tych posadach był dyskryminowany za pochodzenie społeczne oraz za wyraźną
postawę religijno-patriotyczną i wrogość wobec komunizmu, czego nie ukrywał. Pod
koniec 1. 60-tych podjął pracę w Gliwicach w wytwórni kosmetyków „Viol-Prodryn”.
Będąc już na emeryturze aktywnie zaangażował się w „Solidarności”. Działał pod
pseudonimem „Brat Stanisław”. Po ogłoszeniu stanu wojennego odwiedzał więźniów i in
ternowanych w obozie „Na Janika” w Zabrzu. Zm. w Zabrzu, poch. na cmentarzu św.
Józefa, tamże.
Dok.: zob. Leon Puzyna.
Teresa Puzynianka (red.)

RAM UŁT BALD W IN- FELIKS (23.02.1887-1936), wł.maj.Dwernik (pow.liski),inż.
bud. Syn Ludwika (1857-1929), inż. architekta, budowniczego rotundy Panoramy Racła
wickiej we Lwowie, wł. maj. Dwernik, i Stanisławy ze Strzeleckich (1858-1909), córki
Feliksa (1823-1883), rektora Polit. Lwowskiej. Ur. w Lwowie.
Brat Ludwik (1895 -1944), kompozytor, dyrygent i pedagog.
. F.B.R. Po ukończeniu w 1905 gimn. klasycznego we Lwowie studiował na Wydziale
Inżynierii Polit. Lwow. W 1911 zdał egzamin końcowy z wynikiem bardzo dobrym, po
czym odbył 4-miesięczną podróż naukową, zwiedzając Belgię, Anglię i Francję. Rok 1912
spędził w Rumunii, pracując jako inż. budowy i kierownik kopalni w firmie naftowej
„Cariolau Popescu and Anton Esser”. Od lutego do jesieni 1913 odbywał praktykę rolną
w dobrach Łopuszka Wielka, w pow. przeworskim, pod kierunkiem dr Romana Scipio. Jesienią
1913 udał się do Berlina na studia rolnicze do Wyższej Szkoły Rolniczej i Uniwersytetu.
Latem 1914 wrócił do kraju, do maj. ojca w Dwerniku. Jesienią tego roku został
powołany do armii austro-węgierskiej. W okresie od grudnia 1914 do stycznia 1916
pracował jako inżynier przy budowie obozu dla jeńców wojennych na 40000 ludzi i szpitali
na 10000 ludzi w Felbach w Styrii. W lipcu 1915 mianowano go ppor. inżynierii. W stycz
niu 1916 został przeniesiony do c.k. Komendy Powiatowej w Końskich, gdzie prowadził
różne budowy, m.in. szpitala dla koni w Baryczu, drogi Końskie-Ruda Maleniecka i in
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nych. Następnie skierowano go do Komendy Powiatowej w Opocznie, a od czerwca 1917
służył w Komendzie Powiatowej w Lublinie już jako por. inżynierii. W tym czasie kierował
budową m.in. drogi z Lublina w kierunku Łęcznej.
W lutym 1918 na własną prośbę przeniesiono go do Galicji do c.k. Komendy Ekspozy
tur Rolnych i objął służbę w pow. liskim z siedzibą w Dwerniku. Miał za zadanie czuwać
nad ekonomicznym zagospodarowaniem użytków rolnych, hodowlą, a także utworzył na
terenie powiatu warsztaty maszyn i narzędzi rolniczych. Jednocześnie w Dwerniku odbu
dował spalone zabudowania gospodarcze i zrealizował budowę mostu drogowego na rzece
Dwem iczek. W Dwerniku F.B.R. pełnił służbę do upadku Austrii. Od 01.12.1918 rozpoczął
służbę w wojsku polskim. Brał udział w obronie Lwowa, a po zakończeniu działań wojen
nych osiadł w maj. żony w Woli Piaseckiej (ok. 380 ha) w pow. lubelskim. Odbudował maj.
po zniszczeniach wojennych, a następnie zaprowadził w nim racjonalną gospodarkę rolną,
nastawioną na produkcję roślinną i zwierzęcą. Współpracował z Państwowym Instytutem
Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, skąd sprowadzał nowe odmiany nasion
i sadzonek. Od początku lat dwudziestych systematycznie stosował nawozy sztuczne.
Majątek zmechanizował, kupił m.in. jako jeden z pierwszych w okolicy traktor. Powiększył
hodowlę, oprócz świń i krów trzymał także konie, remonty dla wojska. Rozwinął w Woli
na dużą skalę sadownictwo. Do sadu liczącego 28 ha sprowadzał drzewka z różnych stron
Polski. W 1936 sad liczył 2255 drzewek, jabłoni i grusz.
Pracował społecznie jako ekspert do wyceny maj. ziemskich z ramienia BGK. W okre
sie międzywojennym nadal był wł. Dwernika (706 ha).
F.B.R. zm. w Woli Piaseckiej i został pochowany w Piaskach w pow. lubelskim.
W 1917 we Lwowie R. ożenił się z Joanną z Kisielnickich (1893-1928), córką W ło
dzimierza, wł. Kozic Dolnych i Woli Piaseckiej i Kamilli z Rakowskich.
Dzieci: 1) Magdalena (ur. 1922), mgr historii, żona (od 1944) Alojzego Szubartowskiego (1901-1979), mgr chemika, dyrektora Liceum im. A. Czartoryskiego w Puławach; 2)
Teresa (1923-1968), za Tomaszem Karwowskim; 3) Aleksander (ur. 1926), ps. „Topór”,
żołnierz AK.
Dok.: Spis obywateli; KAP 1930,655; S. Nicieja, CmentarzŁyczakows/d we Lwowie, Wrocław 1989;
W. Kossak,Listy do żony iprzyjaciół1883-1942, t I-II, Kraków 1985; PSB; F. Ramułt, Curriculumvitae,
mps. zbiory autora; informacje i zbiory archiwalne Magdaleny Szubartowskiej z Puław; T. Epsztein,
S. Górzyński, Spis ziemian... lwowskie.; St. Brzozowski, Polacy na studiach.

Tadeusz Epsztein
RESZKE ( de Rezke, Di Reschi) JAN M IECZYSŁAW (14.01.1850-3.04.1925), w ł.
maj. Skrzydłów, Kłobukowice, Chorzenice, Witkowice w pow. radomszczańskim, śpiewak
operowy. Syn Jana (1818-1877), wł.Hotelu Saskiego i Emilii zUfniarskich.Ur. w Warszawie.
B ył bratem
Edwarda, Józefiny Kronenbergowej, Emilii Michalskiej i Wiktora.
Po szkole średniej ukończonej w Warszawie studiował prawo. Następnie przez 5 lat
kształcił się w Turynie pod kierunkiem A. Cotogniego.
W 1874 zadebiutował w Wenecji rozpoczynając swą karierę światową. Za zarobione
pieniądze kupił wyżej wym. dobra w pow. około 1800 ha. Mieszkając stale we Francji
zarząd dóbr powierzył swemu szwagrowi Adamowi Michalskiemu, wł. maj. Borowo w
pow. radomszczańskim. Do Polski przyjeżdżał tylko w okresie polowań. Interesował się też
końmi i w maj. Skrzydłowo założył hodowlę koni wyścigowych, która utrzymała się do
dzisiaj.
Żonaty był z Marią de Goulaine. Miał z nią syna Jana, który jako porucznik armii
francuskiej poległ w czerwcu 1918 na froncie. J.R. zmarł w Nicei, pochowany został na
cmentarzu Montparnasse w Paryżu. Majątek swój zapisał córkom brata Edwarda.
Siostrą J.M.R. była Józefina Kronenberg (4.06.1855-22.02.1891), wł. maj. Janaszów
w pow. radomszczańskim, śpiewaczka operowa. Śpiewu uczyła się w Warszawie, Peters
burgu i we Włoszech. Debiutowała w 1874 w Wenecji. Występowała w najsławniejszych
operach Europy. Dochody z występów w Polsce oddawała na cele filantropijne. W 1884
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poślubiła Leopolda Juliana Kronenberga, zakupiła maj. Janaszów położony w pobliżu
posiadłości braci i osiadła na stałe w Polsce. Udzielała się jedynie na koncertach filantropij
nych. Zmarła w Warszawie. Dziećmi jej byli: Józefina Róża żona Jerzego Kowalewskiego
(1889-1969) i Leopold Jan (ur. 1891).
M aria B ilow icz (red.)

RESZKE (de Reszke) EDW ARD AUGUST (22.12.1853-25.05.1917), wł. maj. Garnek,
Bartkowice z folwarkami Antonów, Wola Mokrzeska, Józefów (pow. radomszczański),
śpiewak operowy. Syn Jana (1818-1877) i Emilii z Ufniarskich. Ur. w Warszawie, brat
Jana, Józefiny Kronenbergowej, Emilii Michalskiej i Wiktora
E.R. Jako śpiewak operowy zdobył światową sławę i duże pieniądze za które kupił ok.
1895 wyżej wym. dobra o pow. ok. 2000 ha. Zarządzał nimi szwagier Adam Michalski, wł.
maj. Borowo w pow. radomszczańskim. Po szkole średniej i studiach rolniczych w Warsza
wie, a następnie w Niemczech, podjął E.R. naukę śpiewu we Włoszech. Mistrzami jego byli
Steller, A. Cotogni i F. Coletii. E.R. zadebiutował w 1876 r w operze paryskiej. Po
wieloletnich występach w Europie i Ameryce w 1907 wrócił do kraju i zajął się gospodaro
waniem w maj. Garnek. Sprowadził z Francji znanego architekta Arbeuffa, który wybu
dował w Garnku bardzo oryginalny, dziwaczny dom. E.R. zmarł w nim w 1917.
W 1885 ożenił się z Heleną Schutz. Żona zajmowała się działalnością społeczną
i charytatywną w maj. męża. Ufundowała plebanię i szkołę na gruntach maj. Założyła
ochronkę wiejską.
Mieli 4 córki: 1) Emilia (1886-1939), za Danilczukiem, która od Jana R. otrzymała maj.
Skrzydłów; 2) Helena (1888-1941), zamężna l°voto Dory Jabbahaza, 2°voto Grabowska;
3) Janina (1891-1969), za Adamem Nieniewskim (zob.PSB); 4) Maria, zm. jako dziecko.
M aria B ilow icz (red.)

REY STANISŁAW M ARIA HUBERT hr. h. Oksza (03.11.1894-23.02.197l),w ł. maj.
Przecław (pow. mielecki), Sieciechowice (pow. olkuski) i Żwiniacz (pow. czortkowski). Syn
Stanisława, wnuk Stanisława i Wilhelminy z Głogowskich z Psar, i Cecylii z Potockich
z Rymanowa. Ur. w Zakopanem (willa Oksza).
Po śmierci ciotki Heleny z Reyów Kęszyckiej odziedziczył przed I wojną światową
Sieciechowice, woj. kieleckie (900 ha). Po śmierci babki, Wilhelminy z Głogowskich
Reyowej odziedziczył, po połowie, z bratem Ludwikiem Reyem, Psary w woj. stani
sławowskim (882 ha), także przed I wojną światową. Maturę zdał w Krośnie, rozpoczętych
w Warszawie studiów rolniczych nie ukończył ze względu na wybuch I wojny światowej,
przebywał w Rosji, spędził najpierw rok w Moskwie, potem na Ukrainie jako praktykant
rolny w Bużance. Był wówczas wysłany potajemnie do Hallera, w celu złożenia raportu
0 stanie organizacji wojskowych na tym terenie. Do Polski wrócił w marcu 1918. Objął
zarząd nad maj. Sieciechowice, zrujnowanym na skutek działań wojennych. Wraz z bratem
Ludwikiem wstąpił w 1920 do 8 p. uł. w Krakowie. Około 1924 odziedziczył, po ciotce
Emmie z Reyów Ochockiej, maj. Żwiniacz (ok. 400 ha). W tym też czasie oddał swą część
maj. Psary bratu Ludwikowi. W swoich Sieciechowicach, uregulował stosunki własności,
po ruinie wojennej odnowił sprzężaj, bydło, maszyny.
W 1927 odziedziczył, po Mieczysławie Reyu, stryjecznym dziadku, Przecław (zamek
1 majątek), który stał się główną siedzibą zarządu maj., z Rudą i Sokołem (ogółem ok. 3000
ha) koło Dębicy. W Przecławiu została założona prywatna centrala telefoniczna. Również
ten maj. był w złej kondycji. Las w dużej części wycięty, braki w inwentarzu, sprzężaju,
zamek uszkodzony podczas wojny. W 1928 rozpoczął się remont zamku. Uruchomił go
rzelnię, przebudował i unowocześnił cegielnię, a do tartaku (folwark Pikułówka) zakupił
nowoczesne maszyny. Zmodernizował gospodarstwo rolne. Prowadził hodowlę pszenicy
nasiennej, współpracując z organizacją rządową, prowadził planową gospodarkę leśną.
W maj. Przecław były stawy rybne, hodowla świń, w Sieciechowicach hodowano remonty,
był młyn, stawy rybne.
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W okresie międzywojennym przeprowadzono reformę rolną we wszystkich maj. Kry
zys gospodarczy był odczuwalny, jednak maj. nie był zadłużony, na spłatę podatku spadko
wego sprzedany został dom w Krakowie.
S.R. wraz z sąsiadami - Ludwikiem Starowieyskim, Andrzejem Tarnowskim, Henry
kiem Dębińskim i Włodzimierzem Borowskim wybudował zakłady przeróbki drewna w Sę
dziszowie (Spółka z O.O.), graniczącym z terenami silnie zalesionymi. Na otwarcie tych
zakładów przyjechał Prezydent R.P. Ignacy Mościcki. W Przecławiu znaleziono gaz ziem
ny. S.R. był prezesem miejscowej straży ogniowej. Brał udział w organizowaniu „Kraku
sów ”, m.in. folwark Celiny z maj. Sieciechowice był zapleczem tej formacji.
Jako kolator wspomagał parafię przecławską, a także gminę żydowską, oddał we
władanie zakonnicom kaplicę, dom starców i ochronkę. Z własnej sieci elektrycznej oświetlił
kościół i plebanię w Sieciechowicach, rozpoczął budowę szkoły, przed wojną była dopro
wadzona do pierwszego piętra, Niemcy nie pozwolili jednak kontynuować budowy, ani jej
zabezpieczyć; także dla służby, dla każdej rodziny, wybudowane zostały osobne trzypoko
jowe mieszkania.
W 1939 w Sieciechowicach częściowo zginął inwetarz. Powstały wielkie szkody w go
spodarstwie. Konieczne stało się uzupełnienie zapasu trzody i koni.
Podczas okupacji Pikułówka została przejęta przez Niem ców, administrował tam nieja
ki Kiertzek. Zakłady sędziszowskie zostały zabrane przez Niemców. Sieciechowice udało
się zatrzymać, a administratorem został wówczas
Leon Krzeczunowicz. Część maj.
Przecław - rewiry Ruda i Sokole zostały włączone do terenów wojskowych, została tam
zbudowana wyrzutnia rakiet V I i V2. Wtedy to S.R. zbierał informacje na temat szybkości
lotu rakiet, mierząc czas przelotu między Wisłoką (Dębie) a Sieciechowicami. S.R. pier
wszy wraz z nadleśniczym Władysławem Żętowskim złożył raport na temat budowy w y
rzutni Leonowi Krzeczunowiczowi.
Podczas wojny wielu uciekinierów i członków AK mieszkało w maj. należących do
S.R. M.in. w wieży zamkowej, parku i w lesie przecławskim, ukrywali się Żydzi, był wśród
nich lekarz Gawęda. Już w 1939 S.R. jeździł do Rzemienia (maj. Włodzimierza Szaszkiewicza) gdzie byli Stanisław i Konstanty W ysoccy, którzy wciągnęli jego i Antoniego
Jaroszyńskiego (krewnego i administratora w Przecławiu) do ZWZ. S.R. i jego rodzina
należeli następnie do AK. Syn, również Stanisław, należał do 14 p. uł. AK przy dowódcy
Okręgu „Kraków”, płk Edwardzie Godlewskim ps. „Garda”. W Przecławiu była podczas
wojny tajna szkoła podstawowa i gimnazjum (uczyli Muż, Celestyna Szukiewicz, Anna
Maria Szukiewiczówna i Maria Tchórznicka). S.R. udzielał dużego wsparcia finansowego
AK. Wysyłano żywność m.in. do obozu koncentracyjnego w Pustkowie. Podczas działań
wojennych maj. Przecław uległ poważnym zniszczeniom w wyniku ataku rakiet - „Katiuszy” na wyrzutnie rakiet V I.
Po wejściu Armii Czerwonej, rodzina Reyów pozostała w Przecławiu jeszcze ok. pół
roku. W lecie 1945 S.R. mimo dewastacji wojennych rozpoczął normalną gospodarkę w
maj., kupił konie, ropę do traktora, rozpoczęła funkcjonować gorzelnia, cegielnia i tartak.
Maj., wraz ze zbiorami i dziełami sztuki, został odebrany i w jego miejscu powstał PGR. Do
Krakowa udało się przewieźć jedynie część mebli. Zamek po dwukrotnym spaleniu prze
jęły w użytkowanie zakłady WSK M ielec. Sieciechowice rozdzielono między włościan.
Dwór w Sieciechowicach, gdzie pod koniec wojny mieszkało 52 osoby, nie licząc służby,
został zajęty pod szkołę powszechną, a budynek oficyny przy dworze przeznaczono na
mieszkanie dla nauczycieli.
Po wojnie S.R. wyjechał najpierw do Mielca, następnie do Krakowa, skąd po roku do
Francji, gdzie rodzina zamieszkała na stałe w maj. żony, Montresor. S.R., wraz z rodziną,
pomagał Polakom w kraju, prowadząc tę działalność na własny koszt. Zmarł w Johannes
burgs 23.02.1971.
Dn. 10.10.1918 w Wilanowie odbył się ślub S.R. z Jadwigą z Branickich h. Korczak,
córką Ksawerego z Wilanowa i Anny z Potockich z Krzeszowic. Po ślubie oboje z żoną
zamieszkali w Sieciechowicach. Wraz z mężem pomagała mieszkańcom wsi w leczeniu,
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zakupie lekarstw itd., a także dostarczając matariały budowlane. W Przecławiu Jadwiga R.
posiadała duży zbiór książek polskich i obcych, a także prasę polską i obcą. Okoliczni
ziemianie często korzystali z księgozbioru znajdującego się w Przecławiu. Tam też organi
zowano rekolekcje dla ziemian. Jadwiga R. należała do Akcji Katolickiej. Po wojnie
w uznaniu zasług przy udzielaniu pomocy Polakom w kraju i na emigracji została odzna
czona maltańskim Krzyżem Zasługi.
Dzieci: 1) hr. Jadwiga Maria Teresa Dominika (ur. 6.07.1919 w Warszawie), wyszła
20.08.1949 w Montresor za mąż za Seweryna Morawskiego h. Nałęcz (1923-1968); 2) hr.
Cecylia Maria Innocenta Beatrix Róża (ur. 28.07.1921 w Sieciechowicach), wyszła za mąż
2.02.1946 w Krakowie za Jerzego Szerauca, mieszka w Montresor, córka Anna (ur. 18.03.1951)
wyszła za Jeana M esnet’a; 3) hr. Stanisław Maria Deodat Hubert (ur. 5.08.1923 w Jano
wie), ożeniony w Samoreau (Francja) 29.08.1950 z Marią hr. Potocką h. Pilawa (ur. 1929),
córką hr. Romana z Antonin i Anny z ks. Czetwertyńskich h. wł.; ich dzieci: a) Stanisław
Jan (ur. St. Symphorien 5.07.1951, zginął tragicznie 21.12.1975), b) Konstanty Hubert (ur.
St. Symphorien 11.03.1953), żonaty z Klarą z hr. Bnińskich h. Łodzią, córką Wacława
i Julii z Żółtowskich, 2.10.1976, ich dzieci: Stanisław i Mikołaj; c) Karolina Helena (ur. St.
Symphorien 9.11.1954), zamężna za Michałem Tadeuszem hr. Grocholskim h. Syrokomla
(ur. 1949) ich dzieci: Aleksandra i Andrzej; d) Izabela (ur. St. Symphorien 27.07.1960),
zamężna za Jeanem Franciszkiem Perry, ich dzieci Karolina, Julia i Antonina; 4) hr. Anna
Maria Gabriela (ur. 8.08.1925) wyszła za mąż w Montresor 31.05.1952 za Konstantego hr.
Potockiego (1910-1989), syna hr. Franciszka Salezego z linii tulczynieckiej, i Marii Mał
gorzaty z ks. Radziwiłłów, ich dzieci: a) Jan Franciszek Stanisław (ur. w Johannesburgs
29.05.1953), żonaty 5.10.1991 z Danutą hr. Stadnicką i b) Zofia Barbara (ur. Johannesburg
9.08.1954), wzięła ślub z Bernardem Potockim h. Pilawa (ur. 1947) w Fauquier (Kanada);
5) hr. Ksawery Maria Hubert Ludwik (ur. 7.02.1934 w Przecławiu), wziął ślub w Montresor
22.07.1967 z Viridianną Elżbietą hr. Raczyńską h. Nałęcz, córką Prezydenta RP Edwarda
i Cecylii Marii Jaroszyńskiej h. wł., ich dzieci: hr. a) hr. Cecylia Jadwiga Katarzyna (ur.
Londyn 8 .06.1968), b) hr. Ksawery Edward Hubert (ur. Loches 12 .09.1969) i c) hr.
Edward (ur. 30.06.1978 Londyn).
Dok.: Wspomnienia córek S.R. i syna Stanisława hr. Reya; M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, Kraków
1989; MBGHP, ser. III i uzup. seria IV i V.

Sławomir Górzyński
ROBAKIEW ICZ W ŁADYSŁAW (1859-28.08.1921), wł. tzw. Folwarku Pobenedyktyńskiego k. Płocka, prawnik. Syn Hipolita i Agnieszki z Zarembów.
Miał pięciu braci: Jana (żona Maria Gradomska), Juliusza (żona Anna z Ładów),
Adolfa, Józefa i Czesława (nie żonaci) oraz dwie siostry: Franciszkę (mąż Franciszek
Łasiewicki) i Zofię (mąż Łasiewicki).
Ukończył studia prawnicze, przez pewien czas był adwokatem w Płocku. W 1884
ożenił się z Marią z Jasieńskich, która była spadkobierczynią niewielkiego maj. położonego
w sąsiedztwie Płocka. Po śmierci teścia, Władysława Jasieńskiego objął maj. i gospo
darował na nim do końca życia. Maj. zajmował tereny położone obecnie na terenie Płocka,
wzdłuż dzisiejszych Alei Jachowicza, po ich północnej stronie pomiędzy ul. Bielską i tzw.
Stanisławówką (zakład wychowawczy Księży Salezjanów). Dom - dworek z ogrodem oraz
obszerne zabudowania gospodarcze znajdowały się po południowej stronie Al. Jachowicza.
Maj. obejmował 84 ha gruntów ornych. Ponieważ był położony w bezpośrednim sąsie
dztwie miasta W.R. był związany ze społecznością Płocka biorąc udział w różnokierunkowej pracy społecznej, gospodarczej i patriotycznej.
W latach poprzedzających wojnę światową był działaczem i dyrektorem Tow. Kredyto
wego w Płocku. Należał do Ochotniczej Straży Ogniowej, która była wtedy jedną z nielicz
nych polskich organizacji społecznych, jakie mogły działać w ówczesnych warunkach,
zrzeszając wielu wybitnych obywateli i właścicieli podmiejskich maj. Był piątym kolejnym
naczelnikiem tej straży. W 1885 będąc czynnym sportowcem należał do członków -
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założycieli Tow. Wioślarskiego w Płocku. Towarzystwo było nie tylko organizacją spor
tową, ale skupiało życie kulturalne i towarzyskie miasta i okolic. W 1917 był prezesem
Towarzystwa. Brał także czynny udział w płockim teatrze amatorskim.
Po wybuchu wojny w 1914 wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego, któremu prze
wodniczył ks. prałat Lasocki. Komitet ten zajął się działaniami aprowizacyjnymi, sanitar
nymi i charytatywnymi, odgrywał bardzo ważną rolę w Płocku, ogarniając stopniowo całe
życie zbiorowe i w znacznym stopniu zastąpił państwowe władze rosyjskie. W.R. działał
szczególnie w sekcji żywnościowej i sekcji pośrednictwa pracy.
W 1915, po zajęciu Kongresówki przez Niemców, powstała
nowa administracja i sądownictwo. W Płocku, w grudniu 1915,
uruchomiono sąd okręgowy, w którym stanowiska sędziów
i prokuratorów zajmowali Niemcy, a miejscowe społeczeństwo
powoływało asesorów (ławników). Jednym z siedmiu asesorów
w Płocku został W.R. Działał także w Stowarzyszeniu Spożyw
ców i Kasie Pożyczkowej „Zgoda”. W 1918 był prezesem tego
Stowarzyszenia.
Po utworzeniu Tymczasowej Rady Stanu Królestwa P ol
skiego zorganizowano w Płocku polskie sądownictwo. W.R.
został mianowany sędzią pokoju okręgu II-go. Funkcję tę pełnił
także po odzyskaniu niepodległości, aż do swej śmierci.
Bardzo ciężkie chwile przeżył w czasie wojny 1920 roku, 18
sierpnia bolszewicy zajęli przedmieścia i część Płocka tocząc
gwałtowne walki z obrońcami miasta. Wycofując się dokonali
licznych zniszczeń i rabunków. Z maj. W.R. zabrali między
innymi cały żywy inwentarz. W rok później opowiadając o tych
wydarzeniach swemu bratankowi, który go odwiedził, doznał ataku serca i zmarł. Został
pochowany na cmentarzu w Płocku.
Po jego śmierci maj. został podzielony pomiędzy pięcioro dzieci, był jednak jako całość
dzierżawiony i zarządzany przez Aleksandra Kosińskiego, który gospodarzył aż do 1939,
kiedy maj. zajęli Niemcy. W okresie międzywojennym fragmenty maj. były parcelowane
i zabudowane. Po 1945 roku cały teren został zabudowany. Na dawnym terenie maj.
znajduje się zbiorowa mogiła Obrońców Płocka z 1920.
Maria z Jasieńskich Robakiewiczowa zmarła w Płocku w 1945.
Dzieci: 1) Jadwiga, mąż Wacław Zientarski, zm. w 1945 w Płocku; córki: a) Halina,
b) Zofia; 2) Edward, oficer w korpusie gen. Dowbór-Muśnickiego, potem płk i dowódca 8
p. art. lekkiej w Płocku, następnie dowódca artylerii dywizyjnej w Wilnie, zamordowany
przez hitlerowców w Krakowie w 1940; żona Anna ze Skłodowskich, córka Anna; 3) Ste
fan, do 1939 powiatowy inspektor ubezpieczeń w Kostopolu na Wołyniu, zm. w Warszawie
w 1968; żona Stanisława Zielińska, dzieci: a) Irena, b) Władysław, c) Alina; 4) Władysław
(ur. 1891), absolwent prawa, oficer armii ros. w niewoli niemieckiej, w WP rtm. 8 p. uł.,
uczestnik bitwy warszawskiej 1920, adwokat w Płocku, potem sędzia w Warszawie, zginął
w stalinowskim obozie w republice Korni ok. 1941; żona Janina z Korewickich, synowie:
a) Andrzej, b) Maciej, c) Wojciech; 5) Cecylia (zm.1978), mąż Zygmunt Maciejowski,
absolwentka SGGW, dzieci: a) Anna, b) Maria, c) Jan.
Dok.: T. Święcki, F. Wybult, Mazowsze Płockie w czasie wojny Światowej i powstania Państwa
Polskiego, Toruń 1932; Arbp. A.J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna. Wyd. II. Płock 1930.
M aciej Robakiew icz

ROSSM ANN LUDW IK W ILHELM h. wł. (24.01.1825-25(?).04.1903), wł. dóbr B ie
lawa w pow. warszawskim, absolwent Instytutu Marymonckiego, społecznik. Syn Henryka
(1787-1850), płk saperów WP, kawalera orderu Legii Honorowej (1813) i profesora szkoły
aplikacyjnej, który od ok. 1833 dzierżawił, a później nabył, dobra Bielawa, matka Emilia
Henrietta Schmid (1797-1847).
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Rossmannowie pochodzili z księstwa Reuss linii młodszej, byli wyznania ewangelickoaugsburskiego. Ludwik Wilhelm miał siedmioro rodzeństwa: Emilię Natalię Wilhelminę
(1820-1833), Henryka Aleksandra Wilhelma Ludwika (1821-1904), Wandę Wilhelminę
Matyldę Augustę (1823-1883) zamężną za Janem Łukaszem Boetticherem; Helenę Teofilę
Wilhelminę (1826-1910), zamężną za Henrykiem Rossmannem (1825-1884), Joannę Ulrykę Wilhelminę (1828-1919) zamężną za Pawłem Karolem Konstantym de White; Henryka
Wilhelma (1831-1867), doktora medycyny; i Emilię (1837-1872), l°voto za Walerym
Stummerem, 2°voto za Aleksandrem Stummerem.
Po studiach osiadł w rodzinnym maj. Bielawa, położonym nad słynącą z czystości wód
rz. Jeziorną, składającym się z 3 folwarków: Bielawa, Jeziorna (Bielawska vel Królewska)
i Kierszek oraz wsi Jeziorna Królewska, Okszeszyn, Kępa Okszewska i Bielawa, liczyły
ogółem 366 ha gruntów ornych (w tym folwark Bielawa -1 7 4 ha, folw. Jeziorna - 103 ha.,
fol w. Kierszek - 103 ha gruntów ornych). Średnie plony w dobrach Bielawa (z 1 morgi) na
lepszych gruntach wynosiły dla pszenicy 9 q, żyta -1 2 ,5 q, jęczmienia -1 2 ,5 q, owsa - 10,5
q, ziemniaków - 105 q; na gorszych były odpowiednio o ok. 20-50% niższe. Siewu zbóż
dokonywano siewnikiem Evansa, sprzęt odbywał się kosą, były 2 młockarnie konne. Zbyt
wysokie koszty w stosunku do przyrostu plonów spowodowały rezygnację z nawozów
sztucznych na większą skalę. W dobrach znajdowała się wzorowo prowadzona obora
przynosząca znaczne dochody, z obsadą ok. 100 krów, dających średnio (z 1 szt.) ok. 1800
1 mleka, niektóre nawet ok. 3200 1. Krowy rasy algauskiej zostały sprowadzone w 1858
z obory Nickern pod Dreznem, a rasy holenderskiej z maj. Włochy pod Warszawą. Od 1876
zaczął specjalizować się głównie w produkcji nabiałowej. B ył pierwszym bezpośrednim
dostawcą pełnego mleka i wysokiej jakości świeżego nabiału do Warszawy.
W Bielawie znajdował się wówczas słynny browar. W dobrach gościły liczne zastępy
młodzieży na praktykach rolniczych, a on sam często uczestniczył w pracach różnych
komitetów wystawowych. Do śmierci piastował funkcję przewodniczącego Komitetu
Ochrony Powiśla od Zalewów, był honorowym taksatorem Banku Włościańskiego, w ielo
letnim sędzią gminnym z wyboru i współpracownikiem Encyklopedii Rolniczej. Zm. w Cie
chocinku.
B ył żonaty z Olgą Augustą Emilią de White (ur. w Torżoku 1834, zm. 19.12.1924).
Dzieci: 1) Zofia (1857-1862); 2) Emilia (1858-1932), wyszła zamąż za Kazimierza
Mariana Andrycza, wł. maj. Czumów w pow. hrubieszowskim i plenipotenta ordynacji
Opinogórskiej i Teplicko-Sitkowieckiej; 3) Halina (1859-1927), poślubiła agronoma Stefa
na Nowosielskiego, administratora Jabłonny Augusta Potockiego; 4) Henryk Aleksander
(1860-1927), agronom objął maj. Bielawa; 5) Zofia Gabriela (ur. 1862), żona Juliana
Henryka Boettichera; 6) Natalia (1863-1869); 7) Ludwik Edward (1864-1869); 8) Kazi
mierz, ożeniony z Heleną Rodkiewicz był prezesem Sądu Okręgowego w Łodzi, następnie
notariuszem w tym mieście, Komandor Orderu Odrodzenia Polski (1924); 9) Wanda (18681869); 10) Ludwik Władysław Stefan (1875-1904), ożenił się z Karoliną Borst. Ok. 1927
kolejnym właścicielem rodzinnego maj. został Karol, przypuszczalnie syn Henryka; dobra
Bielawa liczyły wówczas 320 ha.; składały się z maj. Bielawa - Jeziorna (69 ha) w gm.
Jeziorna oraz maj. Bielawa (251 ha) w gm. Bielawa i specjalizowały się w hodowli
zarodowej bydła nizinnego.
Dok.: „Gazeta Rolnicza” 1903 nr 28 s. 507; Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego, I,
131,134-135; Łoza, Legia Honorowa w Polsce', SGKPI, III; XXV-lecie rolnictwa polskiego, s. 105,252,
254; Księga Adresowa KP, 1910; Spis obywateli; Kasztelewicz; Księga Rodowodowa bydła nizinnego
czarno-białego zapisanego w latach 1913-1915, Warszawa 1929; KAP 1926/27;EncyklopediaRolnictwa
i wiadomości związek z niem mających, Warszawa 1874, t. II; T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian...
warszawskie, Warszawa 1991.
K rzyszto f Jasiew icz
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RÓŻYCKI HENRYK ERAZM (14.07.1865-06.06.1930), wł. maj. Opatkowice Murowane wraz z folwarkiem Kawęczyn w pow. jędrzejowskim, rolnik. Ur. w Źemikach w pow.
opatowskim.
W 1887 ukończył szkołę rolniczą w Czernichowie i po odbyciu praktyki rolnej, w 1890
objął w zarząd, a w 1893 na własność Opatkowice (613 ha), spłacając rodzeństwo z jednej
połowy, drugą obciążoną pewnymi legatami darowała mu jego siostra Laskowska. N a
stępnie dokupił część sąsiedniego folwarku Kawęczyn (56 ha). Łącznie oba maj. obej
mowały ok. 670 ha. Pracował w obywatelskich instytucjach ziemiańskich. W ostatnich
latach życia był przewodniczącym powiatowej Rady Szkolnictwa w Mierzwinie.
Zm. nagle w Kielcach, pochowany w Mierzwinie. Żonaty (ślub 26.06.1894 w Warsza
wie) z Heleną Łukocz-Łuniewską (ur. 21.02.1876), córką Edwarda i Leontyny Nekanda
Trepka h. Topór.
Dzieci: 1)
Jerzy Erazm Samuel (1895-1951); 2)
Edward Samuel Andrzej (19011982); 3)
Henryk Juliusz Konstanty (1904-1964) i cztery córki.
Dok.: Informacje rodziny; S. brzozowski, Dzieje Szkoły Rolniczej w Czernichowie, Warszawa 1962;
E. Taylor, Rolicze z Trojanowych Różyc Różyccy, Poznań 1936.
Ja n R óżycki

RÓŻYCKI JERZY ERAZM SAM UEL (24.04.1895-11.01.1951), wł. maj. Opatkowice
Murowane w pow. jędrzejowskim, rolnik. Syn Henryka Erazma i Heleny Łukocz-Łuniewskiej.
Ukończył prywatną szkołę handlową w Kielcach, następnie studiował w Studium
Rolniczym UJ. W 1930 objął rodzinny maj. Opatkowice Murowane (613 ha). B ył prezesem
jędrzejowskiego ZZ. W 1934 został wybrany radcą Dyrekcji w Warszawie. W czasie
П wojny światowej udzielał pomocy materialnej ubogim rodzinom (m.in. w ramach RGO)
oraz partyzantce AK. Po przeprowadzeniu reformy rolnej na wiosnę 1945 został w ysiedlo
ny i osiadł w Krakowie. Niemożność pogodzenia się z zaistniałą sytuacją i długotrwała
choroba spowodowały przedwczesną śmierć. Zm. w Krakowie, pochowany na cmentarzu
Rakowickim.
Żonaty (ślub 08.11.1930 w Krakowie) z Marią Jastrzębiec Kiwerską (ur. 1899), córką
Wacława, wł. maj. Wierzbica w pow. krasnostawskim, i Władysławy Guzowskiej.
Miał 2 synów: Andrzeja i Jana.
Ja n R óżycki

RÓŻYCKI HENRYK JULIUSZ KONSTANTY (14.02.1904-30.10.1964), rolnik, admin. maj. Syn
Henryka i Heleny Łukocz-Łuniewskiej.
Ukończył gimn. im. Śniadeckich w Kielcach, a następnie WSH w Warszawie. Po
odbyciu praktyki rolniczej zarządzał maj. w skalbmierskim, a następnie w ordynacji chroberskiej Wielopolskich. W imieniu ordynacji płacił podczas II wojny światowej poważne
kwoty na cele patriotyczne.
Po II wojnie światowej pracował w Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlany
mi w Bytomiu. Kawaler. Żm. w Bytomiu. Pochowany został w Krakowie na cmentarzu
Rakowickim.
Dok.: informacje rodziny; Ludwik Śląski, Majątki powiatu pińczowskiego i ich właściciele w latach
II wojny światowej w: Ziemiaństwo polskie 1920-1945, pod red. Janiny Leskiewiczowej, Warszawa 1988.
Ja n Różycki (red.)

RUBCZYŃSKI ROCH ERNEST h. Prawdzie (18.01.1873-13.06.1964), wł. maj. N o
wosiółki i Krzyżopola w pow. olgopolskim. Syn Wrocisława i Marii z Sobańskich (siostra
Jadwigi Władysławowej Grabianszczyny). Ur. w Górniakach (pow. Nowa Uszyca) w kluczu
Chreptijowskim na Podolu.
Rodzice R.R. wcześnie zmarli, wychowywał go jego zamożny wuj Aleksander So
bański. Po ukończeniu gimn. w Kamieńcu Podolskim, zapisał się na prawo na Uniw.
Kijowskim, którego nie ukończył, gdyż musiał gospodarzyć na swej ojcowiźnie w N owo-
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siółce i Krzyżopolu w Bracławszczyźnie. Ożeniony z Zofią Grabianczanką, córką Wła
dysława Leszczyc-Grabianki, (ślub 04.11.1913 w Wilnie w kaplicy Matki Boskiej Ostro
bramskiej).
Po utracie majątków w 1920, przybył z żoną i dziećmi do Polski do Rudy Pabianickiej.
Pracował najpierw w Warszawie, w Urzędzie Repatriacyjnym z Rosji, a potem na wscho
dzie Polski. Po zakończeniu repatriacji podjął pracę w Banku Rolnym przy parcelacjach
w różnych miejscowościach m.in. w Kartuzach, Wejcherowie, gdzie kolejno mieszkał wraz
z rodziną. W ostatnich latach przed wojną pracował w Komisariacie Rządu i w Tow.
Budowy Osiedli w Gdyni, będąc już na emeryturze. W październiku 1939 został z rodziną
wysiedlony do Tomaszowa Mazowieckiego, następnie w listopadzie 1940 zamieszkał w
Rawie Mazowieckiej. W 1. powojennych zarabiał tam, przepisując akty notarialne. W 1951
zamieszkał z córkami w Łodzi i tam zmarł. Pochowany w Rawie Mazowieckiej.
Dzieci: 1)
Józef (03.03.1916-01.01.1958); 2) Maria-Gabriela (ur. 24.06.1917, zm.
09.02.1986 w Kaliszu), pochowana w Poznaniu; 3) Maria-Elżbieta (ur. 05.09.1930).
Maria Dembińska
RUBCZYŃSKI JÓZEF h. Prawdzie (03.03.1916-01.01.1959). Syn sm- Rocha i Zofii
z Leszczyc-Grabianków, prawnik. Ur. w Nowosiółce na Podolu (pow. olgopolski).
Wrócił do Polski z rodzicami w 1920. Zdał w połowie lat 30-tych maturę w Wejchero
wie i studiował prawo na UP. Magisterium otrzymał na tajnym Wydziale Prawa UW
w czasie okupacji niemieckiej. Po wysiedleniu w 1939 z poznańskiego, w jesieni 1940
zorganizował komplety tajnego nauczania w Rawie Mazowieckiej. Następnie działał w
konspiracji w Warszawie. Był powstańcem warszawskim w 1944 i został wywieziony do
obozu jenieckiego do stalagu XB w Sandbostel к. Bremenvorde. Po wyzwoleniu z obozu
zamieszkał w Rouvroy (Pas de Calais k. Lille we Francji), gdzie uczył dzieci polskich
emigrantów ojczystego języka. Zm. w Rouvroy.
W młodości należał do Sodalicji Mariańskiej, a na studiach w Poznaniu do Juventus
Christiana. B ył intelektualistą, z zamiłowania społecznikiem i pedagogiem - ceniony przez
młodzież. B ył odważny i prawy, a przy tym wesoły i dowcipny. Śmierć zabrała go na kilka
miesięcy przed powrotem do kraju.
Dok.: H. Szołdrowska. Lotnisko Podziemia.

Maria Dembińska
RUDZIŃSKI OSKAR h. Prus III (06.05.1857-05.05.1919), hodowca karpi, twórca szcze
pu karpia osieckiego, wł. dóbr Osiek-Łęki-Bielany. Był przedostatnim z 15 dzieci Edwarda
R. (5.10.1812-11.08.1874), dr, rolnik oraz Charloty Keil (10.07.1818-3.07.1881), wł. maj.
Ondrejowice pow. Złote Hory na Śląsku Opawskim. Rodzina pisała się z Rudna Rudziński.
Ur. w Ondrejowicach (Endersdorf) na Śląsku Opawskim.
Ukończył gimn. w Opawie, następnie rok studiów w Aka
demii Rolniczej w Loeben (Styria), przez rok służył w artylerii
austriackiej. Następnie studiował w latach 1879-1882 rolnictwo
na Uniwersytecie w Halle. Po zakończeniu odbył praktykę
w różnych krajach (Włochy, Belgia, Francja) oraz przez rok
u hr. Henryka von Larischa w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim.
Tu też po raz pierwszy spotkał się z hodowlą ryb w stawach.
Majątek Osiek k. Oświęcimia kupił 1.03.1885, ze spłat ro
dzinnych w Ondrejowicach, od Adeli z bar. von Larisch und
Gross-Nimsdorff Stanisławowej hr. Dunin-Borkowskiej. Mają
tek ten był zupełnie zdewastowany. Gospodarstwo stawowe,
obejmujące wówczas 250 morgów, było kompletnie zapuszczo
ne. Cena kupna wynosiła 258.000 florenów. Obdarzony nie
zwykłą energią i wytrwałością O.R. po 35 latach prowadzenia
Oskar Rudziński
maj. Osiek doprowadził go do rozkwitu i wielkiego stopnia
intensywności we wszystkich dziedzinach. W 1907 dokupił od
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Gizeli i Hipolita Rudzińskich, leżący w pobliżu maj. Łęki-Bielany-Zasolany. Należały do
niego folwarki: Osiek, Włosień, Karolina, Żydowskie Miasto, Wrotnów, Zasolany, B ie
lany, Łęki, razem ok. 1240 ha. Był zamiłowanym hodowcą, prowadził znaną w Małopolsce
oborę bydła nizinnego czarno-białego, do której sprowadzał buhaje z Holandii, posiadał
także zorganizowaną hodowlę drobiu i produkcję jaj wylęgowych. Jednak największe
sukcesy odniósł w hodowli karpia. Rozpoczął ją od sprowadzenia renomowanych tarlaków
od ks. Lippe z Czech (z maj. Nachod) i od arcyks. Habsburgów z Kaniowa. Dzięki
długotrwałej pracy i wnikliwym studiom udało mu się doprowadzić do wychodowania
szczepu karpia osieckiego. W ten sposób powstały trzy typy ułuszczenia karpia osieckiego:
słabo ułuszczony, lustrzeń lampasowy i lustrzeń trójrzędowy. Najbardziej znany był typ
drugi zwany typem osieckim. Karpie te odznaczały się świetnym tempem wzrostu, kształ
tem oraz odpornością na choroby i dobrą tucznością. Prowadził także hodowlę narybku na
sprzedaż. Hodowlę prowadził do śmierci, przejął ją następnie jego syn
Edward. Po raz
pierwszy palmę pierwszeństwa zdobyły karpie osieckie w 1912, zdobywając nagrodę na
wystawie rybackiej we Lwowie.
W dobrach osieckich dużą część dochodów przeznaczano na inwestycje o charakterze
przemysłowym. W rolnictwie główny wysiłek był skierowany na drenowanie pól. W tym
celu została otwarta w 1879 w Osieku fabryka drenów, wytwarzająca także dachówki
i cegły. Od 1887 w jego maj. znajdował się młyn, tartak, fabryka wódek i likierów.
Powiększone zostały zakupione wraz z maj. - browar i gorzelnie. W 1903 kupił od swego
brata cegielnię w Baborowie na Śląsku. Wybudował ok. 30 budynków z własnej cegły,
wyremontował pałac w Osieku. Nastawiony był głównie na hodowlę karpia i niewielkich
ilości linów. Prowadzona była też własna produkcja karmy dla ryb. Wprowadził niektóre
rodzaje karmy jako pierwszy w Małopolsce. Wydajność dzięki tym wszystkim zabiegom
wynosiła 400 kg/ha stawów, co było na owe czasy sukcesem gospodarczym. Z czasem
powierzchnia stawów została powiększona do ok. 230 ha. Na terenie wszystkich pól, do
1908, w maj. zostały położone dreny według planów O.R. Pod stawy zostały przeznaczone
wszystkie nieużytki i podmokłe łąki. Dzięki tym wszystkim zabiegom Osiek stał się
miejscem praktyk rolniczych wielu właścicieli ziemskich (m.in. Marcin i Stefan Badeniowie, Jan Bylicki, Stanisław Horodyski, Kazimierz Rey, Stanisław Jabłonowski i Roman
Strojnowski), a także organizowano wycieczki ze Studium Rolniczego UJ w Krakowie.
W 1. 1887-1897 był delegatem Wydziału powiatowego do Kuratorium Niższej Szkoły
Rolniczej w Kobiernicach, następnie taksatorem Wydziału Okręgu Biała, Galicyjskiego
Tow. Kredytowego Ziemskiego (1898-1914), W 1. 1905-1910 był członkiem Wydziału
Okręgu Biała, a w 1.1911-1914 jego wiceprezesem.
Podczas głodowych miesięcy wojny wspomagał okoliczną ludność. Był współfundatorem nowego kościoła parafialnego w Osieku.
W jego maj. często przebywał Julian Fałat, który pozostawił wiele płócien z Osieka,
w tym liczne portrety rodziny. Malował tam także Teodor Axentowicz. W 1915 przebywał
w Osieku J. Piłsudski. O.R. zmarł w Osieku. Pochowany został w starym kościele w Osieku.
Ożenił się 20.01.1888 w Paryżu z Gabrielą Wrotnowską (8.02.1869 Paryż, zm.
26.10.1934 Osiek), córką Juliusza, dr med. i powstańca z 1863 (1.09.1824 Przytyk k.
Radomia, zm. 5.03.1898 Paryż, poch. na cmentarzu Montparnasse), i Marii Kowalskiej
(14.06.1840 Brańsk, zm. 27.08.1912 Osiek), która wyemigrowała do Francji po skazaniu
jej ojca na zesłanie za udział w Powstaniu Listopadowym.
Dzieci: 1) Raoul (1889-1910), bezpotomny; 2)
Andrzej(1890-1954); 3)
Edward
(1891-1980); 3)
Marian (1894-1952).
Dok.: Zbiór fotografii w zbiorach PSB w Krakowie; zbiór portretów głównie J. Fałata u Władysława
R. w Warszawie; tablica pamiątkowa w starym kościele parafialnym w Osieku; S. Badeni, Wczoraj
i przedwczoraj, Londyn 1963; S. Brzozowski i M. Tobiasz, Z dziejów rybactwa Małopolskiego, „Studia
i materiały do dziejów nauki polskiej”, seria В z .9 ,1964; K. Chłędowski, Pamiętniki I i II, Kraków 1957
(tu mylnie nazwisko Budziński a nie Rudziński); Gothaische Genealogisches Taschenbuch derAdeligen
Häuser (1933); Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser В Band VII (1965); idem Band XVI
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(1985); J. Malinowski, Posłowie [w:] J. Fałat, Pamiętniki, Katowice 1987; J. Kukucz, Oskar Rudziński
[w:] Zasłużeni działacze na polu rybactwa (tu też fotografia), „Przegląd rybacki” 2.12.1929; tenże,
O krzyżówkach karpia „Gazeta Rolnicza” nr 12 i 13, 1928; E. Rudziński, Gospodarstwo stawowe w
Osielcu, Kraków 1923; Schematyzmy galicyjskie 1887-1914; F. Staff, Wystawa rybacka we Lwowie 1912
r., „Okólnik Rybacki” nr 9 i 10 (125), 1912; tenże, Najintensywniejsza hodowla karpi w Europie,
„Przegląd Rybacki” 1.5., 1919; J.M. Włodek, Rozwój hodowli stawowej karpia na terenie Południowej
Polski, „Postępy nauk rolniczych” 2/80, 1980; nie sygnowana klepsydra i biogram O.R., „Przegląd
rybacki” 1.1., 1919; St. Brzozowski, Polacy na studiach, Wrocław 1989; materiały rękopiśmienne:
materiały PSB, W. Rudziński, „Kronika rodzinna”, mps; informacje wnuków Władysława R. i Macieja R.

Jan Marian Włodek (S.G.)
RUDZIŃSKI ANDRZEJ h. Prus П1 (09.05.1890-21.10.1954), współwł. maj. OsiekŁęki, Bielany (pow. oświęcimski). Rolnik i hodowca. Syn
Oskara i Gabrieli z Wrotnowskich (1869-1934), brat Edwarda i Mariana. Ur. w Osieku.
Uczęszczał do gimn. w Bielsku, następnie ukończył wyższą szkołę rolniczą w Neutitschan. Po studiach zaczął pomagać ojcu w prowadzeniu rolnictwa w Osieku i Łękach. Po
jego śmierci wspólnie z braćmi zarządzał maj. Zajmował się działem rolniczym i hodowla
nym. Jako dużej klasy fachowiec został wybrany prezesem Związku Hodowców Bydła przy
Małopolskim Tow. Rolniczym w Krakowie. Był również bardzo
aktywny w pracach Towarzystwa Rolniczego w Bielsku. Liczne
zakłady przemysłowe w dobrach braci Rudzińskich były pod
jego nadzorem. W okresie międzywojennym powiększono te
zakłady o słodownie i wytwórnie wód mineralnych oraz rozbu
dowano młyn i tartak, zelektryfikowano wszystkie folwarki i
zainstalowano w nich własną sieć telefoniczną.
W 1937 polubownym układem między braćmi, A.R. w y
dzielił swoją część maj., zatrzymując dla siebie niektóre zakłady
przemysłowe i mały obszar gruntów.
W okresie wojennym i powojennym zarządzał cegielnią w
Baborowie.
Żonaty (ślub w Opawie 26.11.1936) z Małgorzatą Michel
_______________________ (ur. 03.10.1912).
Andrzej Rudziński
Dzieci: 1) Vera (ur. 05.08.1938 w Opawie), za Romualdem
Stojałowskim (ur. 08.02.1935); 2) Edward (ur. 19.02.1941 w
Opawie), ukończył Politechnikę w Gliwicach, dyrektor fabryki samochodów w Tychach,
ożeniony z Urszulą Witek (ur. 20.03.1943), mają synów: a) Macieja (ur. 07.10.1965) i b)
Andrzeja (ur. 02.01.1969); 3) Małgorzata (ur. 01.02.1944 w Opawie) za Jerzym Muchą (ur.
18.10.1940).
Portret pędzla J. Fałata u syna Edwarda w Tychach; Gothaische Genealogisches Taschenbuch der
Adelingen Hauser 1933; Genealogisches Handbuch der Adelingen Hauser B, Bd VII, 1965 i idem, Band
X V I1985; W. Rudziński, „Kronika rodzinna” mps, w posiadaniu rodziny; WoreydAlmanach 1929/30;
T.Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian R P ... woj. krakowskie.
(S.G.)
RUDZIŃSKI EDW ARD h. Prus III (1.06.1891-10.02.1980), współwł. dóbr Osiek-Łęki-Bielany k. Oświęcimia, inż., ichtiolog, rybak stawowy, praktyk i naukowiec, oficer AK
(ps. w AK „Czapla”), żołnierz trzech wojen. Syn
Oskara i Gabrieli z Wrotnowskich
(1869-1934). Ur. w Osieku.
Uczęszczał do gimn. klasycznego w Bielsku, które ukończył maturą w 1909. Następnie
studiował leśnictwo w Wiedniu (Hochschule für Bodenkultur) w 1. 1909-1913. Tutaj
rozpoczął specjalizację w rybactwie i hodowli ryb pod kierunkiem prof. prof. R. Gerla i I.
Haempla. W 1 .1913/1914 kontynuował studia w zakresie hodowli ryb w Instytucie prof. B.
Hofera w bawarskiej stacji doświadczalnej. Po zdaniu egzaminów państwowych w 1914
otrzymał tytuł inż.
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Podczas I wojny światowej został zmobilizowany i wcielony do 2 p. uł. austriackich. Ze
względu na chorobę nerek nie brał udziału w walkach. W 1918 zgłosił się na ochotnika do
WP i został przydzielony w randze ppor. do 8 p. uł. w Krakowie. Wraz z nim brał udział
w wojnie o niepodległość.
Po powrocie z wojska i po śmierci ojca w 1919 objął kie
rownictwo gospodarki stawowej w rodzinnym Osieku jako jego
współwł. Było to zgodne z życzeniem ojca. Pierwotnie mieszkał
w Osieku, a po ślubie z Ewą z Dulębów przeniósł się do pobli
skich Łęk k. Oświęcimia. W dalszym ciągu utrzymywał go
spodarkę stawową w stanie kwitnącym i rozwinął ją tak, że
w okresie międzywojennym hodowla karpi osieckich była uzna
na za najlepszą w Polsce. Prawie wszystkie gospodarstwa sta
wowe zaopatrywały się w tarlaki karpi z Osieka. Karpie te
otrzymały na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
w 1929 wielki złoty medal, a za hodowlę sandacza i lina wielki
medal srebrny.
Jako znany specjalista w dziedzinie hodowli ryb sprawował
nadzór nad kilkoma gospodarstwami stawowymi, w 1936 opra
cował dla Ministerstwa Skarbu projekt klasyfikacji gruntów pod
wodami dla ustawy o podatku gruntowym.
B ył członkiem Związku Organizacji Rybackich w Warszawie, prezesem sekcji Rybac
kiej ZZ w Krakowie. Przewodniczącym Oddziału Związku Hodowców Ryb Górnej Wisły
w Bielsku. W 1937 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
Zajmował się również pracami naukowymi z dziedziny hodowli ryb, zwłaszcza selekcji
karpia i jego cech dziedzicznych. Pierwszą publikacją R. był opis metod stosowanych przy
hodowli szczepu osieckiego Gospodarstwo stawowe w Osieku, Kraków 1923, Już po
II wojnie w 1946 opublikował w „Przeglądzie Rybackim”, t. XIII z. 8, na podstawie swojej
pracy w Osieku Selekcja karpia jej podstawy genetyczne i sposób przeprowadzania je j .
W 1925 jako znany praktyk gospodarstwa stawowego w ygłosił referat o ówczesnej polskiej
hodowli ryb (L 'elevage moderne de poison dans les etangs, Comptes rendue XII congres
internationale d ’agriculture ä Varsovie, Juin 1925). Uznanie międzynarodowe przyniosły
mu sześcioletn ie prace pośw ięcone badaniom ras karpi. Wyniki tych doświadczeń
opublikował w 1928 w „Gazecie Rolniczej”, nr 12 i 13, a także w „Fischerei Zeitung”, nr
VII i УШ, z 1928 ( Über Kreuzungsversuche bei Karpfen). Prowadził także inne badania
związane z odpornością karpi na choroby.
Podczas pobytu Prezydenta RP I. M ościckiego, jako gościa Małopolskiego Towarzy
stwa Rolniczego w Krakowie R. wygłosił referat pt. Stosunki wodne i gospodarstwa rybne
w Małopolsce Zachodniej („Przegląd Rybacki” 1929 nr. 12), wówczas też Prezydent
odwiedził m.in. Osiek. Na zjeździe Hodowców ryb stawowych w Warszawie w 1930
w ygłosił referat „O intensyfikacji gospodarstw stawowych” („Przegląd Rybacki” 1930 nr 7)
Dn. 1.09.1939 zgłosił się na ochotnika do komendy szwadronu zapasowego 8 p. uł.
w Krakowie, od 3.09 brał udział w walkach. Udało mu się uniknąć niewoli i wrócić do
domu w Łękach. W grudniu 1939 dobra osieckie zostały wywłaszczone przez Niemców, a
Rudzińscy wysiedleni do GG jesienią 1940. E.R. zamieszkał wówczas w Krakowie. Na
wiosnę 1941 rozpoczął prace w Związku Organizacji Rybackich jako kierownik sekcji
hodowli karpia. Na stanowisku tym organizował pomoc techniczną i finansową dla znisz
czonych przez wojnę gospodarstw stawowych oraz kierował selekcją karpia w wyznaczo
nych ku temu gospodarstwach.
E.R. brał udział od samego początku w pracach organizacji podziemnych, najpierw
mającej na celu niesienie pomocy więźniom w Oświęcimiu, a następnie w AK. Dysponując
samochodem służbowym Zw. Org. Rybackich organizował kontakty pomiędzy poszczegól
nymi oddziałami i komendami AK, przewoził ludzi i przesyłki. Współpracował z
Leo
nem Krzeczunowiczem w oraganizacji „Tarcza”, której celem była m.in. zbiórka pieniędzy
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i żywności dla oddziałów AK. W jesieni 1944 zorganizował przerzut b. premiera Wincen
tego Witosa do maj. Słupia w pow. Włoszczowa, skąd ten miał odlecieć do Londynu. Tuż
przed zakończeniem wojny ówczesny d-ca AK w Krakowie nadał mu Złoty Krzyż Zasługi
z Mieczami.
W czerwcu 1945 objął w zarząd gospodarstwo stawowe w Miliczu na Śląsku. Zorgani
zował administrację stawów o obszarze 4000 ha. W lutym 1946 zrezygnował z tej pracy, ze
względu na zły stan zdrowia. W t.r. opublikował w „Przeglądzie Rybackim”, nr 8 na
podstawie swoich doświadczeń z Osieka artykuł Selekcja karpia, jej podstawy genetyczne
i sposób przeprowadzenia je j . W 1947 utworzył przy Związku Organizacji Rybackich
w Warszawie Komisję Selekcji Karpia (KSK), będąc do 1949 jej przewodniczącym. Pro
wadził prace związane z nią również na terenie upaństwowionego Osieka, gdzie jednak
całość populacji szczepu osieckiego została zniszczona podczas przejścia frontu w 1945.
W artykule w Przeglądzie Rybackim z 1948, nr 3 Aktualne zagadnienia rybactwa stawowego i jeszcze o selekcji karpia polemizował z wywodami B. Kocyłowskiego na ten temat.
Od 1949 był biegłym sądowym w zakresie rybactwa śródlądowego. Od 1951 powrócił do
prac doświadczalnych współpracując z dr T. Bory-Miączyńskim z Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego Zakładu Chorób Ryb w Krakowie. Wynikiem tych prac były dwie wspól
ne publikacje Karłowaty karp z Pisarzowic oraz Wzrost karpi początkowo przetrzymywa
nych w akwariach („Acta Hydrobiologica”, 1961, 3.2-3 s. 165-174 i s. 175-198)
W 1.1951-1957 ze względu na swe pochodzenie zmuszony był do zaprzestania pracy
w swoim zawodzie. Pracował wówczas w krakowskim Miejskim Przedsiębiorstwie Robót
Drogowych i Mostowych jako kierownik działu planowania i sprawozdawczości.
Od 1957 pracował w Zakładzie Biologii Wód PAN w Krakowie. Opracował i opu
blikował wówczas szereg prac naukowych z zakresu genetyki i hodowli karpia: Verglei
chende Untersuchungen über den Wildkarpfen der Donau und den Teichkarpfen („Zeits
chrift für Fischerei” 1961); Fragmenty historii karpia hodowlanego w: „Gospodarka Rybna”
1962; wspólnie z mgr S. Skórą - Dziedziczenie cech rodzicielskich u karpiokarasia w „Acta
Hydrobioligica”, 1963; Degeneratywne objawy budowy ciała karpia w: „Gospodarka Ryb
na”, 1975. Cechą charakterystyczną prac R. jest podejście praktyka, szukającego wyjaśnie
nia naukowego dla zaobserwowanych zjawisk.
W 1961 przeszedł na emeryturę. W 1. 1964-1977 był konsultantem Rybackiej Stacji
Doświadczalnej Krakowskiej Akademii Rolniczej w Mydlnikach pod Krakowem, gdzie
dzięki swemu doświadczeniu i praktyce był pomocny przy prowadzeniu doświadczeń.
Z pracy tej zrezygnował w 1977.
Po śmierci swej żony przeniósł się do syna do Warszawy. Zmarł w Warszawie w 1980,
pochowany został obok żony na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Z małżeństwa zawartego w Osieku 12.02.1918 z Ewą z Dulębów (ur. 23.11.1894
Lwów, zm. 9.03.1977 Kraków), córką Władysława, ministra dla Galicji i członka austriac
kiej Izby Panów oraz Karoliny z Kiselków.
Dzieci: 1) Andrzej (ur. 29.12.1918 w Krakowie), więzień obozu Mauthausen-Gusen,
przebywa w USA, żona Marzena Kaczmarek, ich córka Ewa Maria (ur. 14 IV 1951),
zamężna za Wiktorem Nowakowskim; 2) Oskar (ur. 1.04.1920 w Osieku), ppor. AK,
poległy 30.08.1944 pod Zaryszynem w lasach miechowskich; 3) Władysław (ur. 21.09.1922
w Łękach), powstaniec warszawski, absolwent Akademii Handlowej w Krakowie, pra
cownik handlu zagranicznego w Warszawie, żonaty z Anną Krasińską (ur. 27.11.1928),
mają dwóch synów: a) Oskara (ur. 15.05.1948), ożenionego z Magdaleną Komorowską (ur.
21.02.1945), ich syn Rafał (ur. 11.03.1972) i b) Krzysztof (ur. 29.07.1950), ożeniony
z Zofią Glaser (ur. 20.05.1950), ich córka Zuzanna (ur. 30.04.1982).
Dok.: zbiór fotografii w zbiorach PSB w Krakowie; portret J. Fałata u Władysława R. w Warszawie;

Gothaische Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser (1933); Genealogisches Handbuch der
Adeligen Häuser В Band VII (1965); idem, Band XVI (1985); 6) „Tygodnik Powszechny”, r.1958, nr 39,
(505), $A\ Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929, t. V, Poznań 1930; E. Probst, Die
Beschuppung des Karpfes [w:] „München Beiträge zur Abwasser, Fischerei und Flussbiologie”, 1.1,
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Monachium 1953; A. Rosner, Płodność a przemiana materii [w:] „Polska Gazeta Lekarska” nr 201928;
M. Rudziński, Osiek [w:] Księga Pamiątkowa na 75 -lecie „Gazety Rolniczej 1861-1935; M. Rudziński,
Wizyta starszego pana, „Tygodnik Powszechny” nr 29 (2090); Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
gościem MTR „Zagroda wzorowa. Przewodnik Kółek Rolniczych” 1929 nr specjalny; F. Staff, Związek
selekcyjny hodowli karpia rasy polskiej, Warszawa 1923; K. Stegman, Pierwsze rodowody w hodowli
karpia [w:] Zeszyty Naukowe SGGW, Zootechnika z.7, 91, 1969; tenże, Rodowód karpi linii osieckiej
[w:] „Gospodarka Rybna” nr 9,1967; J.M. Włodek, Obecne kierunki rozwoju hodowli i selekcja karpia
(próba syntezy) [w:] „Roczniki Nauk Rolniczych seria H. Rybactwo”, t. 94, z. 3 1972; tenże, Rozwój
hodowli stawowej karpia na terenie południowej Polski [w:] Postępy Nauk Rolniczych nr 2/80; Woreyd
Almanach, A. Zakrzewski, Wincenty Witos chłopski polityki mąż stanu, Warszawa 1947; M. Żółtowski,
Tarcza Rolanda, Warszawa 1990; nie sygn., Z żałobnej karty „Inżynier Edward Rudziński” [w:]
Gospodarka Rybna nr 6 1980; Brzozowscy, Polacy na studiach; materiały rękopiśmienne: materiały PSB;
W. Rudziński, „Kronika rodzinna”, mps; Informacje syna Władysława Rudzińskiego z Warszawy.

Jan Marian Włodek (S.G.)
RUDZIŃSKI MARIAN h. Prus III, pseud. „Lucjan” (24.02.1894-14.02.1952), współwł.
dóbr Osiek - Łęki - Bielany k. Oświęcimia, ekonomista, polityk konserwatywny, działacz
społeczny, poseł na sejm, oficer A.K., prezes ZZ w Krakowie, wiceprezes Naczelnej Rady
Organizacji Ziemiańskich. S y n O s k a r a i Gabrieli z Wrotnowskich (1869-1934). Ur. w Osieku.
Uczęszczał do gimnazjum w Bielsku, gdzie uzyskał maturę w 1911, następnie stu
diował w Wiedniu w Akademii Handlowej do 1914. W t.r. zmobilizowany do 2 p. uł.
w Tarnowie. Walczył w 1. 1914-1918 na froncie włoskim i wschodnim, dosłużył się rangi
rtm. W 1918 znajdował się z pułkiem na Ukrainie, jeszcze jako oficer austriacki utrzy
mywał stały kontakt z polską organizacją werbowniczo-agitacyjną, z Centralą w Odessie.
Dzięki jego postawie cały batalion, w którym służył, wstąpił ochotniczo do WP, wszedł on
w skład grupy płk Czesława Rybińskiego i w jej składzie brał
udział w walkach. W potyczce pod Mikulińcami oddział został
rozbity przez Ukraińców 28.11.1918, a M.R. znalazł się w niewo
li u Ukraińców. Przebywał 6 miesięcy w niewoli, skąd zbiegł ze
szpitala w Tarnopolu. W 1919 znalazł się w Armii Hallera
i przeszedł szkołę Sztabu Generalnego. Brał udział w Powstaniu
Śląskim. W stopniu kapitana został ciężko ranny 2.06.1920 pod
Wilnem, w walkach z armią bolszewicką. Jako inwalida wrócił
do rodzinnego Osieka, gdzie w myśl testamentu ojca (zm.
w 1919) gospodarował wspólnie z braćmi. Zajmował się za
rządem dóbr, prowadząc dział ekonomiczno-finansowy.
Działalność społeczną i polityczną rozpoczął jako radny
gminy Osiek, potem członek Rady Powiatowej w Bielsku, pre
zes Okręgowego Tow. Rolniczego w Białej, prezes Rolniczej
Spółdzielni Handlowej „Skiba”. Już w 1924 został członkiem
Wydziału krakowskiego oddziału ZZ. W 1. 1925-1930 był pre
Marian Rudziński
zesem ZZ w Krakowie oraz wiceprezesem Małopolskiego Tow.
Rolniczego, następnie członkiem Komitetu Związku Organizacji Rolniczych. W tym czasie
wydał pracę O pozytywny program agrarny (Kraków 1926), w której postulował przypływ
kapitałów zagranicznych do Polski, zmiany ustawodawstwa w tym kierunku, komasację
gruntów, konieczność melioracji i intensyfikacji produkcji rolnej, rozbudowę przemysłu
jako główne lekarstwo na przeludnienie wsi. Natomiast reforma rolna i parcelacja - zda
niem M.R. - nie mogły rozwiązać polskich problemów ekonomiczno - społecznych, gdyż
większa własność ziemska, stanowiąc niespełna 20% krajowych użytków rolnych, była:
primo - głównym producentem płodów rolnych, na rynek krajowy i zagraniczny; secundo warsztatem pracy zatrudniającym dużą liczbę mieszkańców wsi; tertio - jedynym gwa
rantem dla zachodnich banków, których pożyczka warunkowała budowę naszego
przemysłu. Jako wiceprezes Małopolskiego Tow. Roln. przyjął w Osieku wraz z braćmi w
1929 oficjalną wizytę Prezydenta R.P. prof. I. Mościckiego. Należał do działaczy poli-
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tycznych o zapatrywaniach konserwatywnych, ale jednocześnie uważał, iż wzorowanie się
na rojalistach francuskich jest błędem. Od 1924 należał do Stronnictwa Zachowawczego, a
następnie został członkiem Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego, był jego wicepreze
sem. W dniach 14-16.12.1927 z ramienia tej partii brał udział w zjeździe grup zachowaw
czych w Dzikowie. Od 10.12.1927 był członkiem Komitetu Zachowawczego Stronnictw
Zachowawczych. W 1928 wystąpił przeciwko decyzji władz SChN zabraniającej członkom
kandydowania z listy BBWR. W 1928 opowiedział się wraz z grupą członków SChN za
współpracą z rządem. Wszedł do nowo powstałego Stronnictwa Chrześcijańsko Rolniczego
(SChR), jako wiceprezes, pozostając nadal w Komitecie Zachowawczym. W 1930 włączył
oficjalnie krakowski ZZ do wyborów sejmowych. Został wybrany posłem z listy BBWR.
W 1931 był kandydatem na prezesa Naczelnej Rady Organizacji Ziemiańskich, ostatecznie
wybrany wiceprezesem. Prowadził ożywioną działalność polityczną w Sejmie, należąc do
najbardziej aktywnych konserwatystów. W 1933 wstąpił do nowo utworzonej jednolitej
organizacji konserwatystów Zjednoczenia Zachowawczych Organizacji Politycznych
(ZZOP). W Sejmie był członkiem Koła Gospodarczego Posłów i Senatorów, a także człon
kiem trzech Komisji z ramienia BBWR: Skarbowej, Ochrony Pracy i Prawniczej. Był także
członkiem Sądu Klubowego BBWR. Występował w Sejmie jako przedstawiciel rolnictwa
i w obronie w łaścicieli ziem skich. R eferow ał kilka rządowych projektów ustaw.
Występował ze swoimi koncepcjami ograniczenia skutków layzysu gospodarczego prze
łomu lat dwudziestych i trzydziestych. Domagał się utrzymania stałej waluty. W 1932
popadł w konflikt, na tle stosunku do roli karteli w życiu gospodarczym Polski, z ks.
Januszem Radziwiłłem. 5.12.1934 brał udział w rozmowach gospodarczych (rolniczych)
pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. 25.02.1935 złożył mandat poselski i został dyrektorem
naczelnym Centralnego Biura dla Spraw Finansowo-Rolnych. W 1937 w wyniku nieporo
zumienia z min. Rolnictwa i Reform Rolnych J. Poniatowskim, na gruncie prowadzonej
przez niego polityki wobec ziemiaństwa, podał się do dymisji i wrócił do Osieka. W tym
okresie (do 1.09.1939) był członkiem kilku rad nadzorczych różnych instytucji i towa
rzystw, prezesem Tow. Eksploatacji Rzeki Soły oraz członkiem Tow. Rolniczego w Białej.
B ył także członkiem założycielem Tow. Budowy Zapory na rzece Sole w Porąbce.
Podczas kampanii wrześniowej nie został zmobilizowany, ze względu na inwalidztwo.
Zagrożony aresztowaniem przez Gestapo, które znało jego działalność polityczną, opuścił
Osiek w 1940. Schronił się wraz z rodziną w maj. będącym współwłasnością żony - w Słupi
(pow. W łoszczowa), gdzie przebywał do 1945. Został tutaj administratorem maj., czyniąc
z tego maj. ośrodek oporu i walki z okupantem. Wstąpił do AK zapewne w 1940, w IV i V
1944 był komendantem obwodu AK „Kaktus” (Włoszczowa). W maj. Słupia zorganizowa
ne było tajne nauczanie. Kadrę stanowili przybyli jeszcze w 1939 profesorowie gimnazjal
ni. Naukę za zgodą właścicielek maj. otwarto już 11.11.1939. M.R. po przyjeździe, dla
ochrony tajnego liceum, zorganizował w dworze słupskim oficjalną szkołę handlową. Wraz
z rozwojem nauczania i liczbą maturzystów, otwarto tamże filę UJ w Krakowie z wydzia
łami: lekarskim, filozoficznym, polonistyką, rolnictwem, ekonomią i prawem. Uroczystość
otwarcia w listopadzie 1943 była ubezpieczana przez oddziały partyzanckie. Fundusze na
działalność liceum i filii UJ pochodziły głównie od właścicieli tego maj., tj. Marii z Dreckich Rudzińskiej, żony Mariana i jej siostry, Zofii Byszewskiej. We dworze przebywał pod
koniec 1944 W. Witos oczekując na przerzut do Anglii. Jednakże do akcji „Most Ш” nie doszło.
Po 1945 i ujawnieniu swej działalności w AK M.R. przyjął propozycję prof. dr Staffa
zorganizowania i kierowania maj. rolnymi SGGW. Został pierwszym powojennym dyre
ktorem tych gospodarstw, przyczyniając się do ich rozwoju i rozkwitu.
M.R. był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych dwu
krotnie i Medalem Niepodległości.
Żonaty był dwa razy. Po raz pierwszy (1919) z Marią Drecką (14.02.1892-24.04.1946
Kraków, pochowana w Osieku), córką Władysława, wł. maj. Słupia, i Zofii Stempkowskiej.
Miał z nią trzy córki i syna: 1) Maria (ur. 15.08.1920 w Słupi), matura w 1942, po kursach
pielęgniarskich wstąpiła do AK, sanitariuszka Obwodu AK Mokotów zmarła na szkar-
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latynę podczas Powstania Warszawskiego 27.09.1944; 2) Krystyna (ur. 3.11.1921 w Osieku), w AK ps. „Teresa”, wyemigrowała do Francji w 1959; 3) Gabriela (ur. 23.07.1923
w Osieku), mgr historii sztuki na UJ, zamężna za Ryszardem Mehofferem; 4) Maciej (ur.
17.04.1925 w Osieku), żołnierz AK ps. „Gawroński”, mgr anglistyki, muzykologi, wydz.
dziennikarskiego, tłumacz sztuk teatralnych, ożeniony z Jolantą Rospond, ich córka Maria.
M.R. z drugiego małżeństwa zawartego w Warszawie w 1947 z Tatianą Kurkowską, miał
córkę Teresę (ur. 16.12.1948 w Warszawie), zamężną za Jackiem Olechowskim.
Dok.: zbiór fotografii w zbiorach PSB
w Krakowie; portret J. Fałata u wnuka Ma
cieja R. w Krakowie; tablica pamiątkowa w
starym kościele parafialnym w Osieku; tab
lica pamiątkowa w dworze w Słupii na pa
miątkę gimanazjum oraz filii U.J.; Łoza,

Czy wiesz kto to jest?; Gothaische Genealo
gisches Taschenbuch der Adeligen Häuser
(1933); Genealogisches Handbuch derAde
ligen Häuser В Band VII1965 i idem Band
X V I1985; Sz. Rudnicki, Działalność poli
tycznapolskich konserwatystów1918-1926,
Wrocław 1981; tenże, Chrześcijańsko Na
rodowe Stronnictwo Rolnicze. Walka zie
Zamek w Osieku
mian o zdobycie wpływówpolitycznych [w:]
Ziemiaństwo polskie 1795-1945, Warszawa 1985; W. Władyka, Działanośćpolityczna polskich stron
nictw konserwatywnych w latach 1926-1935, Wrocław 1977; M. Rudziński, O pozytywny program
agrarny, Kraków 1926; M. Rudziński, Osiek [w:] Księga Pamiątkowa na 75-lecie „Gazety Rolniczej”
1861-1935 s. 834-837; A. Zakrzewski, Wincenty Witos chłopski polityki mąż stanu, Warszawa 1947;
M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, Warszawa 1990; Sprawozdania Stenograficzne Sejmu III kadencji
1930-1935; „Biuletyn Stronnictwa Zachowawczego” 1924/25 R. II; „Gazeta Handlowa Codzienna”
Warszawa luty 1934 nr 39 R. IX; „Gazeta Warszawska”, Warszawa 1934 nr. 73; „Tygodnik Powszech
ny”, Kraków XII nr 39 (505) r.1958; M. Rudziński, Wizyta starszego pana, „Tygodnik Powszechny” nr
29 (2090) r. 1989; „Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej gościem MTR ,Nagroda wzorowa. Prze
wodnik Kółek Rolniczych” 1929, nr specjalny, s.54-55; materiały rękopiśmienne: materiały PSB, W.
Rudziński, „Kronika rodzinna” mps; Informacje Władysława R. i Macieja R., Joanny z Stawarzów
Steindlowej, wnuczki W. Witosa.

Jan Marian Włodek (S.G.)
RUTKOW SKI W ŁADYSŁAW (07.02.1883-06.02.1973), wł. maj. Mytków w gub.
kijowskiej i Krzykosy (pow. płocki), rolnik, poseł. Syn Władysława (1858-1930), wł. maj.
Turowo i Antoniny Wiśniewskiej (1859-1931). Ur. w Turowie w pow. płockim.
Do gimn. uczęszczał w Warszawie, lecz został wydalony za mówienie po polsku.
Ukończył średnią szkołę rolniczą w Sobieszynie. W 1904, aby uniknąć służby w wojsku
rosyjskim, wyjechał do Chicago, gdzie pracował jako pomocnik drukarza. Po roku po
wrócił do kraju i wyjechał do gub. kijowskiej, gdzie był rządcą, następnie dzierżawcą
w maj. Jaroszyńskiego. W 1907 ożenił się z Jadwigą Bernatowicz (1884-1919), córką
Waleriana i kupił maj. Mytków od Jaroszyńskiego. W 1914 kupił maj. Krzykosy w pow.
płockim (ok. 285 ha), graniczący z rodzinnym Turowem.
W 1918 przyjechał do Polski z rodziną. Odbudował spalone przez wycofujące się
wojsko rosyjskie budynki gospodarcze. W 1922 ożenił się z Janiną Płoską (06.05.190206.05.1960), córką Ignacego Wacława i Stefanii Pulcherii Płoskiej.
W 1926 zbudował dwór w Krzykosach (proj. Kazimierza Rutkowskiego). W okresie
poprzedzającym kryzys zmeliorował ziemię, zbudował murowane czworaki dla służby
folwarcznej. Były to dwuizbowe mieszkania, do każdego należał kawałek ogrodu z drzewa
mi owocowymi. Przy czworakach była chlewnia oraz budynek piekarni. Założona została także
ochronka dla dzieci służby folwarcznej, czynna cały rok, która mieściła się w starym dworze.
Wł. R. udzielał się także w pracy społecznej i politycznej. Należał do Tow. Kółek
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Rolniczych i ZZ oraz był posłem na sejm z ramienia Stronnictwa Narodowego. Żona Janina
prowadziła gminne Koło Gospodyń Wiejskich i była prezeską Akcji Katolickiej diecezji
płockiej. W uznaniu swojej pracy została odznaczona medalem papieskim P ro E eclesia e t
P o n tifice,

W listopadzie 1939 maj. został zabrany na Liegenshaft, a część dworu zajął posterunek
żandarmerii. Dnia 06.04.1940 W.R. został aresztowany, wywieziony do więzienia w Pło
cku, a następnie do obozów koncentracyjnych w: Dachau, Mauthausen i Gusen. Uwolniony
przez armię amerykańską 05.05.1945. W 2 tygodnie po aresztowaniu W.R., żona z córkami
Zofią i Janiną zostały wysiedlone na wieś na terenie gminy. W zimie 1941 wyjechała do
Warszawy. W.R. wrócił z obozu częściowo sparaliżowany, nie mógł pracować, rodzinę
utrzymywała żona. Zmieniali kilkakrotnie miejsce zamieszkania. Po śmierci żony za
mieszkał, do śmierci, z córką Janiną. Pochowany w grobowcu rodzinnym w Łętowie.
Dzieci: Miał dwóch synów z Jadwigą Bernatowiczówną: 1) jm>Waleriana Kazimierza
(1908-1946) i 2) ** Mieczysława (1910-1942); z Janiną Płoską córki: 3) Zofia (26.07.1923),
zamężna za Andrzejem Skarżyńskim (zm. 1977), mieszka we Wrocławiu; 4) Janina
(06.06.1925), zamężna za Jerzym Szyszkowskim (zm. 1979), mieszka w Warszawie.
Janina Szyszkowska

RUTKOW SKI W ALERIAN KAZIM IERZ (15.05.1908-27.02.1946), adm. maj. Niestumie (pow. ciechanowski) i Przystań (pow. makowiecki), rolnik. Syn
Władysława
i Jadwigi Bernatowicz. Ur. w Mytkowie w gub. kijowskiej.
Ukończył gimn. im. Jana Zamoyskiego w Warszawie (matura 1925), następnie SGGW
w Warszawie i Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Po odbyciu praktyki
rolniczej pracował jako administrator maj. Niestumie, następnie maj. Przystań. Żonaty
(ślub 1937) z Marią Bagniewską (1908-1953), córką
Dionizego i Emilii Knoll. Zmobili
zowany w sierpniu 1939, brał udział w obronie Warszawy. Więzień Offlagu II В w Arnswalde. Po wyzwoleniu w II Korpusie Podlaskim w Lubece, następnie w Arco we W łoszech,
gdzie zmarł. Pochowany na cmentarzu wojskowym w Bolonii.
Janina Szyszkowska

RUTKOW SKI M IECZYSŁAW pseud. AK: „M ietek”, „Bernatowicz”, „Bielski”
(21.07.1910-1942), rolnik, administrator maj. Nakwasin w pow. płońskim i Przystań w pow.
makowskim, dzierżawca maj. Kraszewo k. Bolimowa w pow. łowickim. Syn
Władysława
i Jadwigi Bernatowicz. Ur. w Mytkowie w gub. kijowskiej.
Ukończył gimn. im. Jana Zamoyskiego w Warszawie (matura 1927), następnie Wyższą
Szkołę Rolniczą w Gembloux (Belgia) oraz Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 jako ppor. 4 p. s. k. w walkach na
Lubelszczyźnie, w grupie kawalerii gen. Andersa. Jego pułk został rozbity pod Krasnobro
dem przez Armię Czerwoną. Uniknął niewoli, powrócił do Kraszewa, potem do Warszawy.
Oficer ZWZ-AK, kierownik referatu „Zachód” Centralnej Sieci Wywiadowczej. Areszto
wany wiosną 1942, wywieziony prawdopodobnie do Berlina i tam stracony, lub zg.
w Oświęcimiu.
Dok.: Kawaleria polska i bronie towarzyszące 1939, Londyn 1979.
Janina Szyszkowska

SCZANIECKI JÓZEF М АШ А MACIEJ (22.09.1907-10.09.1939), adm. maj. Srocko Wielkie (pow. kościański), syn płk Władysława i Jadwigi z Plucińskich, ur. w rodzinnym
Łaszczynie, w pow. rawskim.
Od 1919 uczęszczał do gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu, później do gimn. w
Zakopanem, gdzie otrzymał maturę w 1925. następnie studiował rolnictwo w Ecole Natio
nale cTAgriculture w Grignon we Francji, uzyskując stopień „licencie” w 1930. Obowiąz
kową służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu w
1930/31. Nominację na por. rez. otrzymał 01.10.1933, z przydziałem do 17 P. Uł. Wielko-
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polskich im. Króla Bolesława Chrobrego w Lesznie. Praktykę rolniczą odbył w N iechłodzie, w pow. leszczyńskim, maj. Józefa Bojanowskiego. Od 1934 do 1939 zarządzał
maj. Srocko Wielkie (850 ha), należącym do jego brata Andrzeja, inż. Działał społecznie
w Kółku Rolniczym w parafii Głuchowo.
Zmobilizowany 24.08.1939, dowodził szwadronem marszowym 17 p. uł. Walczył
i poległ w natarciu pod Walewicami, w bitwie nad Bzurą, pochowany na cmentarzu w So
bocie (pow. łowicki). Został pośmiertnie odznaczony srebrnym Krzyżem Virtuti Militari;
dokument odznaczenia wręczono wdowie po poległym w dniu 20.05.1960.
Żonaty (ślub 22.11.1938 w Biezdrowie) z Elżbietą Kurnatowską, córką Stanisława
i Elżbiety z Taczanowskich. Elżbieta S. jest mgr chemii UP. Do 1939 działała społecznie
w Organizacji Studentek UP i w Katolickim Związku Młodzieży Żeńskiej Akcji Katolic
kiej. W 1. 1936-1938 pracowała w Warszawie w „Bureau de Correspondence du Bureau
International de Travail de la Ligue des Nations” oraz w „Bureau International d’Aide aux
Emigres”; z ramienia tej ostatniej organizacji pracowała w Paryżu w I poł. 1938.
Córka J.S. Maria Józefa (ur. 22.11.1939 w Poznaniu), po złożeniu matury w Krakowie
w 1957 wyjechała do Anglii, gdzie na Uniwersytecie Londyńskim, w Royal Free Medical
School, ukończyła studia lekarskie w 1964; w tym samym roku poślubiła Aleksandra
Kuczyńskiego, lekarza, mają oni czworo dzieci, mieszkają w Cambridge.
Dok. '.Kawaleriapolska i bronie towarzyszące, Londyn 1979; Fot. i dokumenty w posiadaniu Elżbiety
Sczanieckiej w Krakowie.

SKIRMUNT BOLESŁAW (1869-03.1941), wł. maj. Szemetowszczyzna w pow. święciańskim, poseł do I Dumy, działacz społeczny. Syn Konstantego i Gabrieli z Umiastowskich. Ur.
w rodzinnej Szemetowszczyźnie. Miał brata ks. dr Kazimierza Skirmunta.
Naukę w szkole średniej ukończył w Rydze. Studiował medycynę w Rydze i Petersbur
gu. Po śmierci ojca objął rozległy maj. Szemetowszczyznę z dużym areałem lasu. Stosował
nowoczesne metody uprawy, sprowadził stanowiące wówczas nowość różne maszyny,
m.in. żniwiarki, uprzemysłowił maj., zakładając mleczarnię i gorzelnię, do której ziemniaki
skupował częściowo u sąsiadów. Po 1905 założył w Szemetowszczyźnie kościół. Został
odznaczony godnością szmbelana papieskiego. B ył członkiem I Dumy, wybranym z pow.
święciańskiego.
Okres I wojny Skirmuntowie przebyli z dziewięciorgiem dzieci w Wilnie, usunięci
przez wojska niemieckie z Szemetowszczyzny, która znalazła się w strefie frontowej; maj.
uległ dewastacji, zwłaszcza lasy, a dwór, mieszczący liczne dzieła sztuki i pamiątki histo
ryczne, doszczętnie zrabowany. W 1. 1917-1920 B.S., umieściwszy rodzinę u krewnych
w Czerwonej Wsi w Wielkopolsce, przywracał Szemetowszczyznę do życia, odbudowując
budynki i zasiewając pola; przesuwające się fronty, przemarsze i kwaterunki wojsk pol
skich, litewskich, niemieckich i sowieckich, parokrotna wymiana pieniędzy i inne zdarze
nia polityczne i ekonomiczne, udaremniły te wysiłki; nawet założone przez Niemców
elektrownia i kolej wąskotorowa zostały rozebrane i wywiezione.
Okres 1920-1939 B.S. poświęcił ponownemu odtworzeniu substancji maj. i przywróce
niu go do normalnej gospodarki; sprowadzał konie, trzodę chlewną, a nawet drób z zachod
niej Polski, nabywał konie z demobilu, obsadzał poręby.
B.S. opublikował: W służbie Kościoła i Polski, ksiądz dr Kazimierz Skirmunt (Wilno
1931 ); Z życia dworu polskiego (Poznań 1939); w tej ostatniej autor w formie powieściowej
opisał życie własne i rodziny.
Na początku II wojny światowej Skirmuntowie schronili się do Wilna, po pewnym zaś
czasie wrócili do Szemetowszczyzny. B.S zm. w Szemetowszczyźnie.
Żonaty (ślub 22.10.1895 w Warszawie) z Gabrielą Chłapowską (1873-1942), córką
Macieja i Marii z Horwattów, wychowanką szkoły i internatu Zgromadzenia Sacre Coeur w
Pradze czeskiej. Zginęła tragicznie 31.12.1942, zastrzelona i spalona wraz z najmłodszą
córką, Gabrielą, w czasie napadu na Szemetowszczyznę białoruskiej bandy Fiodora Markowa.
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Dzieci: 1) Konstanty (1896-1920), student SGGW, poległ pod Nową Wilejką, jako
podchorąży 77 p. p.; 2) Maria (1898-1952), żona Zasława Nazarewicza (1893-1962);
3) Józefa, (ur. 1899), żona Henryka Kulikowskiego (1888-1945); 4) Zofia (1900-1969),
żona Kazimierza Młokosiewicza (1893-1945); 5) Teresa (1901-1961), żona Kazimierza
Wiśniewskiego; 6) Ewa (1903-1964), żona Eugeniusza de Viriona (1898-1952); 7) Gabrie
la (1904-1942), żona Leona Korybut-Daszkiewicza (1898-1978); 8) Edward (1906-1965),
żonaty l°voto z Wandą Zahorską (1913-1945), 2°voto z Olgą Scherer (1924-1988); 9) Jan
(1909-1944), inż. rolnik, por., poległ 19.08.1944 pod Langannerie, odznaczony krzyżem
Virtuti Militari.
Dok.: Fot. w zbiorze rodzinnym; ZK, I; Aftanazy,Materiały, t. IV A, Warszawa 1987; S. Baron, 77
pułk piechoty, Warszawa 1939; 1 Dywizja Pancerna. Polegli na polu chwały, Londyn 1964; informacje
rodziny.

SM ORCZEW SKI W ŁADYSŁAW hr. h. Rawicz, (13.01.1889-19.05.1979), rolnik, wł.
maj. Stryjów i Tarnogóra (pow.krasnostawski). Syn Feliksa i Zofii ze Stawskich Czyżewskich
h. Dryja. Ur. w Stryjowie.
Wł.S. naukę rozpoczął w Ecole des Roches (Francja), a następnie uczył się w Dreźnie
i w gimn. we Lwowie. Ekonomię polityczną i agronomię studiował najpierw w Wiedniu,
następnie w Lipsku. Był człowiekiem wielostronnie wykształconym (znał francuski, nie
miecki i angielski), o szerokich zainteresowaniach artystycznych (muzyka, literatura i ma
larstwo) i intelektualnych. Z zamiłowania zajmował się ogrodnictwem, hodowlą koni,
zwłaszcza wyścigowych. W Anglii spędził I wojnę światową, po czym wrócił do kraju.
Podczas wojny w 1920 wstąpił do 2 p. sz. z przydziałem do sztabu dywizji kawalerii gen.
Rómmla. Brał udział w bitwie pod Komarowem 31.08.1920. Został odznaczony Krzyżem
Walecznych. Do 1929 spędzał wraz z rodziną po kilka miesięcy w Mentonie we Francji.
Brał tam udział m.in. w międzynarodowych zawodach tenisowych. Zarząd maj. Stryjów
przejął od swego ojca w 1919, wtedy tez-odziedziczył po bracie swojej matki Stanisławie
Czyżewskim w 2/3 dobra Tarnogóra. Pozostałą część, przypadającą siostrze żony, spłacił.
Włości te obejmowały zarówno ziemie uprawne, pola i lasy, jak też stawy rybne, młyn
i gorzelnie. W wyniku wielkiego kryzysu gospodarczego zmuszony był sprzedać willę
w Mentonie i znacznie ograniczyć wydatki. Sytuacja gospodarcza zaczęła ulegać poprawie
około 1938, ale do modernizacji nie doszło ze względu na wybuch wojny. Prowadzenie
i zarząd obszernego maj. Stryjów i Tarnogóra (łącznie ok. 2400 ha) wymagało kierowania
poszczególnych kluczy, jak i folwarków przez rządców, na czele z głównym administrato
rem w Tamo gór ze. W działalności handlowej korzystano z pośrednictwa Żydów. Miał
poglądy konserwatywne, jednak nie brał czynnego udziału w życiu politycznym. Popierał
Piłsudskiego, również po zamachu uważając, że rządy Witosa doprowadziły do anarchii
i bankructwa.
Podczas wojny władze okupacyjne wyznaczyły Treuhändera w młynie. Objęcie Liegen
schaften! groziło Żdannemu, jednak W.S. dzięki swoim staraniom stał się opiekunem tego
maj. i nieletnich dzieci hr. Roberta i Marii Smorczewskich. Jego dom był miejscem
schronienia dla wielu członków bliższej i dalszej rodziny, a także członków ruchu oporu.
Wśród mieszkańców znaleźli się m.in. Zofia hr. Skarbkowa z synami, Zofia hr. Łoś
z synem, siostra matki Wł. S. Róża hr. Skarbek i siostra żony Stefania Supińska oraz Maria
Obertyńska. W.S. przez cały okres okupacji współdziałał z RGO i pomagał osobom prze
śladowanym. Brał aktywny udział przy wywożeniu ludności polskiej z obozu na Majdanku
w 1942. Pozostawał w kontakcie z dowódcą AK na okręg lubelski ,»Marianem” i pomagał
finansowo i żywnościowo partyzantom, a także Żydom, poprzez paczki i fikcyjne zatrud
nienie. Podczas Powstania Warszawskiego przebywał w Warszawie, ewakuowany był
przez Pruszków. Po ucieczce z transportu dostał się we wrześniu 1944 do Krakowa, gdzie
przebywała już jego żona. Stamtąd jednym z ostatnich pociągów udało się wyjechać całej
rodzinie do Wiednia. Następnie przebywali w Południowej Styrii u swoich przyjaciół, skąd
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w początku kwietnia 1945 rodzina przedostała się do Włoch, gdzie W .S. wstąpił do
П Korpusu. Mieszkał w Rzymie, gdzie spotkał się z innymi członkami swojej rodziny (hr.
Skarbkowie). Po ewakuacji Korpusu do Anglii pracował do 1945 jako polski oficer łączni
kowy przy angielskim kierowniku obozu. Był współzałożycielem „Wagner Society in
England”. Zmarł w Anglii.
Ślub z Ewą Henryką Marią Obertyńską h. Sas (1893-1975) wziął 21.11.1921.
Pozostawił dwóch synów: 1) hr. Rafał (ur. w e Lwowie 24.10.1924), naukę rozpoczął
w domu rodzinnym, egzaminy składał w szkole i gimn. w Krasnymstawie oraz w Za
mościu, od jesieni 1939 miał rozpocząć naukę w szkole St. Jean we Freiburgu, do czego nie
doszło ze względu na wybuch wojny, w październiku i listopadzie chodził do gimn.
w Lublinie, po zamknięciu szkół uczył się w domu w Tarnowie (1940-1941), od 1942 na
tajnych kompletach w Lublinie, gdzie zdał egzamin maturalny w 1945; równocześnie
uczęszczał na kursy podchorążówki piechoty AK, ukończonej w 1943, w grudniu 1943
wziął udział w rozbrajaniu Niemców kwaterujących w pałacu w Tamogórze, podczas
Powstania Warszawskiego walczył na Mokotowie, kontuzjowany podczas walk w rejonie
kolejki wilanowskiej, przedostał się do Wilanowa do hr. Branickich, aresztowany w Ży
rardowie został zwolniony po 2 tygodniach dzięki pomocy płk węgierskiego (u którego
interweniowała matka), udał się w okolice Radomska do 74 p. p. AK, gdzie przebywał jego
brat, brał udział w walkach pacyfikacyjnych m.in. pod Krzepinem, gdzie wzięto do niewoli
sztab oddziału SS; w listopadzie 1944 po rozwiązaniu oddziału przyjechał do Krakowa do
pp. Starzewskich, gdzie spotkał się z rodziną. Wraz z nią przez Wiedeń i Styrię udał się do
Włoch i znalazł w II Korpusie, przydzielony do podchorążówki artylerii w Materze k. Bari
(od września 1945), ukończył ją po 9 miesiącach, wraz z całym Korpusem przewieziony do
Anglii; tam rozpoczął studia architektoniczne, które ukończył w 1951; zamieszkał w Horley, pracował w różnych firmach, w 1972 założył własną wespół ze znajomym Anglikiem;
po ślubie 03.09.1968 z Hiszpanką Marią Izabel de la Vega Benjumea zamieszkał częściowo
w Londynie, a częściowo w Harley; bywał kilkakrotnie w Polsce, również w swoim
rodzinnym maj.; od 19.10.1965 jest członkiem Polskiego Związku Kawalerów Maltańs
kich, od 1982 skarbnikiem Związku; ich dzieci: a) Jan ukończył szkołę średnią w Lycee
Franęais w Londynie i rozpoczął studia na Uniwersytecie w Edynburgu; b) Izabella uczy się
w Lycee Franęais w Londynie; 2)
Marek (ur. 1926).
Dok.: M. Kseniak, Smorczewscy, „Kamena”, (Lublin) nr 4 (1990); por. życiorys Marka S.

Rafał Smorczewski (S.G.)
SM ORCZEW SKI M AREK KAZIM IERZ ANTONI h. Rawicz, (ur. 06.10.1926), wł.
maj. Stronibaby (pow. Złoczów). Syn Władysława i Ewy Obertyńskiej. Ur. we Lwowie.
W 1938 po śmierci swego wuja
Józefa Obertyńskiego (brata matki) odziedziczył
duży maj. rodziny Obertyńskich, Stronibaby.
Do wojny uczył się prywatnie w maj. rodziców Tarnogóra. W jesieni 1939 krótki czas
uczęszczał do gimn. w Lublinie, a po zamknięciu szkoły przez okupanta na komplety
konspiracyjne. W 1942 wstąpił do AK, kończąc podchorążówkę w 1943. W grudniu 1943
brał udział wraz z bratem w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich zakwaterowanych w pałacu
w Tarnogórze. W czerwcu 1944 wyjechał wraz z rodzicami do Warszawy. Brał udział
w powstaniu na Mokotowie. Z oddziałem odciętym od miasta pomiędzy Mokotowem
i Czemiakowem przebił się na zewnątrz i dołączył w połowie września do partyzantki,
gdzie walczył w oddziałach 74 p. p. pomiędzy Radomskiem i Włoszczową. Tam też pod
Krzepinem został wzięty do niewoli sztab dowództwa atakujących oddziałów SS. Po
rozwiązaniu AK, wraz z rodzicami i bratem przedostał się najpierw do Wiednia, potem do
znajomych do Styrii, a stamtąd do Bawarii. W jesieni 1945 wstąpił do Ii-go Korpusu (7 p.
art. konnej). We Włoszech skończył podchorążówkę artylerii. W 1946 wraz z П-gim
Korpusem znalazł się w Anglii. W 1954 wyemigrował do Kanady. Przez kilka lat pracował
w różnych zawodach, jeżdżąc po całym kraju.Ożenił się (09.06.1956) z Kanadyjką Ann
Ballantyne. Po paru latach założył własną firmę kupna i sprzedaży nieruchomości w Mon
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trealu. W 1956 z rodziną przeniósł się do Madrytu, a w 1966 do Anglii, gdzie kupił dom
niedaleko swoich rodziców w Horley, Surrey. Po rozwodzie w 1968, przez wiele lat
pracował w różnych zawodach, między innymi jako kierownik zabytkowego pałacu i parku
Lorda St. Oswald, z ramienia National Trust. W 1985 powrócił do Polski i zamieszkał
w Poznaniu.
Dzieci: 1) Aleksandra Krystyna; 2) Mikołaj Sergiusz Aleksander; 3) Dominik Antoni
Medard.
R afał Smorczewski (S.G.)

SOBAŃSKI SOBIESŁAW STANISŁAW h. Junosza (05.08.1876-1932), wł. maj. Świdowa (pow. Uszyca na Podolu). Syn Aleksandra i Anieli z Prawdzie Rubczyńskich. Ur. w
maj. Żytniki, w pow. uszyckim na Podolu.
Gimn. realne skończył w Libowie. W 1898 wstąpił na Wydział Mechaniczny Polit,
w Rydze, w roku później przeniósł się na rolnictwo, które studiował w 1. 1899-1902.
Należał do korporacji studenckiej „Arkonia”. W 1902 przerwał studia, by gospodarować
w otrzymanym maj. Świdowa. W tym samym roku ożenił się ze swą siostrą cioteczną
Gabrielą Leszczyc-Grabianszczanką z Iwankowiec. Maj. Świdowa był oceniony przez
Związek Obrony Mienia Polaków na sumę 502550 rubli. Składały się na tę sumę ziemia
orna o pow. ok. 790 ha, las i wytwórnia wody mineralnej „Regina”. S.S. był wzorem
gospodarności i pracowitości, miał poczucie sprawiedliwości społecznej. W czasie I wojny
światowej był prezesem powiatowego oddziału piotrogradzkiego Tow. Pomocy Ofiarom
Wojny w Uszycy. W 1917 ucieka przed bandami żołnierstwa do Letniowiec, a potem do
Kamieńca Podolskiego, gdzie został zatrzymany wraz z bratem Konstantym z Żytnik przez
czerezwyczajkę na skutek fałszywych donosów. Jednakże po wylegitymowaniu zostali
wkrótce zwolnieni. W lipcu 1920 wraz z cofającą się polską armią, znalazł się z rodziną w
Polsce. Dwóch starszych synów wstąpiło do WP i walczyło z wojskiem bolszewickim. Maj.
Świdowa pozostał poza granicami RP. S.S. osiadł w Bydgoszczy. Pracował jako buchalter
w instytucji „Kabel Polski” i dorabiał w domu introligatorstwem. Choroba zmusiła go do
spędzenia ostatnich lat życia w Otwocku, gdzie zmarł w 1932 i został pochowany.
Żona S.S. Gabriela (1878-06.06.1920), córka »+ Władysława Grabianki h. Leszczyc
i Jadwigi Sobańskiej. Ur. w Iwankowcach Chreptijowskich.
Uczyła się w domu pod kierunkiem nauczycieli różnych przedmiotów, języków obcych
i muzyki. Wysłana do Paryża pogłębiała na Sorbonie wiedzę o literaturze europejskiej.
W 1902 wyszła zamąż za S.S. i osiadła w jego maj. Świdowa, gdzie pomagała mu gospo
darować i wychowywać dzieci. Oboje stworzyli dom gościnny, otwarty dla wszystkich,
zwłaszcza potrzebujących pomocy, wsparcia czy rozrywki. W salonie tego domu często
odbywały się koncerty, ponieważ zarówno pani domu, jak i jej matka Jadwiga były bardzo
muzykalne, pięknie grały i śpiewały, salon ten przekształcił się także w scenę teatralną,
wystawiając modne wówczas sztuki teatralne, a także patriotyczne żywe obrazy. Była
wspaniałą organizatorką tych kulturalnych imprez. Oboje małżonkowie cieszyli się uzna
niem i ogromną sympatią swego środowiska. W 1917 uciekli z rodziną do najbliższego
miasta, do Letniowiec, po czym przenieśli się do Kamieńca Podolskiego. W czasie gdy
miasto było jeszcze w rękach polskich, G.S. brała czynny udział w niesieniu pomocy
żołnierzom, angażując się w tej pracy i nie zważając na zawsze słaby stan swego zdrowia.
Ciężko chora wyjechała z mężem i dziećmi do Zakopanego, gdzie zmarła.
Dzieci: 1) Władysław; 2) Edward; 3) Aleksander; 4) Juliusz.
D o k Księga pamiątkowa „Arkonii”; Pułaski, II.
M aria Brzeska (M.D., T.E.)

SULIKOW SKI KAROL h. Sulima (28.01.1838-22.09.1915), adm. maj. Popień Wielki
w pow. brzezińskim, inż. mechanik, dyr. kolei warsz.-wied. Syn Adama i Tekli z W isznie
wskich. Ur. w Żabiance pod Lublinem.
W 1857 ukończył gimn. w Lublinie. Przez rok uczęszczał na Wydz. Matematyczny
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Uniwersytetu (?) w Petersburgu. W grudniu 1858 otrzymał zezwolenie na wyjazd do
Paryża celem „podratowania zdrowia”. Głównym powodem wyjazdu były studia. Przez
dwa lata studiował w „Ecole Centrale des Arts et Manufactures”, po czym na skutek
wiadomości napływających z kraju przeniósł się do szkoły artylerii i inżynierii w Metz. Po
wybuchu Powstania Styczniowego opuścił Paryż. Zatrzymany w Galicji, przebywał przez
miesiąc w więzieniu w Ołomuńcu.
Po ucieczce z transportu wstąpił do oddziału gen. Józefa W ysockiego. W lipcu 1863
został ranny w bitwie pod Radziwiłłowem. Po zaleczeniu ran wyjechał ponownie do
Paryża, gdzie ukończył studia w „Ecole Centrale” i w 1865 otrzymał dyplom inżyniera. Do
1871 pracował we Francji przy budowie kolei żelaznej Rouen-Amiens. W czasie oblężenia
Paryża w 1870 brał czynny udział w obronie miasta jako prosty żołnierz Gwardii Narodo
wej. W 1871 wygrał konkurs ogłoszony przez Wydział Krajowy we Lwowie na stanowisko
Głównego Inżyniera przy tymże Wydziale. Stanowisko to sprawował przez 2 lata. Zaj
mował się utrzymaniem starych i budujących się dróg bitych w całej Galicji. Pod koniec
1873 otrzymał propozycję objęcia stanowiska Naczelnego Inżyniera Dyrekcji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Mimo, że jako powstaniec 1863 nie miał prawa przekroczenia
granicy Królestwa Polskiego, dyrektor kolei Findeisen otrzymał dla K.S. pozwolenie poru
szania się po terenie zaboru rosyjskiego. Po kilku latach objął stanowisko Naczelnego
Dyrektora. Przyczynił się do rozwoju komunikacji, budowy drugiego toru kolejowego
z Warszawy do Galicji. Dbał także, by w kierowanej przez niego placówce pracowali tylko
Polacy. W 1893, wobec zaostrzenia się kursu przeciw Polakom, został zwolniony. Prze
niósł się wtedy do maj. żony - Popienia k. Rogowa i zajął się gospodarowaniem. Dokonał
pierwszej parcelacji maj. liczącego wówczas ok. 2 tys. ha.
Zajmował się także polepszaniem bytu włościan. Znaczną sumę pieniędzy (70 tys.
rubli) przeznaczył na popieranie badań w dziedzinie chemii, m.in. na opracowanie wyna
lazku Ignacego Mościckiego w dziedzinie syntezy tlenków azotu w powietrzu w łuku
elektrycznym dla produkcji nawozów azotowych. Wspierał także Macierz Szkolną na
Śląsku oraz liczne wydawnictwa kulturalne i naukowe. Zm. w Popieniu, pochowany został
na cmentarzu w Jeżowie. Był odznaczony wieloma orderami.
Żoną K.S. (ślub 30.08.1873) była Aleksandra Krukowiecka (zm. 05.07.1916), wł. maj.
Popień Wielki.
Dzieci: 1) Helena (1874-1945), l°voto Dzieduszycka, 2°voto Ossowska, wł. maj. Dęb
niki k. Warszawy (ok. 87 ha); z pierwszego małżeństwa z Andrzejem Dzieduszyckim (zm.
6.10.1906), zawartego 28.01.1896 pozostało trzech synów: a) Tadeusz (16.12.1896-1976);
b) Stanisław (9.02.1899-poległ pod Śnieżną 5.2.1920) i c) Aleksander Dzieduszycki
(26.7.1901-10.6.1971), żonaty z Grażyną Zdziechowską, z którą miał synów: Maurycego
i Krzysztofa (zm. w 1952 po długoletnim więzieniu przez UB) oraz Teresę DzieduszyckąFalkowską; z drugiego małżeństwa Heleny z Ossowskim (ślub w 1908), syn Jerzy zginął
w sierpniu 1944 w Powstaniu Warszawskim; 4) Aleksandra (25.4.1879 w Warszawie, zm.
15.2.1977 w Łodzi), zamężna, ślub w 1919, z Witoldem Niewiarowskim (21.2.188317.2.1951), synem Ignacego, otrzymała w wianie Buków (290 ha, pow. piotrkowski); ich
dzieci: a) Witold (12.7.1920-8.2.1962), żonaty z Joanną Załęską, córki: - Anna; - Mał
gorzata; b) Karol (1921-2.8.1944 w Powstaniu Warszawskim); c) Maria (ur. 10.10.1923
w Warszawie); 3) Tekla (1881-1962), zamężna, ślub w 1904, za Antonim Korneckim
(1875-1936), adwokatem warszawskim, ich synowie: a) Jerzy (1905-1967), adwokat war
szawski, żonaty z Anną Iwanowską, b) Edward, c) Władysław, d) Roman (poległy pod
Jarłorowem 29.9.1944), kapral pchor. 23 P. Uł. Grodzieńskich AK; 4) Zofia Wilska,
otrzymała w wianie maj. Rogów k. Koluszek (263 ha); 5)
Karol Aleksander (18761965), wł. Dąbrowy; 6)
Adam (1883-1948), wł. Popienia; 7) Jan, wł. maj. Rusionowo
(543 ha, pow. rypiński), zginął w 1920 pod Surażem.

Barbara Konarska
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SULIKOW SKI KAROL ALEKSANDER h. Sulima (25.01.1876-25.06.1965), wł. maj.
Dąbrowa (pow. brzeziński), inż. mechanik. Syn Karola i Aleksandry z Krukowieckich. Ur.
w Warszawie.
W 1894 ukończył gimn. rosyjskie filologiczne w Warszawie. Studia rozpoczął na
politechnice w Berlinie, skąd w 1902 został usunięty za działalność patriotyczną. Dyplom
inż. mechanika otrzymał w 1903 na Polit. Lwow. Po odbyciu praktyki w warsztatach
mechanicznych kolei warsz.-wied., w 1904 wyjechał do USA. Praktykował w fabryce
maszyn Steele and Condiet w New Jersey oraz w Nowym Jorku u E.W. Bliss (1904-1905).
W latach następnych pracował w Szwajcarii.
Od 1915 gospodarował w maj. Popień odziedziczonym po rodzicach. Po powrocie brata
Adama z niewoli niemieckiej w 1919 K.S. otrzymał w działach spadkowych folwark
Dąbrowa (120 ha) należący do dóbr Popień. Budynki folwarczne spłonęły w czasie wojny,
a ziemia niskiej klasy dawała małe plony. Folwark nastawiony był na hodowlę owiec. Po
przejęciu Dąbrowy przez K.S. ziemia została wydzierżawiona za cenę wybudowania no
wych budynków gospodarczych. Karol w tym czasie pracował jako dyrektor fabryki chemi
cznej „Azot” w Jaworznie.
W 1925 przystąpiono do budowy dworu w Dąbrowie wg projektu Stanisława Witkiewi
cza. Było to możliwe dzięki pieniądzom zarobionym przez K.S. Budowa jednak się prze
ciągała, a koszt przekroczył znacznie przewidywane sumy. Równocześnie K.S. był zmu
szony spłacić dużą sumę pieniędzy związaną z likwidacją fabryki kwasu azotowego we
Freiburgu Szwajcarskim. Fabryka ta powstała w 1905 wykorzystując patenty prof. Ignace
go M ościckiego. Na skutek tej sytuacji musiał obciążyć maj. sumą 100 tys. zł. pożyczoną
przez TKZ. W 1929 została również wstrzymana produkcja fabryki „Azot” i K.S. przestał
tam pracować. Wobec wyczerpania nerwowego spowodowanego tą sytuacją i brakiem
m ożliwości dalszej pracy w przemyśle, w czerwcu 1932 wraz z rodziną osiadł w maj.
Dąbrowa. Do 1939 zdołał jednak uporządkować sprawy finansowe i poprawić gospodarkę
folwarku. K.S. był radnym gminy i dbał o podniesienie oświaty i warunków sanitarnych we
wsi. W czasie okupacji niemieckiej, zarząd maj. objął Treuhänder, pozwalając jednak
właścicielom pozostać na miejscu i korzystać z ogrodu warzywnego, przydzielał im także
mleko i kartofle. W listopadzie 1943 władze niemieckie zgodziły się na przejęcie gospodar
stwa przez syna K.S. Stefana. Treuhändern przeniesiono do większego maj. W lipcu 1944
rozpoczęli Niemcy budowę lotniska na terenie maj. Popień, Dąbrowa i lasów państwowych
Rogów. Zbiory zniszczono, część dworu zajęto, w ogrodzie wybudowano baraki dla robot
ników ściągniętych z okolicznych wsi. W sierpniu t.r. dotarła do Dąbrowy fala uciekinie
rów z Warszawy. Około 40 osób pozostało na zimę, mieszkając w niedokończonym
dworze. W domu przebywało też 4 rannych żołnierzy AK. W okolicy dokonywano zrzutów
broni i amunicji dla oddziałów AK. W styczniu 1945 Dąbrowa stała się terenem walk. Gdy
ruszyła ofensywa radziecka znad Wisły, komenda budowy lotniska była tak zaskoczona, że
podpaliła baraki dla robotników polskich, a sama ruszyła samochodami w kierunku Łodzi.
Na szosie w lesie rozbiły ją czołgi radzieckie, które rano przejechały przez Dąbrowę.
Następnego dnia oddział radziecki kwaterujący w maj. został ostrzelany przez uciekających
żołnierzy niemieckich. Wszystkich Niemców wybito, ale oskarżono właścicieli, że telefo
nicznie ściągnęli Niemców. Groziło im rozstrzelanie. Gdy jednak udowodniono, że telefon
był od dawna nieczynny, uwolniono rodzinę właścicieli. Po odejściu oddziału radzieckiego
nie było w maj. żywego inwentarza. Dn. 10.02 otrzymano pismo, że maj. Dąbrowa zostaje
objęty z dniem 15.02.1945 reformą rolną, dostaje administratora, a właściciele mają go
opuścić zabierając rzeczy osobiste i niezbędny komplet mebli. Dn. 25.02 opuszczono
Dąbrowę. Część mebli oddano na przechowanie do gospodarzy i proboszcza. K.S. wraz
z rodziną zamieszkał w Łodzi. Sytuacja była bardzo trudna. K.S. zarabiał dzięki znajomości
języków. Dawał lekcje niemieckiego, angielskiego i francuskiego, później tłumaczył tech
niczne zgłoszenia patentowe oraz dokumentację techniczną dla Instytutu Techniki Cieplnej
Politechniki Łódzkiej. Zm. w Łodzi.
Żoną K.S. (ślub 1910) była Maria Antonina z Przyłuskich (23.06.1882-20.01.1962), ur.
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w Skotynianach na Podolu, córka Antoniego i Antoniny z Dąbrowskich. Ukończyła rosyj
skie gimn. w Krzemieńcu, a w 1905 kursy im. Baranieckiego w Krakowie. Dyplom dr
chemii otrzymała w 1909 na Uniwersytecie w Genewie. Zm. w Łodzi.
Dzieci: 1) Stefan Józef (ur. Berno, Szwajcaria, 31.05.1911), w czasie okupacji ukończył
Wydział Mechaniczny Polit. Warsz.; po opuszczeniu maj. Dąbrowa w 1945 pracował w
Łodzi na stanowisku kierownika referatu maszynowego Zjednoczenia Przemysłu Budowla
nego, następnie w biurze produkcji Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego i Optycznego
oraz jako st. asystent katedry Obrabiarek i Obróbki Polit. Łódź., w 1948 ożenił się i prze
niósł do Warszawy, gdzie pracował jako zastępca głównego konstruktora Działu Osprzętu
Wytwórni Metali i Pomiarów Polit. Warsz.; z powodu aresztowania żony za udział w AK
i skazania jej na 10 lat więzienia musiał zmieniać często pracę, od 1967 był starszym
wykładowcą Wydz. Mechaniki Precyzyjnej Polit. Warsz., przez 14 lat był redaktorem
czasopisma „Technika Lotnicza i Astronautyczna”, w 1981 przeszedł na emeryturę; ma 4
córki; 4) Zofia (ur. w Warszawie 16.12.1916-20.07.1957), straciła męża Wacława Luxenburga w obozie koncentracyjnym, w 1941; syn ukończył prawo i pracuje w Centrum
Informacji Kulturalnej Miasta Łodzi; 3) Wanda Teresa (ur. 6.07.1925 w Krakowie), ukoń
czyła historię na UŁ i pracuje w bibliotece tegoż Uniwersyrtetu.
Barbara Konarska

SULIKOW SKI ADAM STANISŁAW CZESŁAW h. Sulima (20.04.1883-27.03.1948),
wł. maj. Popień w pow. brzezińskim, rolnik. Syn
Karola, dyr. kolei warsz.-wied. i A le
ksandry z Krukowieckich. Ur. w Warszawie.
Dzieciństwo spędził w Warszawie, po przeniesieniu się rodziców w 1893 do Popienia,
uczył się najpierw we Lwowie, potem w Chyrowie w szkole OO. Jezuitów i w Krakowie.
Maturę zdał w gimn. w Rydze w 1902. W następnym roku odbył praktykę rolną u Skar
żyńskiego w Szynczycach. W 1904 odsłużył wojsko w 39 P. Uł. Tomskich w randze
chorążego. W 1.1905-1906 studiował w szkole rolniczej w Taborze, a następnie przez jeden
rok w Krakowie. W 1908 odbył praktykę w maj. Popówko, należącym do hr. Żółtowskiego.
Od 1909 gospodarował w Popieniu, którego w 1913, na skutek podziałów rodzinnych
został właścicielem. Wprowadził nowoczesną uprawę roli i hodowleę, głównie owiec.
Zmeliorował łąki i założył stawy rybne. Uruchomił także krochmalnię. W latach trzydzies
tych Popień liczył 500 ha gruntów ornych, 160 ha lasów, około 200 ha łąk i stawów; ogród
warzywny, sad i park obejmowały około 100 ha. W 1914 A.S. został powołany do wojska.
W alczył w 15 P. Uł. Aleksandryjskich, m.in. pod Tannenbergiem, gdzie dostał się do
niewoli niemieckiej. Przebywał kolejno w obozie w Nysie, w Nadrenii i Westfalii. Dzięki
usilnym staraniom rodziny i poparciu kardynała Aleksandra Kakowskiego, otrzymał tygo
dniowy urlop, aby zobaczyć się z umierającą matką (1916). W grudniu 1916 A.S. został
zwolniony, ale z powodu odmowy przysięgi na wierność Niemcom odesłany został ponow
nie do obozu, tym razem do Helmstaedt. Do Popienia wrócił w 1918.
A.S. w lipcu 1920 jako ochotnik wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką. Został odzna
czony Krzyżem Walecznych i otrzymał stopień por. WP. W okresie dwudziestolecia
pracował w gospodarstwie i działał społecznie. W 1933 otrzymał Order Polonia Restituta.
W czasie okupacji niemieckiej we dworze przebywało wiele osób wysiedlonych z tere
nów przyłączonych do Rzeszy oraz ukrywających się. Maj. był ośrodkiem zgrupowań
partyzantów i AK. Trzykrotnie uległ napadom rabunkowym. Od 1944 we dworze stacjo
nował sztab niemiecki, który zajmował się budową lotniska wojskowego. Po wycofaniu się
Niemców, dwór zajęły wojska radzieckie, a następnie gospodarstwo przejął „komisarz”,
w marcu 1945 nakazał opuszczenie maj. właścicielom i wszystkim mieszkańcom dworu.
W maj. utworzono PGR, dewastując kompletnie dom, ogród, sad, stawy i inne zabudowa
nia. Pozostała tylko obora z krowami. A.S. wraz z rodziną zamieszkał w Łodzi. Nie będąc
obecnym w czasie wywłaszczenia uniknął aresztowania, w zamian zabrano syna Jerzego
i córkę Aleksandrę. Sam A.S. ukrywał się, pracując jako magazynier pod Kaliszem, a na
stępnie jako księgowy w firmie „Buszczyński i Synowie - Hodowla Nasion”, pod przymu
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sowym zarządem państwowym w Węcławicach k. Inowrocławia. Żona z córką i matką
zamieszkała wtedy w Kaliszu. Z powodu choroby płuc A.S. musiał przerwać pracę. Wtedy
żona, aby utrzymać rodzinę objęła 5 hektarowe gospodarstwo ogrodniczo-rolnicze w Dzierżoniowe. A.S. zm. w Dzierżoniowie.
W kwietniu 1920 ożenił się z Gabrielą Kuleszyńską (1888-21.01.1963), córką Emila
i Albiny z Iwanowskich, wł. maj. Siedlew k. Opoczna. Gabriela ukończyła studia ogrodni
cze w Krakowie.
Dzieci: 1) Aleksandra (ur. w Warszawie w 1921, zm. 27.05.1985), uczęszczała do
szkoły SS. Nazaretanek w Rabce i Chyliczkach k. Warszawy, maturę zdała na tajnych
kompletach w czasie okupacji, uczestniczyła w pracy konspiracyjnej, w Powstaniu Warsza
wskim była sanitariuszką (ps. „Ewa”) w kompanii harcerskiej baonu „Gustaw”; poprzez
obóz w Pruszkowie wróciła do Popienia, skąd usunięta w marcu 1945, przeniosła się wraz
z rodziną do Łodzi; była aresztowana, a po zwolnieniu przebywała w Dzierżoniowie,
a następnie w Poznaniu, gdzie studiowała ogrodnictwo, pracowała w Poznaniu w PZU;
2) Jerzy (ur. 10.01.1924 w Warszawie), w 1. 1936-1939 uczęszczał do gimn. w Rabce,
maturę zdał jako ekstern w gimn. Górskiego w Warszawie w 1942, aresztowany przez
Armię Czerwoną w 1945, po zwolnieniu pracował w Służbie Ochrony Kolei, następnie
studiował prawo na UWr. (ukończył w 1951), przeniósł się do Warszawy, następnie radca
prawny PAN w Biurze Prezydialnym, przez dwa lata administrator Stacji PAN w Paryżu,
od 1983 na rencie inwalidzkiej; 3) Tomasz (ur. w Warszawie 21.12.1925), od 1937 uczęsz
czał do gimn. w Rabce, maturę zdał w gimn. Górskiego w Warszawie w 1944, po wysied
leniu z maj. w 1945 pracował w Łodzi w Służbie Ochrony Kolei, w październiku zapisał się
na Wydział Weterynaryjny we Wrocławiu, po ukończeniu studiów w 1950 pracował
w różnych stadninach koni i weterynaryjnych urzędach powiatowych, od 1962 mieszka
w Gdańsku i pracuje w Wydziale Weterynarii Urzędu Wojewódzkiego; 4) Anna (ur.
w 1935 w Warszawie), dzieciństwo spędziła w Popieniu, Powstanie Warszawskie na Okól
niku u babki Albiny Kulszyńskiej, po wojnie wraz z rodziną w Łodzi, a po aresztowaniu
siostry i brata przeniosła się wraz rodziną do Kalisza, maturę zdała w 1953, ukończyła
medycynę w 1963 i rozpoczęła staż w Tczewie, w 1979 zdała egzamin II stopnia specjali
zacji z chorób wewnętrznych, od 1982 pracuje w przychodni kardiologicznej PKP w War
szawie.

Anna Sulikowska, Barbara Konarska
SZALEW ICZ W ŁADYSŁAW (1878-09.07.1920), wł. maj. Nowosady (pow. miński),
inż. mechanik, syn Karola i Marii z Bernatowiczów. Ur. w Smoleńsku.
Ojciec W.Sz., Karol (1835-1890) był wł. znacznego maj. Kołdyczew (pow. nowogródz
ki) i oficerem armii rosyjskiej. Brał udział w powstaniu 1863 jako naczelnik powstania
ziemi nowogródzkiej. Z oddziałem swym operował w rejonie stołpecko-nieświeskim. Ujęty
w Puszczy Nalibockiej został skazany na śmierć, lecz wskutek usilnych starań został
ułaskawiony i zesłany na Sybir w okolice Jeziora Bajkał, gdzie współpracował z Benedy
ktem Dybowskim. Wskutek dalszych starań został zwolniony bez prawa powrotu na byłe
ziemie Rzeczypospolitej. Osiedlił się w Smoleńsku, gdzie się ożenił.
Matka W.Sz., Maria, córka Sobiesława Bernatowicza z maj. Zubki (pow. nieświeski),
z zamożnej rodziny szlacheckiej herbu własnego, i Stefanii z Wendorfów.
W .Sz. ukończył gimn. w Kielcach, w 1904 Polit, w Warszawie z dyplomem inż.
mechanika. Po rocznej pracy w Warszawie, odziedziczywszy znaczny maj. ziemski N ow o
sady koło Kojdanowa w powiecie mińskim na Białorusi, przeniósł się tam wraz z żoną,
odbudował zrujnowane budynki i zreorganizował gospodarstwo w kierunku rolniczo-maszynowym, stawiając je na wysokim poziomie. Nowosady położone były bardzo malowni
czo u stóp wysokiej zielonej góry w zlewisku trzech rzeczułek, z których największa - Usa
- w pobliżu brała swój początek. Liczyły wraz z czterema folwarkami 1200 ha (wg. SGKP
954 ha i tylko 1 folwark). Dwór drewniany, jednokondygnacyjny z polskim łamanym
dachem pokrytym gontem, z werandą i wysokim gankiem bez kolumienek, tym był orygi
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nalny, że pośrodku miał wgłębiony ciemny pokój bez okien. Liczył ogółem 7 pokoi,
kredens i kuchnię oraz sień przed kuchnią. Stał na wysokiej białej podmurówce z obszer
nym podpiwniczeniem. Przed domem klomb okolony zielonym żywopłotem i podjazd.
Obok swej pracy gospodarczej W.S. oddawał się z zaangażowaniem działalności spo
łecznej i narodowej. W Kojdanowie zorganizował spółdzielnię rolniczo-handlową, a wśród
sąsiadów spółkę mleczarską. Z wydatną pomocą żony w swoim dworze oraz wśród okoli
cznych zaścianków i wsi organizował tajne kółka oświatowe, kursy dokształcania do
rosłych i usilnie pracował nad podniesieniem społecznego i kulturalnego poziomu ludności
wiejskiej. Za zorganizowanie jasełek w swym dworze skazano go na 3 miesiące więzienia.
Jako jeden z sześciu Polaków był członkiem Rady Powiatu Mińskiego.
Po wybuchu wojny 1914 był bardzo aktywnym członkiem
sekcji pomocy jeńcom. Walczył w korpusie generała DowborMuśnickiego w 3 p. uł., odznaczony Krzyżem Walecznych. Po
rozbrojeniu korpusu wrócił do Mińska jako Wacław Szumski
i oddał się całkowicie działalności niepodległościowej w POW..
Był członkiem, a później naczelnym komisarzem Polskiej Rady
Głównej i wyłonionej z niej ściśle tajnej Rady Pięciu. Głównym
jego zadaniem było organizowanie zakonspirowanych władz
polskich w Mińszczyźnie i stałe utrzymywanie łączności z wła
dzami polskimi w Warszawie oraz pełnienie funkcji łącznika
pomiędzy Polską Radą Główną, a POW. Pomimo charakteryza
cji zmieniającej wygląd został rozpoznany przez agenta bolsze
wickiego, ujęty, aresztowany i uwięziony w Mińsku, skąd kolej
no przewieziono go do Bobrujska i Smoleńska, jako szczególnie
Władysław Szalewicz
niebezpiecznego. Przed zamierzoną wymianą jeńców został pod
dany ostatecznej rewizji, podczas której znaleziono przy nim zaszyty w marynarce tajny
raport do władz polskich w Warszawie, za co został rozstrzelany w Kozich Górkach koło
Smoleńska.
Jego żona, Józefa Łuszczkówna (1882-1945), pochodziła z rodziny mieszczańskiej.
Otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie na wyższych kursach wiedzy praktycznej
dla kobiet. Czynnie zaangażowana w pracy społecznej i niepodległościowej, uczyła dzieci
dworskie, za co dwór był karany częstymi rewizjami i grzywnami. Opiekowała się w ięź
niami i była łączniczką między nimi, a POW. Po wojnie osiedliła się wraz z dziećmi
w Nieświeżu, gdzie obok pracy zawodowej pracowała przez długie lata społecznie, pełniąc
funkcję prezeski Koła Ziemianek i Gospodyń Wiejskich powiatu nieświeskiego. Zmarła
w Miączynku (pow. Wągrowiec) i pochowana została w Dąbrówce Kościelnej.
W.Sz. miał czworo dzieci, wszystkie urodzone w Nowosadach, wszystkie ukończyły
gimnazjum w Nieświeżu. Dzieci: 1) Anna (1906-1941), mgr polonistyki UW, z powodu
zaawansowanej gruźlicy nigdy nie podjęła pracy zawodowej, osoba o wybitnych zdol
nościach, silnej woli i prawym charakterze; jako żona oficera 27 p. uł. pracowała społecznie
i była przewodniczącą Koła Rodziny Wojskowej, wywieziona w 1940 przez władze so
wieckie do Kazachstanu, tam zmarła i została pochowana; 2) Kazimierz (1908-kwiecień
1940), oficer zawodowy 23 p. uł., po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 w drodze na
Węgry został ujęty przez patrol sowiecki, wywieziony do Starobielska i zamordowany; 3)
Jan (ur. 1910), mgr inż., w latach szkolnych i akademickich działacz harcerski i mło
dzieżowy, studiował w SGH i SGGW, po czym podjął pracę zawodową o kierunku
ekonomiki rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, brał udział w kampanii wrześniowej
1939 w 101 p. uł. (odznaczony Krzyżem Walecznych), internowany na Litwie uciekł
z obozu na Wileńszczyznę, gdzie pracując w gospodarstwie rolnym brał udział w konspira
cji jako instruktor szkolenia bojowego, przez krótki okres pobytu w partyzantce AK wziął
udział w akcji bojowej o wyzwolenie Wilna; internowany przez armię sowiecką zapadł na
chorobę zakaźną, został zabrany z obozu do szpitala armii sowieckiej i po wyleczeniu
wcielony do Ludowego WP, z którym odbył kampanię Odra-Nysa-Drezno; po wojnie
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pracował na kierowniczych stanowiskach w centralnych władzach państwowych, a od 1956
w Instytucie Przemysłu Mleczarskiego, w 1966 uzyskał stanowisko docenta i kierował
Zakł. Ekonomiki, aż do emerytury w 1976; pozostawił kilkanaście prac naukowo-badaw
czych; za całokształt pracy zawodowej i naukowej, w 1971 odznaczony Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski, poprzednio kilkoma odznaczeniami pomniejszymi i dy
plomami uznania; 4) Karol (ur. 1912), studia i praca dyplomowa w Polit. Warsz. w 1939,
po wojnie dyplom nr 1 w Polit. Wr., ze stopniem mgra inż. (budownictwa wodnego), całą
swą 40-letnią pracę związał z Odrą i jej dorzeczem, w pracy wykazał wybitne osiągnięcia,
między innymi przy budowie stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, kanału i portu w Kędzierzynie-Blachowni, zbiornika wodnego na N ysie Kłodzkiej i licznych jazów, brał bar
dzo czynny współudział w pracach badawczych nad zastosowaniem metody Icos-Kudera
i wdrożeniem jej na szeroką skalę przy budowie zapór, w Centralnym Zarządzie Dróg
Wodnych i w przedsiębiorstwach budownictwa wodnego pełnił wiele różnych funkcji
kierowniczych i nadzorujących: kierownika budów, inspektora, dyrektora, naczelnego in
żyniera i in., uzyskał wiele odznaczeń państwowych i resortowych: Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, złoty medal zasługi nad ochroną przyrody oraz inne medale,
odznaki i dyplomy zasłużonego pracownika; od 1989 na emeryturze, mieszka we Wrocławiu.
Dok.: Rejestr abjuraty powiatu lidzkiego (1690) Archiwum Główne Akt Dawnych,
Biblioteka Załuskich, nr 205; „Herold Polski. Organ Kolegium Heraldycznego”, nr 2,
Warszawa, 1932; J. Zycka, M. Łęska, Działalność popowstaniowa Polaków na Ziemi
Mińskiej, Warszawa 1939.
Jan Szalewicz

SZCZEPKOW SKI LUDW IK (1862-przed 1939), wł. maj. Psary, syn Józefa (18261877) i Marii z Brodowskich z Psar. Bracia
Aleksander i
Władysław.
Był działaczem Pleszewsko-Odolańskiego Okręgowego Tow. Rolniczego. W 1890
poślubił Mariannę z Brodowskich, córkę Ludwika i Teofili z Chrzanowskich. Jedyny ich
syn zmarł w dzieciństwie.
M ikołaj Szczepkowski

SZCZEPKOW SKI W ŁADYSŁAW M AREK (07.10.1868-13.06.1929), rolnik, wł. maj.
Łęg, a po jego sprzedaży maj. Chaławy i Piotrowo w pow. śremskim, rolnik. Syn Józefa
(1826-1879), wł. Sławina, i Heleny z Brodowskich z Psar. Ur. w rodzinnym maj. Sławin (pow.
Ostrów Wlkp.).
W.Sz. otrzymał maturę w gimn. męskim w Ostrowie Wlkp.
w 1891. Studiował rolnictwo w W yższej Szkole Rolniczej
w Berlinie (1891-1893). Po studiach odbył roczną służbę woj
skową w pruskich pułkach ułańskich w Miliczu i Jeleniej Górze.
Pod koniec lat 90-tych XIX w. Sz. sprzedali Sławin, za część
uzyskanych pieniędzy oraz posag żony Leonii z Grabskich (ślub
odbył się w 1904) W.Sz. nabył maj. Pacanowice, a po jego
sprzedaży kupił w 1904 maj. Łęg o pow. 1104 ha, gdzie spędził
większą część swego czynnego zawodowo życia.
Jako pierwszy w W. Ks. Poznańskim zastosował w Łęgu z po
wodzeniem sztuczne zraszanie gruntu systemem inż. Noltiga.
W Łęgu W.Sz. rozpoczął działalność społeczno-polityczną. B ył
- przynajmniej od 1911 - sekretarzem Śremskiego Tow. Rolni
czego, a od 1926 jego prezesem. B ył prezesem Rady Nadzorczej
Władysław Szczepkowski
T A ' »Spójnia”, współzałożycielem i długoletnim członkiem
Tow. Gospodarczego, przewodniczącym sekcji hodowli konia.
Uczestniczył też aktywnie w nielegalnej pracy niepodległościowo-gospodarczej. Od
1908 był jednym z sześciu członków tajnej organizacji przeciwwywłaszczeniowej „Obro
na” kierowanej przez Zygmunta Chłapowskiego. W początkach października 1918 zorga
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nizował polską konspirację w Śremie i powiecie. Uczestniczył jako delegat w zwołanym
w początkach grudnia 1918 w Poznaniu Sejmie Dzielnicowym. Kierował tak przygotowa
niami, jak i samym powstaniem w mieście i powiecie. 1.01.1919 został jednogłośnie
wybrany pierwszym polskim starostą Śremu. Wiele działań powstańczych, a potem urzę
dowych wspierał z własnej kasy. W grudniu 1921 po rezygnacji z funkcji starosty został
Prezesem Rady Nadzorczej Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Generalnym
Radcą Ziemstwa. Wywierał znaczny wpływ na redagowanie „Dziennika Poznańskiego”.
Należał do tej grupy konserwatystów, którzy po 1926 podjęli współpracę z rządami marszałka
Piłsudskiego. Brał czynny udział w organi
zacji Powszechnej Wystawy Krajowej w
1929. Po sprzedaży Łęgu w 1922/24, ku
pił w powiecie śremskim maj. Chaławy
(291 ha) i Piotrowo (312 ha), położone
blisko Czempina. Kupił też rozległy maj.
Białuty 7000 (?) mórg poznańskich, moc
no obdłużony. Miał zamiar do wysanować, jednak śmierć przeszkodziła mu
w tych zam iarach . W .S z. zm arł na
cukrzycę w Karlsbadzie (Karlove Vary).
Pochowany został w grobach rodzinnych
w maj. brata. Wielki kryzys i fatalna go
spodarka w dow y spow odow ały, że w
Dwór Szczepkowskich w Łęgu
parę lat po śmierci W.Sz. wszystkie maj.
zostały sprzedane na licytacji. Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia
Restituta i Krzyżem Walecznych.
Żoną W.Sz. była Leonia (1883-3.10.1960), 2°voto Jaworska, córka Józefa Grabskiego
h. W czele, wł. Skotnik (pow. inowrocławski) i Bronisławy z Brzeżańskich, literatka,
tłumaczka, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Miała siedem sióstr: Łucję za M ieczysła
wem Sikorskim, Halinę za Konstantym Sulerzyckim, Stefanię za Adamem Bogatko, Zofię
za Kazimierzem Szułdrzyńskim, Irenę za
Aleksandrem Śzczepkowskim, Jadwigę za
Józefem Wężykiem oraz brata Tadeusza Jana.
Dzieci: 1) Mikołaj i 2) Krystyna zmarli w dzieciństwie; 3) Zofia Ignasińska (ur.
w 1907), ma dwoje dzieci; 4) Józef (14.02.1917-9.02.1973), dziennikarz, wieloletni reda
ktor naczelny „Łowcy Polskiego”, wybitny działacz Polskiego Związku Łowieckiego,
odznaczony Orderem Odrodzenia Polski V klasy i Złotym Krzyżem Zasługi; z małżeństwa
z Katarzyną z Pajzderskich (zawartego w sierpniu 1939) miał dwoje dzieci: a) Mikołaj (ur.
20.12.1940), dr nauk humanistycznych, historyk i dziennikarz, żonaty od 1969 z Anną
z Antoniewiczów, mają córkę Joannę, (ur. 24.12.1974); b) Kinga (ur. 03.03.1945), dr nauk
humanistycznych, historyk sztuki (trzecie pokolenie po kądzieli historyków sztuki), ad
iunkt PWSP w Łodzi i ATK, zamężna od 1969 ze Zbigniewem Naliwajkiem, adiunktem
romanistyki UW, mają córkę Katarzynę (ur. 18.03.1970).
M ikołaj Szczepkowski

SZCZEPKOW SKI ALEKSANDER MIKOŁAJ h. Jastrzębiec (1872-1939), wł. maj.
Sławin (pow. Ostrów Wlkp.), a następnie maj. Gurowo (pow. gnieźnieński). Syn Józefa
(1826-1877) i Heleny z Brodowskich z Psar. Ur. w rodzinnym Sławinie.
Sławin był w rękach Szczepkowskich od lat 60-tych XVIII w., gdy to Jan Sz. poślubił
Franciszkę Brodnicką, a w 1768 spłacił pretensje rodziny żony do tego maj. Szczepkowscy
sprzedali Sławin w końcu lat 90-tych XIX w. Z otrzymanej w ramach podziałów rodzin
nych kwoty A.Sz. kupił maj. Gurowo. B ył działaczem Średzko-Gnieźnieńsko-Wrzesińskiego Okręgowego Tow. Rolniczego. Ożeniony z Ireną Grabską, zmarł bezpotomnie.
M ikołaj Szczepkowski
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SZEM PLIŃSKI ANTONI (03.12.1884-04.12.1940), wł. maj. Worowice w pow. płoc
kim, rolnik. Syn Mikołaja. Ur. w Białej k. Płocka.
Ukończył szkołę Wojciecha Górskiego w Warszawie, potem szkołę rolniczą w Czerni! chowie k. Krakowa. Od 1911 był wł. maj. Worowice. Obszar
maj. wynosił ok. 300 ha (18 włók), prawie w całości ziemi ornej.
Majątek stanowił typowy przykład gospodarstwa rolno-hodowlanego średniej własności ziemskiej. Na glebie niezbyt żyznej
(bielica) uzyskiwano niezłe plony dzięki staranności uprawy,
możliwej przy dużej ilości sprzężaju (5 tzw. „fomalek” - czw ó
rek koni każda pod opieką 1 fornala), dosyć wysokim, jak na
tamte czasy, poziom ie m echanizacji, (żniwiarki, kosiarki,
młockarnia poruszana parową lokomobilą, siewniki, kultywatory itd.) i znacznej ilości nawozu naturalnego. Stajnia (konie pół
krwi - angloaraby) dostarczała źrebiąt, które jako trzylatki
sprzedawane były do wojska. Obora produkowała bukaty, jed
nak nastawiona była przede wszystkim na produkcję mleka (ok.
60 krów rasy nizinnej). Główne uprawy: żyto, jęczmień, pszeni
Antoni Szempliński
ca (w mniejszych ilościach), owies, rzepak, buraki cukrowe.
A.Sz. w 1918 ożenił się z ^ Marią Iłowiecką (14.07.189212.11.1974), córką Janusza. Siedzibą rodziny były Worowice, gdzie znajduje się dwór
drewniany na podmurówce. Na dole 6 pokoi, kuchnia, pokój „kredensowy” oraz łazienka,
na piętrze 5 pokoi. Była założona miejscowa kanalizacja, ale brakowało światła elektrycz
nego. Obecnie dwór w bardzo złym stanie wpisany jest do rejestru zabytków. Mieści się w
nim szkoła podstawowa.
A.Sz. w 1920 zaciągnął się jako ochotnik do 201 p. szwoleżerów, do plutonu dowodzo
nego przez podchorążego Zygmunta Protasewicza. Pułk ten odznaczył się akcją 14.08.1920:
podczas zagonu na Ciechanów zdobył radiostację operującej tam armii bolszewickiej,
dezorganizując jej łączność. Na początku września został przerzucony na Wołyń, gdzie
uczestniczył w wyprawie na Korosteń. A.Sz. należał do Koła Ziemi Wyszogrodzkiej ZZ
płockich, którego długoletnim prezesem był Kazimierz Dziewanowski.
A.Sz. został aresztowany 6.04.1940 w ramach tzw. ,,Aktion Zichenau”. W pierwszej
turze aresztowano wtedy właścicieli ziemskich, nauczycieli i część księży. Po krótkim
pobycie w Działdowie został - wraz z innymi - przewieziony do Dachau, gdzie zmarł.
Dzieci i wnuki: 1) Anna (ur. 28.02.1921), niezamężna, ukończyła gimn. Haliny Geppner w Warszawie, po wojnie roczną Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach, od
1947 aż do emerytury praco
wała w Zakładzie D ośw iad
czalnym Reguły-Mory; 2) Ire
na (1 7 .0 1 .1 9 2 2 -9 .0 3 .1 9 8 2 ),
zamężna za Wojciechem Cacko-Zagórskim, aktorem, roz
w ied zio n a , w róciła do pa
n ień sk ieg o nazw iska; b e z 
dzietna; skończyła gimn. Hali
ny Geppner, obdarzona talen
tem wokalnym i zam iłow a
n iem do tea tru , p o m im o
innego wykształcenia zawodo
wego (Szkoła Gospodarstwa
Wiejskiego w Julinie), w 1948
podjęła pracę w Teatrze D zie
ci Warszawy, w 1952 zdobyła
Zebranie miesięczne ziemian w Worowicach
uprawnienia aktorskie w try-
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bie egzaminów eksternistycznych, była aktorką w teatrach Warszawy i Wybrzeża do 1964,
choroba uniemożliwiła jej dalsze wykonywanie zawodu; zmarła w Warszawie. 3) Barbara
(ur. 13.10.1924), zamężna za Zdzisławem Grochulskim, ekonomistą; ukończyła gimn.
Haliny Geppner, potem studia historyczne na Wydziale Filozoficznym UW, pracuje tam
nadal na stanowisku profesora; synowie: a) Tomasz Grochulski (ur. 09.02.1950), ukończył
Wydział Fizyki na U.W. - pracownik naukowy (żona Lidia z Milewskich, córka Anna
Katarzyna); b) Maciej Grochulski (ur. 20.04.1951), wykształcenie: Akademia Wychowania
Fizycznego w Warszawie, trener (żona Marzena z Kotwińskich, córka Magdalena Barbara);
4) Maria (ur. 06.04.1929), zamężna za Zygmuntem Sypniewskim, wdowa; ukończyła
Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, pracowała do emerytury w swoim zawodzie; syno
wie: a) Witold (ur. 08.06.1955), wykształcenie: Wydział Samochodowy i Maszyn Rolni
czych Polit. Warsz., obecnie właściciel firmy handlowej; żonaty z Joanną z Brzezińskich,
następnie z Dorotą z Jaworskich, synowie Tomasz i Przemysław); b) Maciej (ur.
29.09.1968), ukończył Technikum Elektromechaniczne. W szyscy mieszkają w Warszawie.
Dok.: W. Kwasieborski, Od Wisły do Korostenia; wspomienia rodzinne.
Barbara Grochulska

SZEM PLIŃSKA MARIA (14.07.1892-12.11.1974), wł. maj. Sulęcice w pow. sierpeckim i Gałki w pow. płockim. Córka Janusza Iłowieckiego.
Ukończyła gimn. im. Reginy Żółkiewskiej w Płocku, na
stępnie studiowała w Warszawie polonistykę na Kursach Na
ukowych. W 1918 wyszła za mąż za »+ Antoniego Szemplińskiego. Po ślubie, rodzinny maj. Marii został sprzedany, kupiono
dobra położone bliżej Worowic Sulęcice i Gałki w pow. płoc
kim (ok. 400 ha, w tym las i stawy rybne). M.Sz. była współ
organizatorką i prezeską Koła Ziemianek aż do wybuchu II woj
ny św iatow ej. Brała także udział w pracach społecznych.
Zorganizowała i sprawowała opiekę nad Kołem Gospodyń
Wiejskich, należała do Rady Szkolnej w miejscowej szkole
wiejskiej w Worowicach, współpracowała z gminą.
W 1940 mąż Marii, Antoni Sz., został aresztowany przez
Niem ców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau,
gdzie zmarł. Wkrótce po jego aresztowaniu, niemiecki Verwal
Maria Szemplińska
ter, który przejął już wcześniej całe gospodarstwo, wysiedlił
M.Sz. z dziećmi do sąsiedniego maj., którego właściciel został również zaaresztowany.
W następnym roku wyjechała do Warszawy, gdzie mieszkała do października 1944. W szy
stkie córki brały udział w Powstaniu. Dwie z nich, Irena i Barbara, zostały wywiezione po
powstaniu do obozu jenieckiego Zeithein, Maria z pozostałymi, po przejściu obozu w Ursu
sie, wyjechała do Krakowa, gdzie zaopiekował się nią bratanek męża, Leon Szempliński.
Zaraz po wojnie M.Sz. podjęła pracę w Powiatowym Komitecie Opieki Społecznej
w Płońsku. Po przeniesieniu się do Warszawy (w 1946) zaczęła pracować w Wojewódzkim
Komitecie Opieki Społecznej i pracowała tam aż do jego likwidacji. Następną jej pracą był
sekretariat nowo powołanej Szkoły Instruktorów Teatrów Amatorskich, której dyrektorem
został Aleksander Zelwerowicz. W 1951 podjęła pracę w biurze Stronnictwa Demokratycz
nego, w 1952 została zaaresztowana pod zarzutem uprawiania „szeptanej propagandy”
i skazana na rok więzienia. Wyrok odbywała częściowo na tzw. Gęsiówce, częściowo
w więzieniu w Płocku: zwolniona po 7 miesiącach ze względu na zły stan zdrowia. Po
powrocie z więzienia pracy zawodowej już nie podjęła. Zmarła w Warszawie.
Barbara Grochulska

ŚLĄSKI ROM AN (13.02.1886-30.04.1963), wł. maj. Wyźnianka (205 ha) w pow. janowskim, prezydent miasta Lublina, syn Stanisława (06.05.1856-1931) i Zofii z Ejsmonttów.
Urodził się w rodzinnym maj. Wyźnianka.
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Rodzeństwo: 1) Krzysztof (zm. 1977), lekarz pediatra, ożeniony z Marią z Mościckich
(zm. 1979); 2) Jan (1894-1946), płk, zm. w Edynburgu; 3) Antoni (zm. 1981), wł. maj.
Suchynia w pow. krośnieńskim.
W 1905 brał czynny udział w organizowaniu strajku szkolnego w Lublinie, aresztowa
ny i osadzony na Zamku lubelskim, skąd uciekł przez zieloną granicę, dostał się do
Krakowa. Następnie wyjechał do Belgii, w Brukseli ukończył Wyższą Szkołę Nauk Polity
cznych i Wyższą Szkołę Nauk Ekonomicznych z tytułem doktora. Przez pewien czas
pracował w Bibliotece Polskiej w Paryżu. W 1917 wrócił do kraju i objął stanowisko
naczelnika wydziału finansowego w Magistracie w Lublinie. W 1927 został wybrany na
ławnika do Rady Miejskiej. W tym czasie był aktywnym działaczem Chrześcijańskiej
Demokracji i jej reprezentantem w wyborach do władz miejskich w 1927 i do Sejmu
w 1928. Po wyjeździe z Lublina we wrześniu 1939 burmistrza Bolesława Liszkowskiego,
wojewoda lubelski Jerzy de Tramecourt mianował R.S. nowym prezydentem miasta
(10.IX). Po wyjściu Armii „Lublin” (14.IX) R.S. organizował Komitet Cywilno-Wojskowy, a od połowy października 1939 był członkiem Rady Politycznej Związku Służby
Polsce. W stajniach Magistratu ukrywał skrzynie z obrazami z Muzeum Warszawskiego,
był inicjatorem ukrycia pomnika J. Kochanowskiego, który miał być rozebrany z polecenia
władz niemieckich. Podpisywał i wydawał fałszywe dowody dla żołnierzy AK. W połowie
1941 odmówił wydania polecenia starosty Sourmana sporządzenia spisu „znaczniejszych
urzędników Zarządu Miejskiego, adwokatów, aptekarzy i osób mających liczącą się po
zycję w m ieście”. „Jako niewygodny i szkodliwy” został przez Niemców usunięty z urzędu
i uwięziony na Zamku, gdzie spędził 19 miesięcy i jako beznadziejnie chory został zw ol
niony 26.03.1943. W listopadzie 1944 został aresztowany przez NKWD, więziony na
Zamku lubelskim do marca 1945; maj. Wyźnianka został przejęty na rzecz reformy rolnej.
Ponownie aresztowano go po referendum w lecie 1946. Miejscem jego więzienia był
budynek NKWD na ul. Spokojnej. Po kilku miesiącach pobytu opuścił więzienie jako stary,
chory człowiek. Przez parę lat miał stały obowiązek meldowania się codziennie, a potem
raz w miesiącu w UBP w Lublinie.
U schyłku życia R.S. podjął się opracowania i zbierania dokumentów do kroniki m.
Lublina, wydanej częściowo w zeszytach, pt. Pierwsza Rada Miejska w Lublinie. Umarł
i pochowany został w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej.
Żona R.S, Eugenia (30.04.1899-10.03.1973), była absolwentką Wydziału Historyczne
go KUL, działaczką Macierzy Szkolnej. W okresie okupacji niemieckiej była nauczycielką
i wykładała na kompletach tajnego nauczania, w latach 1943-1944 prowadziła kursy
sanitarne PCK w pow. Kraśnik. Członek AK, pseud, „Kasia”, aresztowana w Wyźniance
w listopadzie 1944, więziona w Kraśniku.
Dzieci: 1) syn; 2) Zofia, zam. w Łodzi; 3) Barbara, zam. w Lublinie.
Dok.: Cmentarz rzymskokatolickiprzy ul. Lipowej wLublinie, Lublin 1990; Dzieje Lublina, II, Lublin
1975; J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1983;
Mańkowski,M iędzy Wisłą a Bugiem, 1939-1944, Lublin 1982.

Barbara Śląską (T.E.)
UJEJSKI ROMAN pseud. lit. „Roman Szreniawa” (07.02.1856-29.08.1935), wł. maj.
Pawłów (pow. kamionecki), następnie współwł. maj. Sielec Bieńków (pow. Kamionka
Strumiłłowa). Syn Kornela, poety, i Henryki z hr. Komorowskich h. Korczak. Ur. w Podlipcach w pow. złoczowskim.
We Lwowie ukończył szkołę realną, studiował architekturę na Polit. Lwow, i w Brukse
li. Poślubił Zofię hr. Bukowską h. Ossoria (06.05.1859-16.10.1890), córkę Bonawentury,
i Felicji Kamienieckiej, wnuczkę Jana Kamienieckiego pułkownika WP, adiutanta Ks.
Józefa Poniatowskiego.
R.U. zamieszkał, wraz z żoną, w Pawłowie, gdzie wybudowano nowy dwór. R.U. był
bardzo dobrym gospodarzem, zwiększył znacznie maj., ogółem 650 ha. Przed rokiem 1890
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uruchomił w Pawłowie wędliniarnię. Wyroby wysyłane były do Krakowa i Wiednia,
wkrótce jednak zaniechał tej produkcji jako nieopłacalnej.
W 1890 na dyfteryt zmarła żona Zofia i syn Jerzy. Po pogrzebie R.U. pojechał na pół
roku do Australii do swego przyjaciela Karola Malsburga. W drodze powrotnej zwiedził
Indie, a podróż swą opisał w dwóch książkach: Wspomnienia z podróży do Australii i Indii
Wschodnich. Szkice z podróży w 1891 r. Część nakładu została wydana pod pseudonimem
Roman Szreniawa. Z podróży przywiózł wiele ciekawych eksponatów, które zaginęły
w czasie I i П wojny światowej. R.U. z zamiłowania był przyrodnikiem ornitologiem, sam
preparował i wypychał ptaki.
W 1906 wraz z zięciem
Kazimie
rzem Bartmańskim kupił Sielec Bieńków
(1240 ha), którego stał się współwł. R.U.,
wielki społecznik, był członkiem Rady Po
wiatowej Tow. Gospodarczego we Lwo
wie, a także kuratorem Krajowej Szkoły
Kołodziejskiej i Ciesielskiej w Kamionce
Strumiłłowej. Zabiegał o budowę kolei
Lwów - Stojanów i był członkiem rady nad
zorczej tej spółki akcyjnej przez przeszło 20
lat. W Pawłowie w 1914, na własnej parce
li, wybudował kościół rzymsko-katolicki
Dwór w Pawłowie Romana Ujejskiego
(wg projektu Teodora Telowskiego), któ
rego został kolatorem. B ył długoletnim i ostatnim marszałkiem pow. Kamionka Strumiłłowa. Nowo wybudowany dwór został spalony w czasie działań wojennych w 1918,
a R.U. aresztowany w 1919 wraz z rodziną w Pawłowie przez władze ukraińskie, uratowa
ny został przez miejscową ludność ruską.
Po I wojnie światowej osiadł w Pawłowie, który odbudował ze zniszczeń wojennych.
W zimie przebywał u swojej córki Henryki Bartmańskiej w Sielcu Bieńkowie. Często
zapadał na zdrowiu. Leczył się we Wrocławiu i Włoszech. Zm. w Pawłowie i tamże został
pochowany.
Ożeniony z Zofią hr. Bukowską h. Ossoria (06.05.1859-16.10.1890); miał troje dzieci:
1) Henrykę żonę Kazimierza Bartmańskiego (29.03.1883-12.11.1974); 2) Jerzego (18851890); 3) Irenę 1890-1920), która zmarła na tyfus pielęgnując chorych żołnierzy.
Dok.: Materiały i wspomnienia rodzinne zgromadzone przez Tomasza Bartmańskiego, T. Epsztein,
S. Górzyński, Spis ziemian... tarnopolskie.
K rystyna Bartm ańska

W AŚNIEW SKI EDW ARD h. Bończa (12.10.1905-10.07.1986), wł. maj. Giżyno (pow.
płocki), inż. rolnik. Syn Henryka, dzierżawcy tzw. donacji za czasów carskich, następnie wł.
maj. Giżyno, zakupionego od Węsierskiego, matką jego była Waleria Szemplińska, córka
Mikołaja, powstańca z 1863, wł. kilku kolejnych maj. w dawnej guberni płockiej. Ur. w
Giżyniu.
Rodzeństwo: W.E. 1) Ludwik, wł. maj. Tupadły (219 ha) w pow. płockim; 2) Kazimie
ra, zamężna z Zygmuntem Cichowskim, wł. maj. Pilichowo w pow. płockim, po wojnie
oboje przebywali w Londynie, gdzie zmarli; 3) Janina Lewicka, żona wł. rozparcelowanego
maj. Malnie w pow. płockim; 4) Aleksander, wł. maj. Godzięby w pow. kutnowskim.
E.W. ukończył gimn. im. Władysława Jagiełły w Płocku, następnie SGGW w Warsza
wie. Odbył służbę wojskową w randze por. Przez jakiś czas pracował jako urzędnik w Tow.
Ubezpieczeniowym Westa. W 1930 przejął od ojca maj. Giżyno (ok. 225 ha). Należał do
powiatowego ZZ.
Powołany do wojska, po zakończeniu kampanii wrześniowej dostał się do niewoli i do
1945 był w oflagu. Po wojnie pracował w gospodarstwie wojskowym, w państwowych
gospodarstwach rolnych oraz gospodarstwach doświadczalnych SGGW - Akademii Rolni

157
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

czej. Po 1953 działał w tow. opieki nad dziećmi specjalnej troski, którego był współzałoży
cielem oraz w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa NOT. Zmarł we Wro
cławiu i tam jest pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca.
Żonaty (ślub 1931) z Marią Święcicką, córką Mieczysława (1875-1949), wł. maj. Nowa
Wieś w pow. rypińskim, i Jadwigi Buczyńskiej.
Dzieci: 1) Andrzej, ekonomista; 2) Sławomir, inż. mechanik, projektant w Instytucie
Górnictwa Węgla Brunatnego „Pottegor”; 3) Ewa, nieukończone liceum rolnicze, zamężna;
4) Magdalena, upośledzona, na rencie inwalidzkiej.

W OJEW ÓDZKA M ARIA (1901-1972), wł. maj. Ojców (część Pobojewa) w pow.
wołkowyskim, córka
Ignacego Kalenkiewicza i Marii Wolmer.
Studiowała medycynę. Wyszła za mąż za Zygmunta Wojewódzkiego (ur. 24.07.1925),
oficera zawodowego. Miała dwie córki bliźniaczki. W kwietniu 1940 wywieziona została
z córkami na Syberię. Wraz z armią gen. Andersa przedostała się z córkami na Bliski
Wschód; po wojnie zamieszkała w Anglii. Pochowana w Namysłowie.
M aria D embińska

W OYNIŁŁOW ICZ EDW ARD h. Syrokomla (13.10.1847-16.05.1927), wł. maj. Sawicze i Puzów (pow. słucki), rolnik. Syn Adama, ostatniego marszałka szlachty pow. słuckiego
i Anny z Wańkowiczów. Ur. w Ślepiance k. Mińska. Był wnukiem Antoniego W. i Teofilii
z Odyńców, prawnukiem Adama, dziedzica Sawicz i Puzowa, podkomorzego nowogródzkie
go, posła na Sejm Wielki.
E.W. maj. Sawicz odziedziczył po ojcu; wniesione one były
w 1661 w posagu przez Annę Teleszewską, żonę Ludwika W.
i od tego czasu stanowiły własność rodziny W oyniłłowiczów;
Puzów należący od pocz. XIX w. do bliskich krewnych E.W.
przekazany mu został przez stryja Lucjana (bezdzietnego).
W 1869 E.W. ukończył Instytut Technologiczny w Peters
burgu. Początkowo pracował w Zakładach Putiłowskich budow
nictwa kolejowego w Petersburgu, następnie wyjechał do N ie
m iec (pracował jako robotnik w Hanowerze i w Berlinie).
W czasie wojny francusko-pruskiej był maszynistą na kolejach
francuskich. Po wojnie ukończył studia rolnicze w Prószkowie
na Śląsku i w 1874 (po śmierci ojca) osiadł w Sawiczach,
w których gospodarował do 1920 (z krótką przerwą w okresie
rewolucji i wojny domowej). Gdy Sawicze i Puzów po traktacie
Edward Woyniłłowicz
ryskim znalazły się w ZSRR E.W. przeniósł się do Bydgoszczy.
E.W. był działaczem ziemiańskim na Kresach Wschodnich
od lat siedemdziesiątych do 1917, jego rolę na tych ziemiach prównywano do roli hr.
Andrzeja Zamoyskiego w Królestwie Polskim. W końcu lat siedemdziesiątych wstąpił do
założonego przez Rosjan mińskiego Tow. Rolniczego i przez blisko 40 lat faktycznie
kierował pracami tego Tow. (jako wiceprezes, następnie prezes), doprowadził do jego
polonizacji i rozwoju. Zainicjował i był współzałożycielem (1897) powiązanego z Tow.
Syndykatu Rolniczego (zajmującego się dostawami dla armii zboża i handlem maszynami
i narzędziami rolniczymi) oraz Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń Rolnych (działającego
także w gub. wileńskiej, grodzieńskiej, mohylewskich i witebskiej) i Tow. Wzajemnego
Kredytu w Mińsku. Utworzył też (1901) pierwsze w Mińszczyźnie Tow. PożyczkowoOszczędnościowe (w Kłecku), które stało się wzorem licznych kooperatyw powstających
na Kresach Wschodnich. Pod firmą Tow. Rolniczego założył Tow. Akcyjne Rzeźni M iej
skich w Mińsku, Wilnie i in. miastach tego rejonu oraz inne podobne instytucje. Utworzył
także filie Tow. Rolniczego w prawie wszystkich pow. gub. mińskiej, a w mniejszych
ośrodkach w iele Kółek Rolniczych (skupiających także drobnych rolników). Co roku
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współorganizował wystawy - pokazy rolnicze (z nagrodami). Na wzór kierowanego przez
E.W. mińskiego Tow. Rolniczego powstały analogiczne w Wilnie, Grodnie, Mohylowie i
Witebsku, z którymi E.W. utrzymywał ścisłe kontakty. W 1901 współorganizował wystawę
rolniczo-przemysłową w Mińsku, urządzoną z okazji 25-lecia Tow. Rolniczego, ściągnęła
ona wielu wystawców także z innych gubernii i z zagranicy. W 1901 wziął udział w nad
zwyczajnej naradzie w sprawach przemysłu rolnego zwołanej przez min. Wittego. W 1906
został wybrany posłem do Rady Państwa, odegrał ważną rolę w komisji finansowej,
szczególnie w tzw. Komisji Pięciu „do wzmożenia produkcyjnych sił państwa”.
E.W. był przez 35 lat sędzią honorowym pow. słuckiego, nie skorzystał z przysługującego mu po 12 latach urzędowania prawa do rangi generała. Pełnił funkcję radnego
samorządu gubernialnego w Mińsku i powiatowego w Słucku oraz prezesa Tow. Dobro
czynności w Słucku. Założył i wybudował średnią szkołę handlową w Słucku oraz internat
dla 60 najbiedniejszych uczniów gimn. w Słucku. Wyjednał pozwolenie na budowę koś
cioła katolickiego w Mińsku i wybudował ten kościół pod wezwaniem św.św. Symeona
i Heleny własnym kosztem. Podczas I wojny światowej założył ZZ i był jego prezesem.
W 1918 przeżył pogrom pałacu Sawickiego, podczas którego zniszczone zostało archiwum
rodzinne W oyniłłowiczów (z archiwum tego korzystał m.in. H. Sienkiewicz pracując na
Trylogią). Podczas pogromu zniszczona została także biblioteka licząca 5000 skatalogowa
nych dzieł i galeria obrazów, m.in. z portretami rodzinnymi z XVII i XVIII w., a także
szereg przedmiotów o wartości muzealnej.
W 1920, zagrożony uwięzieniem przez bolszewików, E.W. ratował się ucieczką w prze
braniu. Powrócił jeszcze do rodzinnego maj., by zająć się odbudową, wkrótce jednak
musiał go opuścić, gdyż maj. pozostał poza granicą Polski. W Bydgoszczy, gdzie za
mieszkał, stanął na czele Kresowego Tow. Ziemian, protestując przeciw ustaleniom trakta
tu ryskiego i organizując pomoc charytatywną dla swego kręgu. Tu też spisał wspomnienia.
Zmarł i został pochowany w Bydgoszczy. Ordynat nieświeski ks. Albrecht Radziwiłł
ufundował w farze nieświeskiej tablicę poświęconą E.W.
Ożeniony był z OlimpiąUzłowską. Mieli dwoje dzieci: Symeona (zmarłego w wieku 11
lat) i Helenę (zmarła w wieku 17 lat). Ich pamięci poświęcił wybudowany przez siebie
kościół w Mińsku. Wraz z nim wygasła w linii męskiej puzowsko-sawicka linia W oyniłło
wiczów.
Dok.: E.W., Wspomnienia 1847-1928, cz. I, Wilno 1931; Antoni Urbański,Podzwonne na zgliszczach
Litwy i Rusi, Warszawa 1928; Jan Lutosławski, Ś.p. Edward Woyniłłowicz (kartka z dziejów Kresów
Wschodnich), Warszawa 1928 (odb. z „Gazety Rolniczej” 27-28,1928.
Barbara Petrozolin-Skowrońska

W YSŁOUCH ANTONI h. Odyniec (1864-1940), wł. maj. Pirkowicze (pow. drohiczyński). Syn Antoniego i Teofili z Andrzeykowiczów, naukowiec, pedagog, działacz spo
łeczny, poseł na sejm w latach trzydziestych. Urodził się w Pirkowiczach, maj. od XVIII
w pozostającym w posiadaniu rodzinnym Wysłouchów. Jego ojciec był uczestnikiem Powsta
nia Styczniowego.
Z zamiłowania filolog-etnograf, znający oprócz języków niemieckiego, francuskiego
i rosyjskiego również łacinę i grekę, wiele czasu poświęcał badaniom historycznym. Jako
ziemianin od pokoleń związany z Polesiem, interesował się nie tylko współczesnym życiem
miejscowej ludności, jej językiem i obyczajowością, ale również odległą przeszłością tych
ziem. Studia historyczne, rozpoczął i ukończył na UW, z tego okresu pochodzi rozprawa pt.
D zieje Ja d źw in g ó w . Niemniej jednak niż przeszłość absorbowały go trudne problemy
społeczne współczesności. Szczególną uwagę poświęcił zagadnieniom szerzącej się prosty
tucji; praca pt. O hyda w ieku była dwukrotnie wydana w 1902 i w 1904. W 1906 ukazała się
jego następna publikacja pt. W ja k i sp o só b m ożna za p o b ie g a ć szerzeniu się p ro sty tu c ji
i chorób z nią zw iąza n ych . Był członkiem Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Higieniczne
go. Założył w lesie Sękocińskim pod Warszawą dom dla tzw. upadłych kobiet, które
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pozostając tam pod opieką zakonnych sióstr magdalenek, przy
gotowywały się do różnych zawodów i zajęć zarobkowych.
W okresie I wojny światowej gospodarował z synami w zni
szczonym podczas działań wojennych maj. Rok 1918 był dla
rodziny Wysłouchów nie tylko bardzo trudny, ale i tragiczny.
W lutym 1918 zmarła w Kijowie przebywająca tam z młod
szymi dziećmi, od wielu lat chorująca na płuca, żona - Sewery
na. A.W. utracił też dwóch synów: Józefa i Antoniego.
W lipcu 1920 w związku z rozpoczynającą się wojną polskobolszewicką trzej synowie zgłosili się ochotniczo do wojska.
Jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej na Polesie A.W.
zdecydował się opuścić majątek. Dzięki pomocy zapewnionej
Antoni Wysłouch
przez gen. W. Sikorskiego, ówczesnego dowódcy 9 dywizji
piechoty, udało mu się wywieźć do Warszawy gromadzone od
lat w Pirkowiczach bogate i cenne zbiory biblioteczne, archiwalne pamiątki i papiery
rodzinne, zabytkowe meble i dzieła sztuki, a także przechowywaną w maj. historyczną
armatę z 1610, która została przekazana później Muzeum Narodowemu. Po zakończeniu
wojny 1920 i po powrocie do Pirkowicz A.W. organizował dla wyniszczonych wojną
terenów kresowych pomoc materialną misji angielsko-amerykańskiej. Uczestniczył także
w tworzeniu wiejskich komite- tów dzierżawnych, zajmujących się użytkowaniem ziemi po
tych, którzy zginęli lub z innych przyczyn nie powrócili do swoich dawnych siedzib. Dużo
uwagi poświęcał jednocześnie organizacji szkolnictwa. Ze względu na zbyt dużą odległość
nie przyjął proponowanego mu stanowiska wykładowcy na Uniwersytecie Wileńskim.
Przebywając stale w Brześciu, tam właśnie rozpoczął w 1921 pracę pedagoga. U czył
historii i łaciny w Gimnazjum im. R. Traugutta i w Szkole Kolejowej Technicznej. W latach
trzydziestych był posłem na sejm.
Pochłonięty pracą naukową i nauczycielską oraz działalnością społeczną niewiele uwa
gi i czasu mógł poświęcić gospodarce. Po zakończeniu wojny 1920 gospodarowaniem
w maj. początkowo zajmowali się dorastający synowie:
Franciszek,
Seweryn
i в* Stanisław. Jednak jedynym synem, który ostatecznie pozostał w Pirkowiczach, by
gospodarować w maj. był Stanisław. Pozostali obrali inne drogi życiowe. Ponieważ już
w dwudziestym roku życia Stanisław administrował gospodarką w pełni samodzielnie,
A.W. w 1930 przekazał mu rodzinny maj. w formalne posiadanie.
W momencie wybuchu II wojny światowej A.W. znajdował się z rodziną w Pirkowi
czach. Po 17 września, gdy członkowie jego rodziny i inni właściciele ziemscy opuścili
tereny kresowe opanowane przez wojska radzieckie, przenosząc się do Polski centralnej,
nie chciał opuścić maj. i pozostał w nim zupełnie sam. W marcu 1940 cenny księgozbiór
i gromadzone w ciągu całego życia materiały archiwalne i historyczne pamiątki rodzinne
zostały w jego obecności spalone przez żołnierzy radzieckich. On sam mimo protestów
miejscowych chłopów i późniejszych petycji o zwolnienie, został aresztowany, uwięziony
i wysłany w głąb Rosji. Wobec braku jakichkolwiek wiadomości z tego okresu, ostateczny
jego los pozostał dla rodziny nieznany. Nie ulega wątpliwości, że podobnie jak wielu
innych ziemian kresowych, zginął z wyroku NKWD.
A.W. ożenił się w 1891 z Seweryną z hr. Skarżyńskich (1869-1918), ze Studzieńca
(pow. Gostynin), działaczką społeczną i patriotyczną, pisarką, autorką licznych opracowań,
nowel, wierszy i kilku historycznych utworów scenicznych; mieli dziewięcioro dzieci.
Synowie: 1) Antoni (1892-1918), kpt. po szkole oficerskiej w Petersburgu, walczył
w dywizji gen. Dowbor-Muśnickiego, zginął w bitwie pod Bobrujskiem; 2)
Franciszek
(1 8 9 6 -1 9 7 8 ); 3) J ó ze f (1 8 9 8 -1 9 1 8 ), zm . na grypę; 4)
Seweryn (1900-1940);
5)m+ Stanisław (1901-1991); 6)
Bernard (1903-1940); 7)
Wiktor (1905-1976); 8)
Maria.
Dok.: Fr. Wysłouch Profesor, wspomnienie o ojcu Antonim Wysłouchu, „Wiadomości” Londyn 1962,
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nr 21; „Wysłouchowie v. Wisłouchowie - 500 lat sagi rodu”, opr. S. Wysłouch na podstawie materiałów
i dokumentów rodzinnych, Warszawa 1979/80 (mps): informacje ustne rodziny.

Danuta Rzepniewska
W YSŁOUCH FRANCISZEK h. Odyniec (1896-23.03.1978), współadm.maj.Pirkowicze, płk, literat, artysta malarz-amator. Syn
Antoniego, wł. maj. Pirkowicze i Seweryny
z hr. Skarżyńskich. Ur. w Pirkowiczach (pow. Drohiczyn).
Wychowywał się i uczył w licznym gronie rodzeństwa w patriotycznej atmosferze
domu, którą na równi z ojcem, ziemianinem, a jednocześnie wykształconym humanistą,
stwarzała matka.
W latach 1915-1916 F.W. wraz z 3 młodszymi brać
mi gospodarował w wyniszczonym wojną maj. Jesienią
1916 wstąpił do Legionów Józefa Piłsudskiego. W 1918
i 1919 walczył na froncie wschodnim, w obronie Lwo
wa, a później Grodna. Jako por. uczestniczył w wojnie
polsko-bolszewickiej 1920, m.in. w bitwie pod Radzy
minem, gdzie 15 sierpnia ranny. Po powrocie do zdrowia W
nadal pozostawał w służbie wojskowej, pełniąc ją w róż- ^
nych jednostkach. Ukończył Wyższą Szkołę Sztabu Ge
neralnego i został zawodowym oficerem, pełniąc służbę
w Grodnie w randze majora. Po wybuchu II wojny i za
jęciu Kresów przez ZSRR przedostał się przez Łx>twę do
Szwecji, a później do formującego się wojska polskiego
we Francji; następnie dotarł do Anglii i Szkocji. Był
dowódcą konwoju statków patrolujących przewóz do
Persji materiałów wybuchowych i broni. Ostatecznie
w 1942 ściągnięty do armii gen. Władysława Andersa, r
przeszedł z II Korpusem szlak bojowy z Persji przez
Franciszek Wysłouch
z matką i siostrą Marią
Palestynę i Egipt do Włoch. Jako dowódca artylerii prze
ciwlotniczej, w randze płk, brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Po zakończeniu wojny
osiadł na stałe w Londynie. Nigdy już nie dane mu było powrócić do kraju. Pozostając na
emigracji w Anglii zajmował się ogrodnictwem i pracą pisarską. Oprócz opowiadań druko
wanych w Anglii, w Kanadzie w różnych pismach emigracyjnych (m.in. O odwrocie
Rosjan z Polesia w 1915) napisał trzy książki o Polesiu, które zostały wydane przez Polską
Fundację Kulturalną w Londynie: Opowieści poleskie (1968), Na ścieżkach Polesia (1976)
i Echa poleskie , opublikowane już po śmierci autora w 1979. Treścią pisarstwa F.W. było
myślistwo, przyroda, życie i obyczaje ludności Polesia w okresie międzywojennym. F.W.
był członkiem i sekretarzem Związku Literatów w Londynie. Stowarzyszenie Polskich
Kombatanów przyznało mu w 1977 nagrodę za książkę Na ścieżkach Polesia i za cało
kształt pisarstwa. Otrzymał też inne nagrody literackie.
Tak jak w utworach pisanych, również w uprawianym na emigracji malarstwie stale
obecne było jego rodzinne Polesie. W czasach młodości, jeszcze w domu rodziców inte
resował się sztuką. W Anglii studiował malarstwo w szkole artystycznej. Na zorganizowa
nej w Londynie wystawie znalazły się 34 pejzaże, tworzące cykl „Polesie w krajobrazie”.
Prócz wspomnianych poprzednio nagród literackich, otrzymał odznaczenia wojskowe:
Krzyż Srebrny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości i in., polskie
i zagraniczne.
Zm. w Londynie i pochowany został na cmentarzu Putne Vale.
Dok.: Wysłouchowie v. Wisłouchowie - 500 lat sagi rodu, opr. S. Wysłouch na podstawie materiałów
i dokumentów rodzinnych, Warszawa 1979/80 (mps); S. Wysłouch, Tylko jedno życie. Wspomnienia
i przeżycia z lat 1914-1970, Warszawa, 1987, mps + tabl. drzewo genealogiczne rodu Wysłouchów v.
Wisłouchów; Fr. Wysłouch, W samotności, s. 21 (mps).

Danuta Rzepniewska
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W YSŁOUCH BERNARD h. Odyniec (1903-1940), współadm. maj. Pirkowicze, peda
gog, społecznik. Syn
Antoniego i Seweryny z hr. Skarżyńskich. Ur. się w Pirkowiczach.
W pierwszych latach życia wychowywał się i uczył w domu rodzinnym pod kierunkiem
rodziców; później rozpoczął naukę szkolną w gimn. w Mozyrzu, a następnie w Kijowie,
dokąd wyjechał w 1915 z matką i dwojgiem młodszego rodzeństwa. Po śmierci matki
w 1918 z bratem Wiktorem przebywał w Studzieńcu (pow. gostyniński), u bliskiej rodziny
Skarżyńskich. W 1920 z braćmi Stanisławem i Sewerynem zgłosił się ochotniczo do
wojska w Toruniu. Po krótkim przeszkoleniu, włączony do 63 p. p. znalazł się na linii
frontu. Z dywizją gen. L. Żeligowskiego uczestniczył w walkach o Grodno, Wilno i ziemię
wileńską. Żdemobilizowany wiosną 1921 powrócił do przerwanej nauki. Gimn. ukończył
w Gostyninie, a następnie szkołę rolniczą w Cieszynie. Po odbyciu praktyki rolnej w maj.
Studzieniec, był przez kilka lat wykładowcą w Szkole Rolniczej w M ieczysławowie pod
Kutnem. Później został dyrektorem Szkoły Rolniczej w Opsie (woj. brasławskie). Był
przede wszystkim pedagogiem, ale zarazem działaczem społecznym i wielkim znawcą
spraw rolnictwa. Współpracując z różnymi organizacjami na W ileńszczyźnie i na innych
terenach (m.in. na Łotwie) rozwijał działalność odczytową i poradnictwo fachowe w zakre
sie rolnictwa i hodowli. Za zasługi w pracy nad podniesieniem stanu obu tych gałęzi
gospodarki wiejskiej w woj. brasławskim, otrzymał różne odznaczenia i dyplomy. Na
krótko przed wybuchem wojny 1939 kandydował na posła do sejmu.
Pracując niezmiennie na stanowisku dyrektora Szkoły Rolniczej w Opsie, nie opuścił
swojej placówki także po 17.09.1939. W październiku t.r. aresztowano go w Brasławiu,
a na początku 1940, podobnie jak przebywającego w Pirkowiczach ojca, wywieziono
w głąb Rosji, gdzie jak można sądzić, został zamordowany przez NKWD.
Dok.: „Wysłouchowie v. Wisłouchowie - 500 lat sagi rodu”, opr. S. Wysłouch na podstawie
materiałów i dokumentów rodzinnych (mps s. 151 i aneks s. 6); S. Wysłouch, „Tylko jedno życie.
Wspomnienia i przeżycia z lat 1914-1970” (mps s.154).

Danuta Rzepniewska
W YSŁOUCH SEW ERYN h. Odyniec (19.03.1900-27.02.1968), współwł. maj. Pirko
wicze (pow. Drohiczyn), prof. prawa i historii, pedagog i organizator badań nad dziejami
Śląska. Syn
Antoniego i Seweryny z hr. Skarżyńskich. Ur. w Pirkowiczach w rodzinnym
maj. Wysłouchów.
Do jedenastego roku życia przebywał i uczył się w domu w gronie licznego rodzeństwa.
Rozpoczętą następnie naukę szkolną w prywatnym gimn. w Wilnie musiał ze względu na
warunki wojenne przerwać po ukończeniu V klasy. Lata 1915-1920 spędził z rodziną
w Pirkowiczach, w całkowicie opustoszałej okolicy. Razem z ojcem i braćmi gospodarował
w zdewastowanym przez wojnę maj. W lipcu 1920 zgłosił się jako ochotnik do wojska.
Przydzielony do dywizji gen. L. Żeligowskiego brał udział w walkach o Wilno. Po powro
cie do domu wiosną 1921 w bardzo trudnych wówczas warunkach podjął z braćmi pracę
przy odbudowie zniszczonego gospodarstwa. W październiku 1922 powołany został do
odbycia służby wojskowej w Wilnie. W 1924 ukończył Wojskowe Kursy Maturalne uzy
skując świadectwo dojrzałości. Rozpoczęte następnie i ukończone w 1927 studia prawnicze
na USB w Wilnie otworzyły mu drogę naukową, do pracy w maj. już nie wrócił. W 1928
ożenił się z Adelą Fryzówną, absolwentką Wydziału Lekarskiego USB. Pracując jako
asystent na USB w Wilnie w 1930 uzyskał doktorat, w 1937 habilitację i tytuł docenta. Jego
specjalnością była historia prawa litewskiego i historia mniejszości narodowych na Kre
sach. Artykuły na te tematy publikował w „Kurierze Wileńskim”, wokół którego skupiała
się grupa t.zw. demokratów wileńskich (m.in. Witold Abramowicz). Należąc w latach
1923-39 do tego kręgu S.W. wielokrotnie występował przeciw rządowej polityce wobec
mniejszości białoruskiej i litewskiej. Przez kilka lat pełnił w tym czasie obowiązki radnego
w Wilnie. W latach okupacji niemieckiej przebywał z rodziną na Kujawach. Ukrywając się
przed Niemcami, pracował jako robotnik w młynie i w gospodarstwie rolnym.
W 1945 po zakończeniu wojny podjął pracę w szkolnictwie, zorganizował szkołę
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powszechną w e wsi Koziaty, a następnie gimn. w Izbicy Kujawskiej, gdzie pracował jako
nauczyciel historii. W r. akad. 1945/46 powołano go na stanowisko profesora historii prawa
polskiego na UŁ. Od lipca 1946 objął Katedrę Historii Prawa Polskiego na UWr. Od tego
czasu ten zamiłowany lituanista związał się do końca życia z zachodnim obszarem powo
jennej Polski.
Prowadził wieloletnie badania dotyczące prawa oraz dawnej i nowej historii Śląska,
koncentrując się na problemach przebudowy ustroju agrarnego tej dzielnicy w 1. 18501914. Publikował też dokumenty świadczące o polskości Śląska. Szczególnie silnie związał
się z regionem opolskim. B ył współtwórcą Instytutu Śląskiego w Opolu, utworzył sekcję
dokumentacji. Był także dyrektorem Oddziału Śląskiego w Instytucie Zachodnim. B ył
członkiem Prezydium Rady Naukowej Tow. Rozwoju Ziem Zachodnich. Działał przy tym
w Związku Nauczycielstwa Polskiego i w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlero
wskich w Polsce. Jako naukowiec i pedagog cieszący się wielkim autorytetem, wykształcił
liczne grono uczniów, zajmujących później znaczące stanowiska w nauce. Pozostawił po
sobie bogaty dorobek naukowy, około 80 prac publikowanych. Wyrazem uznania jego
zasług były liczne odznaczenia i ordery oraz nazwanie jego nazwiskiem auli UWr. i ulicy
we Wrocławiu.
Zmarł we Wrocławiu i tu został pochowany na cmentarzu Grabiszyńskim.
Pozostawił ok. 50 publikacji, ważniejsze z nich to: 1) S.W.: Ziemia oszmiańska. Na
rubieży dwu kultur, Wilno 1932; 2) Uwagi o przyczynach roznwju Mohylewa w XVI i XVII
wieku, Wilno 1938 s.331-367, odb. z „Wiadomości Studium Historii Prawa Litewskiego
U .S.B .” t.l; 3) Posługi komunikacyjne w miastach W.Ks. Litewskiego na prawie magdebur
skim do połowy XVI w., Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, Sekcja history
czna, Nr 2, Wilno 1936; 4) Wrocław jako ośrodek badań nad historią nowożytną Śląska ,
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1949, s.41; 5) Kapitalistyczna przebudowa
rolnictwa śląskiego i jej skutki w latach 1850-1880 , Poznań Instytut Zachodni 1952, s. 121;
6) Studia nad koncentracją w rolnictwie śląskim w latach 1850-1914. Struktura agrarna
i jej zmiany, Wrocław 1956, s. 256.
Miał dwoje dzieci: 1) syna (ur. w 1929) i 2) córkę Klarę Sewerynę (ur. w 1930).
Dok.: „Wysłouchowie v. Wisłouchowie - 500 lat sagi rodu”; informacje ustne rodziny (K. Orzecho
wski, J. Popkiewicz i Fr. Ryszka); Seweryn Wysłouch, Studia Śląskie seria nowa, t. X, Katowice 1966,
s.7-11; Prawo t. XVIII, Acta Universitatis Wratislaviensis № 63, Wrocław 1967 - tom dedykowany prof.
Sewerynowi Wysłouchowi w dwudziestolecie pracy na UWr i sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin.
(Wstęp), s.3-7 b.a.; wspomnienia pośmiertne, „Trybuna Opolska”; „Wieczór Wrocławski” 1.Ш.1968 nr 52.

Janina Leskiewicz
W YSŁOUCH STANISŁAW h. Odyniec (12.11.1901-10.1991), pseud. AK „Odyniec”,
wł. maj. Pirkowicze (pow. drohiczyński), inż. rolnik, działacz organizacji społecznych
i ziemiańskich. Ur. się w Pirkowiczach, jako jeden z dziewięciorga dzieci
Antoniego
i Seweryny z hr. Skarżyńskich ze Studzińca (pow. Gostynin), działaczki społecznej i pisarki.
W ychowywał się i uczył przygotowując się do szkoły średniej w gronie rodzeństwa pod
kierunkiem ojca, wykształconego humanisty i pedagoga, a następnie rozpoczął naukę
w prywatnym gimn. Kowaluka w Wilnie. W 1915 w związku z ewakuacją szkoły w głąb
Rosji musiał przerwać naukę i powrócił do Pirkowicz. U czył się nadal w domu, a jedno
cześnie w niezwykle trudnych warunkach okresu wojennego 1915-1920 zajmował się
razem z ojcem i starszymi braćmi gospodarowaniem w maj. W okresie tym, kiedy cała
służba folwarczna, podobnie jak ludność miejscowa ze spalonych wsi, została wywieziona
w odległe rejony nad Donem, rodzina Wysłouchów pozostała we dworze w niemal cał
kowicie wyludnionej i zniszczonej okolicy. Oprócz braku ludzi do pomocy w gospodar
stwie, brakowało ziarna do siewu, a przy tym inwentarzy, które zostały skonfiskowane
przez wycofujące się w 1915 wojska rosyjskie. Dołączyło się do tego poważne zagrożenie
rodziny i dworu, zwłaszcza od końca 1918, przez grasujące na tym obszarze bandy. Gdy
w lipcu 1920 doszło do wojny polsko-bolszewickiej, S.W. podobnie jak jego dwaj bracia
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Seweryn i Bernard, odpowiadając na apel Rady Obrony Państ
wa, zgłosił się ochotniczo do wojska w Toruniu. Po krótkim
przeszkoleniu wszyscy trzej włączeni do 63/363 p. p., znaleźli
się na linii frontu (Wysokie Mazowieckie, Białystok, Grodno).
Ranny w czasie walk o Grodno, przez kilka miesięcy przebywał
w różnych szpitalach: w Grodnie, Białymstoku, Warszawie
i w Grudziądzu.
W kwietniu 1921 już po zakończeniu działań wojennych
i demobilizacji, wrócił do zdewastowanego, podupadającego
maj. Przez pewien czas gospodarował w nim razem z braćmi.
Później, gdy brat Franciszek, legionista i uczestnik wojny 1920
obrał karierę zawodowego oficera, a brat Seweryn i Bernard
podobnie jak ojciec poświęcili się pracy naukowej, choć miał
Stanisław Wysłouch
zaledwie 20 lat, musiał rozpocząć całkowicie samodzielne
administrowanie rodzinną gospodarką.
Maj. Pirkowicze obejmujący 414 ha użytków rolnych, 150 ha ziemi ornej, 173 ha łąk
i 91 ha pastwisk znajdował się wówczas w fatalnym stanie. Budynki mieszkalne i gospo
darcze, choć ocalały, były mocno zdewastowane, pola przez kilka lat nieuprawiane, za
rośnięte; brakowało inwentarzy martwych i żywych, a przy tym ludzi do pracy. W ciągu
kilkunastu lat wytrwałej, trudnej pracy S.W. wyprowadził stopniowo gospodarstwo i dwór
z ruiny powstałej w okresie działań wojennych. Odrestaurował pola, odbudował stare budyn
ki gospodarcze i wystawił nowe spichlerze, stajnie oraz baraki dla służby, zaopatrzył gospodar
stwo w niezbędne inwentarze. Przeprowadzone w 1. 1932-1934 przy udziale władz powia
towych melioracje, przyczyniły się do zwiększenia obszaru pól uprawnych o około 30%.
Rozszerzyła się też powierzchnia lasu, założonego na dawnych nieużytkach.
Wszystkie te zabiegi i usprawnienia agrotechniczne poprawiły strukturę gleby i struk
turę całości gruntów maj. N ie bez znaczenia była tu rozwijana równolegle hodowla, która
po latach starań osiągnęła odpowiedni poziom. W 1937 dobrze zagospodarowany i pra
widłowo administrowany maj. wyróżniał się w powiecie i uważany był za wzorowy. Mimo
braku niezbędnego w gospodarstwie kapitału, przy stosunkowo nieznacznych pożyczkach
udało się S.W. osiągnąć wzrost produktywności i dochodowości z zachowaniem czystej
hipoteki i bez zadłużenia podatkowego.
Fakt, że spośród kilku synów
Antoniego Wysłoucha tylko S. poświęcił się cał
kowicie pracy w gospodarstwie rolnym i prowadził je w pełni samodzielnie, zadecydował
o tym, że w 1930 ojciec przekazał mu Pirkowicze jako formalną własność. W 1931 S.W.
odbył półroczną praktykę jako rządca w dużym, intensywnie i wzorowo administrowanym
maj. Studzieniec (pow. gostyniński), należącym do jego wuja Skarżyńskiego. Pracując tam
pod kierunkiem wykształconego rolnika, jakim był właściciel, poznał dobrą organizację
gospodarstwa rolnego, leśnego i hodowlanego. Doświadczenie zdobyte w Studzieńću,
zastosowane odpowiednio do warunków gospodarki w Pirkowiczach nie pozostało bez
wpływu na osiągane efekty ekonomiczne. Uzupełnieniem praktyki był dla S.W. ukończony
w 1.1932-1936 Korespondencyjny Wyższy Kurs Rolniczy i W yższy Kurs Handlu Rolnego
przy SGGW w Warszawie.
Mając 34 lata, i zarządzając samodzielnie maj., w 1935 S.W. ożenił się z Anną,
z ziemiańskiej rodziny kresowej Staszewiczów. Poza pracą w gospodarstwie własnym
S.W. uczestniczył czynnie w działalności różnych organizacji społecznych i ziemiańskich.
W latach 1931-1933 był prezesem Okręgowego Towarzystwa Organizacji Kółek Rolni
czych w Drohiczynie, długolednim członkiem Dyrekcji Komunalnej Kasy Oszczędności
tamże i prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w W ołowiu. Działał również w To
warzystwie Łąkarskim pow. drohiczyńskiego i w Radzie Gminnej w Woławiu, pozostając
jednocześnie przez długie lata korespondentem G.U.S. w Warszawie. B ył członkiem Kre
sowego ZZ.
Dnia 17 września 1939 w momencie wkroczenia Armii Radzieckiej zdecydował się
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opuścić maj. i razem z żoną przedostał się do centralnej Polski. Zatrzymał się tam w maj.
rodziny Skarżyńskich, Studzieńcu, w którym odbywał kiedyś praktykę rolniczą. Objąwszy
w samodzielny zarząd ten maj. (760 ha), zniszczony w wyniku działań wojennych i
rekwizycji, w ciągu dwóch lat doprowadził go do względnie normalnego stanu. W listopa
dzie 1941, w związku z przyłączeniem tamtejszego terenu do Rzeszy Niem ieckiej,
postanowił przenieść się do GG. Od wiosny 1942 przez dwa lata pracował w Warszawie
jako robotnik w ogrodach doświadczalnych Instytutu Naukowo-Badawczego SGGW. Po
tym okresie rozpoczął pracę w warszawskim oddziałe Wydziału Ekonomiki Rolnej
Państwowego Instytutu Gospodarstw Wiejskich w Puławach. Zajmował się ekonomiką
i rachunkowością indywidualnych gospodarstw chłopskich.
Gdy w sierpniu 1944 wybuchło w Warszawie Powstanie, uczestniczył w nim z żoną
Anną, łączniczką Sztabu Mokotów. Jako sierżant AK ps. „Odyniec” ze zgrupowaniem
„Gurt”, działającym na terenie Śródmieścia, brał udział w walce o gmach „Pasty”. Po
powstaniu i opuszczeniu Warszawy przebywał początkowo w Skierniewicach, w Ośrodku
Doświadczalnym SGGW, później znalazł zatrudnienie w administracji należącego do Lu
bomirskich maj. Kurzyna k. Częstochowy.
W kwietniu 1945 powrócił z żoną do zniszczonej Warszawy. Jako dawny pracownik
Wydziału Ekonomiki Rolnej dobrze znający metodę badania dochodowości gospodarstw
rolnych, podjął na nowo wykonywaną poprzednio pracę. Od lipca tego roku pracował
w zespole rachunkowości rolnej jako inspektor. W trudnych, a nierzadko niebezpiecznych
warunkach pierwszego okresu powojennego, przebywając ciągle w podróży i w terenie,
organizował na różnych obszarach kraju sieć rachunkowości drobnych gospodarstw wiej
skich. Szczególnie dużo uwagi poświęcił rachunkowości gospodarstw chłopskich w woj.
białostockim i wrocławskim.
W styczniu 1950 po utworzeniu Instytutu Ekonomiki Rolnej przeniósł się do nowo
otwartego działu kierowanego przez prof. Ryszarda Manteuffla. Badał tam koszty własne
produkcji PGR-ów, przeprowadzając dla potrzeb ministerstwa PGR i PKPG analizy porów
nawcze. W 1956 uzyskał w SGGW dyplom inż. rolnego. Będąc długoletnim pracownikiem
naukowym IER, niezależnie od samodzielnych badań w zakresie organizacji i specjalizacji
produkcji PGR i ich rentowności, uczestniczył w różnych pracach zespołowych. Rezulta
tem specjalnego zainteresowania i samodzielnych studiów były rozprawy zamieszczane w
wydawnictwach IER. M.in. w 1960 w ,Materiałach i Przyczynkach” IER znalazło się
opracowanie Państwowe Gospodarstwa Rolne woj. bydgoskiego w latach 1950-1955 . B ył
współautorem różnych publikacji zespołowych: kalendarzy, poradników oraz wydawanych
w latach 1954-1971 informatorów dla kadr kierowniczych PGR, uczestniczył także w
różnych komisjach, zjazdach i posiedzeniach naukowych organizowanych przez Wydział
V PAN, PTE, Katedrę Ekonomiki Gospodarstw Rolnych SGGW, NOT i in. instytucje. B ył
członkiem NOT-u i PTE w Warszawie, seniorem Oddz. Warsz. Zw. Żołnierzy AK.
Za działalność społeczną i naukową otrzymał różne nagrody, dyplomy i odznaczenia,
m.in. Medal X-lecia PRL, Złotą Odznakę NOT oraz medal 40-lecia IER. Odznaczony
został także krzyżem AK.
Opublikował artykuł Historia ocalenia zabytkowej armaty, „Stolica”, 21.V. 1981, nr 25.
Dok.: „Wysłouchowie v. Wisłouchowie - 500 lat sagi rodu”, opr. S.W. na podstawie materiałów
i dokumentów rodzinnych, Warszawa, 1979/80 (mps); S.W., „Tylko jedno życie - wspomnienia i prze
życia z lat 1914-1970, Warszawa, 1987 (mps); S.W., Przebieg i omówienie mojej pracy zawodowej,
(mps, szkic melioracji gosp. Pirkowicze); 50 lat rachunkowości rolnej w Polsce, Wspomnienia z pracy
w terenie, Warszawa, 1977 publ. IER; „Wspomnienia z okresu pracy nad organizacją sieci rachunkowości
rolnej wśród drobnych gospodarstw rolnych w latach 1945-1949”, Warszawa 1971 (mps, aneks: Wykaz
prac inż. S.W.); S. Wysłouch, Historia ocalenia zabytkowej armaty, „Stolica” 21. VI. 1981 nr 25; Biuletyn
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddz. Warszawskiego; Spis członków Kresowego ZZ.
D anuta Rzepniewska
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W YSŁOUCH W IKTOR h. Odyniec (1905-1976(?)), współwł. maj. Pirkowicze, inż.
mechanik, konstruktor w zakresie kolejnictwa. Syn
Antoniego i Seweryny ze Skar
żyńskich. Ur. się w Pirkowiczach na Polesiu.
Podobnie jak starsi bracia i siostra Maria, późniejsza urzędniczka TKZ, uczył się
początkowo w domu, a następnie w gimn., w Mozyrzu i w Kijowie. Po śmierci matki
w 1918 z bratem Bernardem przebywał w maj. Studzieniec (pow. gostyniński) pod opieką
wuja Skarżyńskiego. Gimn. ukończył w Gostyninie. Studia na wydz. mechanicznym Polit.
Warsz. ukończył w 1928 z wyróżnieniem. Zrezygnował ze stanowiska asystenta na uczelni.
Podjął pracę w fabryce H. Cegielskiego w Poznaniu jako konstruktor taboru kolejowego.
Do maj. na Polesiu, w którym gospodarowali starsi bracia, a od 1930 wyłącznie brat
Stanisław, już nie wrócił. Całe późniejsze życie związał z Poznaniem. Od 1932 pracował
jako główny inżynier w Centralnym Biurze Konstrukcji Przemysłu Kolejowego w Pozna
niu. We wrześniu 1939 był kierownikiem
transportu ewakuującego maszyny z fabryki
Cegielskiego w Poznaniu do Starachowic.
Utrata zdrowia podczas bombardowania tego
transportu pod Kutnem spowodowała czaso
wą przerwę w pracy zawodowej. Przebywał
wówczas u rodziny w maj. Studzieniec. W os
tatnim okresie okupacji niemieckiej pracował
w Gostyninie w biurze Urzędu Katastralnego.
Po zakończeniu wojny wrócił do Poznania, do
pracy w Centralnym Biurze Konstrukcji Prze
mysłu Kolejowego, gdzie już w okresie przedDwór w Pirkowiczach rodziny Wysłouchów
wojennynm dał się poznać jako wybitny spe
cjalista - konstruktor taboru kolejowego. Był okresowo wykładowcą na Wydz. Mechanicz
nym Polit, we Wrocławiu. Mimo propozycji trwałego zatrudnienia na tej uczelni, podobnie
jak w Warszawie i w Gdańsku, pozostał na stałe w Poznaniu. W 1. 1958-1962 był kierow
nikiem Biura Studiów CBK a w 1. 1963-1972 kierownikiem Ośr. Inf. Techn. CBK. Jako
wybitny specjalista w zakresie kolejnictwa wyjeżdżał wielokrotnie służbowo do różnych
krajów Europy, a także do U SA, Egiptu, Iranu i Turcji. Był autorem kilkunastu opatentowa
nych w kraju i za granicą wynalazków, wyróżnianych wielokrotnie odznaczeniami
państwowymi oraz autorem licznych publikacji fachowych.
Dok.: zob. Wysłouch Antoni.
D anuta Rzepniewska

W YSZYŃSKA ZOFIA (ur. 29.01.1908), współwł. maj. Klice (pow. ciechanowski).
Córka an- Michała Bojanowskiego h. Junosza, wł. Klic, i Jadwigi Rudowskiej z Rumoki
w pow. mławskim. Rodzeństwo:
Jan, »> Stanisław,»+ Tadeusz, Jadwiga Świderska, Maria
Zawadzka, Szymon i
Michał.
Po uzyskaniu matury w gimn. Gepnerówny w Warszawie, ukończyła Główną Szkołę
Gospodarczą w Snopkowie k. Lwowa (1927-1930). W czasie choroby ojca i po jego śmierci
do 1935 wraz z siostrą i bratem prowadziła rodzinny maj. Klice.
Po wyjściu za mąż w 1935 za Czesława Wyszyńskiego (1907-1944), inż. chemika,
zamieszkała na Śląsku, a w 1939 powróciła wraz z córką do Klic, gdzie została zatrudniona
jako kucharka przez miejscowego niemieckiego zarządcę. W 1941 została wysiedlona
i przebywała u siostry Jadwigi w maj. Mzurów k. Myszkowa. Od 1945 mieszkała w Zabrzu,
a obecnie w Chorzowie. Pracowała w Polskiej Centrali Handlu w Bytomiu, w Centralnym
Zarządzie Przemysłu Koksowniczego, a następnie w zakładzie Koksowniczym „Jadwiga”
w Zabrzu. W 1968 przeszła na emeryturę. Córka: Elżbieta, inż. bud. ogólnego, żona Jerzego
Wojtulewicza, inż. energ., wnuki: Michał i Antoni.
Elżbieta Wojtulewicz
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ZASADZKA HALINA (1898-1968), wł. maj. Pliszcza w pow. wołkowyskim (ok. 300
ha), córka Ignacego Kalenkiewicz i Marii Wolmer.
Ukończyła gimn. w Petersburgu. Wyszła za mąż za Franciszka Zasadzkiego, oficera, od
1922 w rezerwie. Mieli jedną córkę Janinę ur. w 1922. Od 1940 do 1946 Halina z córką
przebywały na Syberii. Po powrocie do kraju osiedliła się w Namysłowie. Pochowana
została w Namysłowie.
M aria D embińska

ŻAKOW SKI W IESŁAW h. Jastrzębiec, ps. „Zagraj” (06.12.1901-18.07.1989), współwł. maj. Szarbie (pow. pinczowski), płk AK.
Ukończył szkołę średnią. Mając lat 17 uciekł z domu i w 1918 zgłosił się do WP.
W alczył na froncie wschodnim pod Warszawą, a potem na Śląsku. Po wojnie ukończył
podchorążówkę w Grudziądzu.
Po ślubie z
Jadwigą z Rudzkich i przejęciu maj. Szarbia, mimo trudności z gospo
darką J. i W.Ż. znajdowali czas na ożywioną działalność społeczną, m.in. organizując
uroczystości patriotyczne. We wrześniu 1939 W.Ż. zgłosił się do swego pułku (3 Pułk
Ułanów Śląskich). Pod Tomaszowem Lubelskim został ranny i dostał się do niewoli
niemieckiej, został umieszczony w szpitalu w Miechowie, skąd żonie udało się go w ydo
stać. Działalność konspiracyjną rozpoczął już w październiku 1939, by dojść do stanowiska
komendanta Obwodu AK Pińczów. W maju 1943 został aresztowany przez Gestapo i prze
wieziony do więzienia w Młochowie. I tym razem udało się Jadwidze Ż., po zapłaceniu
wysokiej kaucji, zwolnić męża. W tej trudnej sytuacji swą pomoc finansową proponowali
gospodarze z Śzarbii. Po wyjściu z więzienia W.Ż. ukrywał się w lesie. W lasach Chroberskich był komendantem obozu szkoleniowego i pierwszym oficerem sztabu 106 dyw. p. AK.
Po wojnie J. i W.Ż. wyjechali na Ziemie Odzyskane i objęli tam poniemieckie gospo
darstwo rolne. W 1947 przenieśli się do Krakowa, gdzie W.Ż. został aresztowany. Po
dwuletnim śledztwie, wyrokiem Sądu Wojsk. Rej. w Krakowie nr. 110/50 skazany został na
karę więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich z art. 87 K.K. WP. W 1953 na
mocy amnestii został zwolniony z więzienia, nie mógł jednak znaleźć pracy; wyrokiem
Sądu Woj. w Krakowie z 06.11.1956 został uniewinniony. Stan zdrowia nie pozwolił mu na
podjęcie pracy zawodowej, pozostał jednak bardzo czynny w środowisku kolegów z AK.
Był założycielem Koła Kombatantów „Solidarność” przy MKZ Małpolska, honorowym
wiceprzewodniczącym Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. Odznaczony
orderami: Virtuti Militari, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK.
W.Ż. zmarł w Krakowie, pochowany został na cmentarzu Rakowickim (21.07.1989).
Córki J. i W.Ż.: 1) Halina Karbownicka; 2) Danuta Glazaczow, wnuczki: Maria Teresa
Kalita; 3) Izabella Kołosińska zam. w Wielkiej Brytanii, pracuje w Teatrze Polskim, brała
udział w organizowaniu wysyłki lekarstw do Polski.
D anuta Glazaczow, Halina Karbownicka

ŻAKOW SKA JADW IGA (ur. 13.12.1906), współwł. maj. Szarbia. Córka Cezarego
Rudzkiego, wł. maj. Szarbia i Jelcza (pow. miechowski), i Zofii z Jakubowskich z Niezwojowic (pow. pinczowski). Ur. w Szarbii.
Jadwiga początkowo uczyła się w domu następnie ukończyła gimn. i 2-letnie studium
ogrodnicze przy Wydziale Rolniczym UJ w Krakowie. Poślubiła 22.01.1930
Wiesława
Żakowskiego. J. i W.Ż. otrzymali od Cezarego Rudzkiego w 1934 maj. Szarbie i objęli
prowadzenie gospodarstwa. Był to już wówczas maj. zadłużony i częściowo rozparcelowany.
J.Ż. wraz z mężem prowadziła ożywioną działalność patriotyczną, organizując dla miejscowej
ludności wiejskiej i mieszkańców pobliskiego Skalbierza uroczystości państwowe i religijne.
We wrześniu 1939 udało się J.Ż. po usilnych staraniach uwolnić męża, oficera 3 P. Uł.
Śląskich, rannego w czasie walk, ze szpitala w Miechowie. Wiesław wrócił do Szarbii. We
dworze w Szarbii znajdowało schronienie wiele osób potrzebujących doraźnej pomocy, lub
zagrożonych przez gestapo jak Roman Rodziewicz (po rozbiciu oddziału mjr Dobrzań-
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skiego-,,Hubal”), Adam Sołtysik („spalony” w Krakowie), Witold Milewski (oficer 3 P. Uł.
Śląskich), Marceli Wilczyński (o żydowskim pochodzeniu). Po wojnie J. i W.Ż. wyjechali
na Ziemie Odzyskane i objęli poniemieckie gospodarstwo rolne. W 1947 przenieśli się do
Krakowa. Po aresztowaniu męża w 1949 ciężar utrzymania rodziny spadł na J.Ż. Pracowała
jako księgowa w Spółdzielni Pracy „Gastronom”, a po jej likwidacji w Spółdzielni „Samo
działy”. Pomoc kolegów męża z AK i mieszkańców Szarbii ułatwił jej przetrwanie tego
trudnego okresu.
D anuta Glazaczow, Halina Karbownicka

ŻÓŁTOW SKI H ENRYK (29.11.1870-16.11.1937), wł. maj. Głuchowo i Zadory (pow.
kościański), syn Stefana i Gabrieli z Niemojowskich. Ur. się w rodzinnych Jarogniewicach
(pow. kościański).
Ukończył gimn. Bergera w Poznaniu. W 1. 1889-1893 studiował rolnictwo na Uniwer
sytecie w Halle. Mieszkał z matką w Głuchowie i zarządzał odziedziczonymi po ojcu maj.
Głuchowo i Zadory (1865 ha). W 1914 został powołany do wojska pruskiego - „Landsturmu” - i pełnił służbę w żandarmerii w fortach twierdzy poznańskiej.
Był prezesem Kółka Rolniczego w Głuchowie. Darzony zaufaniem przez sąsiadów
i przyjaciół, parokrotnie pełnił dla nich różne funkcje: wykonawcy testamentu, przeprowa
dzania działów majątkowych i podobne. Odznaczał się dobrocią i łagodnością charakteru.
Bardzo lubił polowania. W drugiej połowie życia mieszkał z rodziną bratanka, Marcelego
Żółtowskiego, którego usynowił w latach dwudziestych. Sam rodziny nie założył. Żył
w dobrowolnym odosobnieniu, unikając kontaktów nawet z najbliższymi. Zmarł w Głu
chowie, pochowany tamże.
Dok.: Borkowski, Genealogie, St. Brzozowski, Polacy na studiach, Cecylia Żółtowska, Wspomnie
nia, rps w posiadaniu rodziny; Maria Żółtowska, Wspomnienia, rps w Bibl. Kórnickiej; Jan Żółtowski,
Księga Żółtowskich, rps w posiadaniu rodziny; Kronika rodu Żółtowskich.

ŻÓŁTOW SKI JAN (22.09.1871-23.07.1946), wł. dóbr Czacz i Białcz (pow. Śmigielski), działacz społ. i polit. Syn Alfreda i Zofii z hr. Krasickich. Ur. w Drzewcach (pow.
gostyński).
Osierocony w wieku chłopięcym, wychowywany był przez dziadka Marcelego. U częsz
czał do szkół średnich w Kalksburgu i Lesznie (1884-90). Studiował na uniw. we Fryburgu,
Paryżu i Heidelbergu (1891-1895).
W 1897 przejął dobra rodzinne Czacz i Białcz i zajął się ich modernizacją. Nawiązywał
też kontakty z redakcją „Kuriera Poznańskiego”, a wkrótce z „Biblioteką Warszawską”
Umieszczał w niej artykuły społ. i gosp. oraz omawiające walkę
o ziemię i byt narodowy pod zaborem pruskim (sygnowane w
1901,1903, podpisywane w 1908). Brał udział w pracach Kasy
na Obywatelskiego w Poznaniu i był przez kilka lat jego preze
sem. Był przeciwnikiem polityki ugodowej wobec zaborcy.
Wiosną 1915 wyjechał do Szwajcarii, gdzie aż do końca wojny
pracował w Komitecie Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny Naro
dowości Polskiej w Vevey, będąc jego wiceprezesem, był rów
nież prezesem komitetu redakcyjnego „Grande Encyclopedie
Polonaise”, opracowanej przez polskich uczonych przebywają
cych w Szwajcarii. Dokooptowany w grudniu 1918 do Polskie
go Komitetu Narodowego, zamieszkał w Paryżu, gdzie powie
rzono mu sprawy gospodarcze, aż do przybycia delegacji sfer
gospodarczych z kraju. Reprezentował sprawy polskie w M ię
dzynarodowej Komisji Regulowania Pracy. Podczas konferenJan Żółtowski
ęji pokojowej do zadań J.Ż. należało czuwanie nad naszą gra
nicą zach. w podkomisji do spraw granic. Przewodniczył też
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delegacji polskiej do spraw regulowania wychodźtwa do Francji z kraju i ośrodków polo
nijnych w Rzeszy Niemieckiej.
Po powrocie do kraju (w czerwcu 1919) został prezesem Urzędu Likwidacyjnego na
byłą dzielnicę pruską w Poznaniu. W związku z zajmowanym stanowiskiem brał udział
w rokowaniach polsko-niemieckich w Berlinie, w rokowaniach pod auspicjami Rady Am 
basadorów w Paryżu oraz w Konferencji Międzyalianckiej w Spaa. Po ustąpieniu ze
stanowiska w 1923 wrócił do Czacza i zajął się przystosowaniem tego wzorowego gospo
darstwa rolnego do nowych warunków ekonomicznych i technologicznych produkcji.
W znowił również pracę w samorządzie gminnym i powiatowym. Kierował też Zarządem
Towarzystwa Melioracji Obry (1925-1938), przewodniczył Tow. Pomocy Naukowej im.
K. Marcinkowskiego i rozszerzył jego zakres działania (1928-39). Był prezesem Wlkp. ZZ
i członkiem Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich (1926-36).
Po wkroczeniu Niemców w 1939 więziony był w Śmiglu i Kościanie. Zwolniony po 3
miesiącach i wysiedlony do GG przebywał w Lasach Lubartowskich, Warszawie, Ujeździe k.
Tomaszowa. Po zakończeniu wojny zamieszkał w 1945 w Poznaniu, gdzie zmarł. Pochowany
został w Czaczu. Ożeniony był z Ludwiką Ostrowską (1883-1939), z którą miał 11 dzieci.
Dzieci: 1) Ksawery (ur. 09.06.1906 w Czaczu, zm. 08.06.1917 w Lozannie); 2) Krysty
na (ur. 18.07.1907 w Czaczu), zaślubiła 26.03.1930 Michała Wierusz-Kowalskiego h.
Wieruszowa (ur. we Fryburgu 13.0.1903, wiceministra Roi. i Ref. Roi. (syna prof. Józefa,
ambasadora RP i Leonii z Rostworowskich h. Nałęcz) of. rez. WP i RAF, konsula z ramie
nia Anglii dla Polaków w Kenii, dziś oboje w Paryżu - mają 6 dzieci; 3) Róża (ur.
11.10.1909 w Czaczu), zaślubiła 27.06.1936 Jerzego ks. Światopełk-Czetwertyńskiego h.
wł., syna ks. Ludwika i Róży z ks. Radziwiłłów h. Trąby, of. rez. WP, urzędnika MSW, w 1.
1940-1944 więnia niem. obozów koncentracyjnych, po 1945 razem z żoną w Anglii
następnie w Brukseli, mieli czworo dzieci; 4)
Jerzy (ur.12.07.1911 w Czaczu), inż.
leśnik; 5) Teresa (ur. 30.05.1914 w Czaczu, zm. 26.01.1992 w Warszawie), zaślubiona
04.02.1951 w Laskach Andrzejowi Przewłockiemu h. Przestrzał (ur. 30.07.1921), synowi
Henryka i Karoliny z Czapskich, mieszkają w Warszawie, mają jednego syna; 6)
Michał
(ur. 21.05.1915 w Lozannie), mgr praw, nauczyciel, podchor. 15 p. uł.; 7)
Juliusz (ur.
16.09.1916, zginął 29.09.1944); 8) Alfred (02.12.1918-13.09.1939), ur. we Freiburgu
w Szwajcarii, do kraju przyjechał w 1919, do 12-go roku życia przebywał w Czaczu,
w 1937 ukończył gimn. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, następnie zaliczył 2 lata
prawa na Uniw. Lwów.; w 1939 wstąpił jako ochotnik do 17 p. uł. w Lesznie i odbył z nim
całą kampanię, w czasie walk w Kampinosie został podany do odznaczenia Virituti Milita
ri, które otrzymał pośmiertnie, ciężko ranny 27.09, po dwukrotnej amputacji nogi zmarł
w szpitalu Ujazdowskim w Warszawie; 9) Aleksander (ur. 08.02.1920 w Poznaniu, zm.
20.03.1923 w Czaczu); 10) Józefa (ur. 13.04.1923 w Poznaniu), obecnie w Brukseli;
11) Zofia (ur. 02.11.1929 w Czaczu), abs. prawa UW , obecnie w Brukseli.
Dok.: Wlkp. Słownik Biograficzny, Warszawa 1981; J.Z., Dwa pokolenia. Wspomnienia Wielkopol
skiego Ziemianina, opr. M. Żółtowski, Poznań 1990; W. Schramm, Targ ziemią w woj. poznańskim...,
Poznań 1927; T.G. Jackowski, W walce o polskość, Kraków 1972; wspomnienia J.Ż i informacje
w posiadaniu autorów.
Felicjan Dembiński, M ichał Żółtow ski

ŻÓŁTOW SKI JERZY h. Ogończyk (ur.12.07.1911), zarządca dóbr rodzinnych CzaczBiałcz i Lasów Lubartowskich (pow. lubartowski), inż. leśnik. Syn Jana i Ludwiki Ostrowskiej
h. Rawicz. Ur. w Czaczu.
Po wybuchu I wojny światowej Żółtowscy wyjechali do Szwajcarii. Po zakończeniu
wojny wszyscy powrócili do Czacza. W 1922 J.Ż. zdał egzaminy do gimn. im. K. Marcin
kowskiego w Poznaniu, a w 1929 uzyskał maturę. W gimn. ukończył 2-letni kurs przyspo
sobienia wojskowego, jednak z powodów zdrowotnch został zwolniony ze służby wojsko
wej. Nie przeszkodziło mu to jednak zdobyć wielu medali na mistrzostwach lekkoatletycznych
w 1928. W lecie 1929 odbył praktykę rolną w maj. Niechanowo (pow. gnieźnieński),
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należącym do stryja Leona. Na jesieni wyjechał do Lwowa i zapisał się tam na kursy
Tumau’a, wkrótce jednak zrezygnował z tego kierunku studiów. W 1930 słuchał wykładów
na UP. Jesienią t.r. wyjechał do Francji, by rozpocząć najpierw kursy przygotowawcze, a w
1931 zapisać się na studia leśne w Ingenieurs Civils des Eaux et Forets w Nancy. Praktyki
leśne odbył w Polsce. Pierwszą trwającą 10 miesięcy w Małopolsce Wschodniej w firmie
„Oikos” koło Kamionki Strumiłowej, a następnie 4 miesiące praktyki w W ielkopolsce
w nadleśnictwie Czerniejewo, należącym do Zygmunta Skórzewskiego. Odbył też praktyki
w Gdańsku i w Warszawie w Związku Właścicieli Lasów. Po otrzymaniu dyplomu przejął
opiekę nad lasami maj. Czacz-Białcz, potem w 1936 admi
nistrował gospodarstwem leśnym i tartakiem oraz stawami ryb
nym w lasach Lubartowskich (ok. 2300 ha). Majątek ten był
posagiem matki. J.Ż. doprowadził gospodarkę leśną do bardzo
dobrego stanu i dochodowości. Wprowadził nowoczesną m e
todę uprawy, eksploatacji i przerobu drzewa. Położył duży na
cisk na pozyskania dobrego nasienia sosny i modrzewia, a także
żołędzi. Zamiast odnawiania zrębów sadzeniem stosował siew.
Wprowadził eksploatację systemem bezzrębowym, co dawało
szybsze efekty i zapewniało wyższą jakość drewna. Zwiększył
też rentowność hodowli karpii (stawy obejmowały 150 ha). Brał
czynny udział w zarządzie Lubelskiej Spółdzielni Rybackiej.
Przyczynił się do powstania i dobrego prosperowania handlu drze
wem, eliminując częściowo prowadzących go dotąd Żydów.
Dn. 28.08.1939 na skutek powołania do wojska administra1111 tora i wyjazdu ojca (matka zm. 17.08.1939) zajął się przygoto
Jeizy Żółtowski
waniem maj. rodzinnych do warunków wojennych. Wypłacił
pracowników, a inwentarz, zwłaszcza zarodowy, ewakuował
w okolice Konina, co umożliwiło powrót tegoż inwentarza we wrześniu, gdy w sąsiednich
maj., w których nie wprowadzono żadnej ochrony, uległ on najczęściej zniszczeniu. We
dworze w Czaczu od 01.03 kwaterował 17 p. uł. Za namową dowódcy tego pułku J.Ż. wraz
z 6 osobami z maj. i 3 żonami oficerów wyjechał 03.09. w kierunku Warszawy. W paź
dzierniku powrócił do opustoszałego maj., będącego pod zarządem niemieckiego Träuhandera, który zezwoilił J.Ż. na zarządzanie lasem. Jednak już 22.10 po powrocie ojca, zostali
obaj aresztowani przez SS. Po trzech miesiącach wywieziono ich do więzienia w Kościa
nie, gdzie przebywali do 12.12, kiedy to zwolniono ich z nakazem wysiedlenia. W czasie
wojny J.Ż. gospodarował w Lasach Lubartowskich, zatrudniając wysiedleńców i Żydów.
Posiadając karty pracy, nie zostali wywiezieni na roboty, a w 1943, kiedy mieli być
uwięzieni w obozach zagłady, udało im się ukryć. We dworze przebywało stale ponad 20
osób, które były utrzymywane, organizowano naukę dla dzieci, także pracowników, prowa
dzono różnego rodzaju akcje pomocy, jak stołówkę, sklep z żywnością, warsztat szewski.
W ciągu 4 lat okupacji maj. został 26 razy napadnięty przez zgrupowania AL, później przez
Ukraińców i partyzantów sowieckich. W czasie ostatniego napadu, pod groźbą spalenia
zabudowań, zmuszono rodzinę do opuszczenia maj. Rodzina wyjechał do Warszawy, a J.Ż.
do Lubartowa. Od początku wojny współpracował z AK i po wycofaniu się Niemców
przyłączył się do przybyłej z Wołynia 27 dywizji, która kilka dni później została rozbrojona
przez armię radziecką. Zgłosił się wówczas do Służby Ochrony Kolei. W kwietniu 1945
przybył do Wielkopolski pod fałszywym nazwiskiem - Zygmunt Ciesielski. W Puszczykówku zastał całą pozostałą przy życiu rodzinę. Założył w Poznaniu sklep spożywczy,
handlował zbożem. Po śmierci ojca w 1946 i wyjeździe sióstr zagranicę, przez rok pro
wadził tartak (do czasu upaństwowienia). Przez półtora roku pracował w Olsztynie w Zjed
noczeniu Przemysłu Drzewnego, potem w Toruniu w PAGED-zie, a po utracie tej posady
przeniósł się do Warszawy, gdzie otrzymał posadę w budownictwie przemysłowym. Po
odwilży w 1956 pracował w ambasadzie Gracji i Iraku. W 1960 wyemigrował wraz z rodziną
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do Kanady. Znalazł pracę w Montrealu w dziale zieleni miejskiej. Po nostryfikacji dyplomu
nie otrzymał pracy w swoim zawodzie leśnika. Po 16 latach przeszedł na emeryturę.
Zaślubił w Kościanie 24.04.1948 Marię Teresę Rostworowską h. Nałęcz (ur. 18.12.1923 we
Lwowie), córkę Jana i Jadwigi z Wańkowiczów, obecnie mieszka w Montrealu (Kanada)
Dzieci: 1) Joanna Maria Jadwiga (ur. 11.02.1949 w Poznaniu), poślubiła Tomasza
Caron, rozwiedzeni, ukończyła gimn. w Montrealu oraz 3-letni wydział pielęgniarstwa
w Victorii, pracuje jako pielęgniarka w Victorii w domu starców, dzieci: a) Lilith Caron (ur.
17.02.1976); b) Julian Caron (ur. 15.10.1977); 2) Wojciech Jerzy (Albert, ur. 15.07.1952
w Warszawie), ukończył gimn. „Loyola” w Kolegium Jezuickim w Montrealu, Wydział
Uniw. Nauk Polit, na Loyola College w Montrealu (3 lata) i Wydział Prawa na Uniw.
McGill w Montrealu (4 lata) i roczny kurs adwokacki, pracuje w zespole adwokackim,
ożeniony z Suzanne Cotć w Montrealu 11.06.1983, żona jest prawnikiem, radcą w banku
w Montrealu; 3) Monika Maria Ludwika (ur. 08.06.1957 w Warszawie), ukończyła szkołę
podstawową i gimn. w Montrealu, Wydział Nauk Polit, na Uniw. Loyola w Montrealu,
pracuje w opiece społecznej w Montrealu.
Dok.: zob. Jan Żółtowski.

Michał Żółtowski
ŻÓŁTOW SKI M ICHAŁ h. Ogończyk (ur. 21.05.1915), adm. maj. M ieczewo, a na
stępnie Minoga, prawnik. Syn »+ Jana i Ludwiki z Ostrowskich. Ur. w Lozannie.
Do kraju przyjechał z rodziną w 1919. Do gimn. im. K. Marcinkowskiego uczęszczał
w Poznaniu. Maturę zdał w 1933. Studia prawnicze na Uniw. Lwów. ukończył w 1937,
odbył rok służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.
Został przydzielony do 15 p. uł. Jesienią 1938 rozpoczął praktykę rolną w Niechanowie k.
Gniezna, u swego kuzyna Władysława Żółtowskiego, którą przerwał wiosną 1939 idąc na
ćwiczenia wojskowe. Następnie był adm. w maj. Mieczewo. 24.08. został zmobilizowany
i skierowany do Ośrodka Zapasowego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku.
Został rozbrojony 30.09 przez Armię Czerwoną. W szyscy zostali internowani i wywiezieni
za Zbrucz do W ołoczysk. M.Ż. dołączył do szeregowych pochodzących ze wschodnich
województw, których wypuszczono, aby wzięli udział w wyborach. Przez 5 miesięcy
przebywał we Lwowie (do końca lutego), skąd przedostał się do GG. Tam dołączył do
rodziny przebywającej w Lasach Lubartowskich. W 1942 rozpoczął praktykę rolną,
a wkrótce został rządcą w maj. Wacława Skarbek-Borowskiego Minoga (pow. miechowski.
Zaprzysiężony w AK. Opuścił Minogę 20.01.1945, w chwili zajęcia maj. przez wojska
radzieckie. Przez dwa lata studiował teologię w Krakowie, przerwał studia w 1947 z powo
du złego stanu zdrowia. Od 01.01.1951 pracuje w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach,
jako wychowawca, nauczyciel i kierownik szkolenia. B ył także członkiem zarządu Towa
rzystwa. Od 1985 zajmuje się historią Zakładu. Jest autorem i wydawcą książki pt. Tarcza
Rolanda (I wyd. 1987, II wyd. „Znak”, 1990).
Dok.: zob. Jan Żółtowski.

Michał Żółtowski
ŻÓŁTOW SKI JULIUSZ h. Ogończyk (ur. 16.09.1916-29.09.1944), adm. maj. Cieleśnica na Podlasiu. Syn
Jana i Ludwiki z Ostrowskich. Ur. w Lozannie.
Do kraju wrócił w 1919. Do 14-go roku życia pobierał nauki w Czaczu, potem w gimn.
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Maturę zdał w 1936 i rozpoczął studia w SGH
w Warszawie. Pracę dyplomową pisał w czasie okupacji niemieckiej. Kampanię wrześ
niową odbył jako ochotnik w 17 p. uł. W czasie okupacji pełnił funkcję praktykanta, potem
rządcy w maj. Cieleśnica na Podlasiu, należącym do rodziny Rosenwerthów. Tam ukończył
podchorążówkę AK. Wiosną 1944 przeniósł się do Warszawy i pracował w konspiracji jako
żołnierz Kedywu. W czasie powstania był w oddziale „Jelenia”, brał udział w ataku w Al.
Szucha, po czym został przekazany do grupy „Kampinos”. Zginął 29.09.1944 w bitwie pod
Jaktorowem. Pośmiernie odznaczony Krzyżem Walecznych.
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ŻÓŁTOW SKI A DAM h. Ogoriczyk (04.12.1881-07.05.1958), współwł. maj. Bolcieniki (pow. lidzki), filozof, prof. UP, działacz polityczny. Syn Stanisława i Marii z Sapiehów.
Ur. we Lwowie, brat Leona.
Ukończył gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu (1900), następnie studiował filozofię
w Heidelbergu i Monachium, gdzie doktoryzował się w 1904. Habilitował się w 1910 na
UJ. Do 1914 pracował jako docent prywatny. Z chwilą powstania Ministerstwa Spraw
Zagranicznych podjął w nim pracę. Uczestniczył w III Powstaniu Śląskim. W 1920 zre
zygnował z pracy w Ministerstwie i objął Katedrę Historii Filozofii Nowożytnej na UP jako
prof. nadzwyczajny. Jako filozof był w swoich poglądach idealistą: kontynuując kierunek
myślowy Z. Krasińskiego i A. Cieszkowskiego, dążył do chrystianizacji heglowskiej meto
dy badawczej. B ył też członkiem PTPN i członkiem kuratorium Fundacji Kórnickiej. W 1.
1928-1930 posłował na sejm z listy Związku Ludowo-Narodowego. W 1933 jako przeciw
nik sanacji utracił Katedrę i osiadł w maj. żony Bolcienniki na W ileńszczyźnie. Po reakty
wacji jego docentury przez Radę Wydziału UP uzyskał prawo do wykładów w ciągu
jednego trymestru rocznie.
Po klęsce wrześniowej wyjechał jesienią 1939 do Londynu. W czasie wojny przystąpił
do zorganizowania poi. ośrodka informacji naukowej w Londynie (Polisch Research Cen
tre) i kierował jego działalnością do śmierci. Na emigracji działał w licznych organizacjach
poi. w Londynie. Zm. w Londynie. Od 1910 był żonaty z JaninąPuttkamer h. wł., bezdzietny.
Dok.: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa 1981; Ks. pam. UP: J. Żółtowska. Inne czasy,
inni ludzie, Londyn 1959; Sł. Filozof., Filozofia w Polsce, Wrocław 1971; I. Ihnatowicz, Vademecum,
t.2, Warszawa 1971; Nauka w Wielkopolsce, Poznań 1973; informacje rodziny.

Sławomir Leitgeber (red.)
ŻÓŁTOW SKA JANINA ps. lit. „Jan Rajecki” (27.06.1889-02.1969), wł. maj. Rajca
(pow. nowogródzki) oraz od 1923 Bolcienniki (pow. lidzki) i Korelicze z przyległościami
(pow. nowogródzki). Córka Wawrzyńca Puttkamera h. wł. i Zofii z Kieniewiczów, prawnu
czka Maryli z Wereszczaków Puttkamerowej. Ur. w Wilnie.
Odebrała staranne wychowanie domowe, oparte o wielojęzyczne, poważne lektury,
wzbogacane w toku podróży do Włoch. Brała lekcje rysunku i chętnie uprawiała malarstwo
pejzażowe. We wrześniu 1910 wyszła za mąż za
Adama Żółtowskiego. Otrzymała
wówczas od ojca leśny maj. Rajcę. Tu zaskoczyła ich oboje wojna; 2 lata spędzili pod okupacją
niemiecką, na pierwszej linii frontu.
W 1921 osiadła w Poznaniu, gdzie
mąż jej objął katedrę na Uniwersytecie.
Prowadziła salon intelektualny, w którym
spotykał się świat ziemiański i profesor
ski, gościły odwiedzające Poznań sławy
europejskie. Parała się piórem, jej po
w ieść obyczajową pt. Ballada, sytuowaną
na kresach przed I wojną światową, dru
kował w odcinkach w 1925 „Dzień Polski”,
pod jej pseudonimem „Jan Rajecki”. Za
mieszczane w konserwatywnej prasie re
Pałac w Czaczu rodziny Żółtowskich
cenzje literackie sygnowała J.R.
Po śmierci ojca w 1923 odziedziczyła maj.: Bolcienniki i Korelicze z przyległościami.
N ie zajmowała się administacją dóbr (w Koreliczach z jej inicjatywy założone zostało duże
gospodarstwo rybne). Zabiegała o erygowanie w Koreliczach parafii rzymsko-katolickiej
i przyczyniła się do wystawienia tamże tymczasowej kaplicy. W Bolciennikach spędzała
lato, na stałe zamieszkała tam w 1933, gdy mąż jej utracił katedrę w Poznaniu.
Po 17.09.1939 wydostała się wraz z mężem i matką, przez Kowno i Szwecję do Anglii.
Resztę życia spędziła w Londynie. W 1949 skreśliła pamiętniki, poświęcone życiu obyczajowe
mu i umysłowemu ziemiaństwa w różnych dzielnicach Polski. Początkowa ich część po rok
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1909, ogłoszona została drukiem w Londynie. Fragmenty wspomnień jak również recenzje
z obcojęzycznej literatury, zamieszczała w londyńskich „Wiadomościach”. Zm. bezdzietna
w Londynie. Jej obszerne dzienniki, przechowywane w BN w Warszawie, stanowią celnie
zarysowaną kronikę rodzinną, obyczajową i polityczną, wartościową zwłaszcza dla okresu
1917-1932.
Dok.: J.Ż., Inne czasy; inni ludzie, Londyn 1959; Hma Book, mps w posiadaniu rodziny; dział
rękopisów BUW.
Stefan Kieniewicz (B.K.)

ŻÓRAW SKI (vel Jordan - Ż.) JULIUSZ BRONISŁAW W IKTOR h. Trąby (21.08.
1833- 27.05.1906), wł. maj. Górki (pow. przasnyski) i Luszewo (pow. ciechanowski), rolnik.
Syn Piotra Celestyna (20.05.1797-24.08.1848) i Antoniny Małowiejskiej h. Gozdawa (ur.
1796). Ur. w Dunaju w Mławskiem, w maj. dziada Jana Jordana Ż.h. Trąby (żonatego z Dorotą
Szymakowskąh. Prawdzie), ochrzczony w Żurominie Kapitulnym.
Miał brata Jana, który wyemigrował do Francji. Po śmierci
ojca przerwał naukę i praktykował w Mławskiem, Ciechanowskiem i Lubelskiem. W 1. 1856-1865 administrował Luszewem, należącym do bliskich krewnych Grabowskich, otrzymał
je w zapisie rodzinnym w 1902 od Grabowskich, którzy byli
bezdzietni. Folwark Luszewo wraz ze wsiami Luszewo i Faustynowo obejmował ok. 768 ha (w tym grunty orne i ogrody ok.
283 ha, łąki ok. 63 ha, pastwiska ok. 43 ha, wody ok. 2 ha, las
ok. 375 ha). Stosowano płodozmian 5- i 7-polowy, w folwarku
znajdowały się pokłady torfu i cegielnia. Od 1864 do śmierci
dzierżawił folwark Szczuki (235 ha) w pow. ciechanowskim,
należący do dóbr Krasne Ludwika hr. Krasińskiego. Po 1863
przez pewien okres gospodarował równolegle i opiekował się
maj. Szczurzyn (ok. 400 mg) w pow. ciechanowskim, pod nie
Juliusz Żórawski
obecność właściciela zesłanego na Syberię za udział w Powsta
niu Styczniowym. W folwarku Szczuki specjalizowano się w uprawie buraka cukrowego na
potrzeby znajdujących się w pobliżu cukrowni „Izabelin” i „Krasiniec” (ta ostatnia na
gruntach folwarcznych, założona w 1865). W 1872 dzięki znakomitym wynikom J.Ż. stał
się udziałowcem w cukrowni „Krasiniec”; wkrótce nabył maj. Górki, jednak ok. 1881
sprzedał go Edwardowi Stryjewskiemu. W 1871 udał się z administratorem cukrowni
Maurycym Wortmannem do Czech, gdzie zwiedził dobra książąt Schwartzenbergów i maj.
Horsky’ego, badając uprawy cukrownicze i proces przeróbki buraka. Rezultatem tej podró
ży było m.in. upowszechnienie nawozów sztucznych w Szczukach. J.Ż. dzierżawił też
dobra Krasnosielec (12023 ha) w pow. makowskim, składające się z folwarków: Krasnosie
lce, Drążdżewo, Bagienice, Niesułów, Karolin i Kucieje oraz nomenklatury Amelin. W la
tach 1880-1889 był współadministratorem cukrowni „Krasiniec”. Po 1886 uczestniczył w
pracach Sekcji Rolnej przy Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu. W 1889 założył
pierwsze w okolicy ziemiańskie kółko rolnicze. W 1893 otrzymał w Chicago nagrodę za
nasiona zbóż produkowanych w Szczukach. Aktywnie współuczestniczył (1899) w tworze
niu stacji doświadczalnej w Chojnowie i Płockiej Produkcji Nasion. N osił się z zamiarem
przekazania Luszewa Towarzystwu Rolniczemu Płockiemu w celu założenia wzorowego
gospodarstwa. Zm. w Szczukach. Żonaty (ślub 20.07.1865) z Kazimierą z Kamieńskich h.
Jastrzębiec (20.12.1845-14.12.1907).
Dzieci: 1) Kazimierz Paulin Stefan (ur. w Szczurzynie 22.06.1866), żonaty (ślub
9.12.1897) z Leokadią Jewniewicz, prof. UJ 1895-1919, rektor UJ 1917-1918, prof. Polit.
Warsz. 1919-1925 i dyrektor departamentu w Ministerstwie WRiOP 1920-1921, prof. UW
1926-1935; 2) Bronisława (30.07.1868), zamężna za Stanisławem Kostką Pawłem Franci
szkiem Prykowskim, wł. maj. Krzynowłoga Duża (pow. przasnyski); 3) Władysław
(13.04.1871-1939), ożeniony z Marią Jewniewicz, dyrektor cukrowni w Leśmierzu, wł.
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maj. Luszewo (w 1927 - 1127 ha); 4) Juliusz Sylwin Marian (10.10.1872-28.1.1963),
ożeniony z Marią Salomeą Gurzyńską h. Jelita, który dzierżawił po ojcu maj. Szczuki
i sąsiedni Węgrzynów oraz 5) Stanisław (1882-1940), ożeniony z Aliną Schur, wł. maj.
Obrębiec w pow. przasnyskim; 6) Anna za Adamem Piwkowskim - ówcześnie administra
torem dóbr Krasne. Najmłodsze dzieci Juliusza Ż. uczyła w Szczukach przez ok. 3 lata
Maria Skłodowska; wraz z Bronisławą Ż. zajmowała się także oświatą wśród dzieci w łoś
ciańskich.
Dok.: „Gazeta Rolnicza”, 1906, nr. 23, s. 378-380 (tu foto); SG KPII, IV, V, XI; Księga adresowa
K P 1910; Spis obywateli, wyd. 3; Kasztelewicz; KAP 1926/27; Łoza, Czy wiesz kto to jest?, 1.1; relacja
Juliusza Żórawskiego (wnuka).

KrzysztofJasiewicz
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