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Wstęp
Sześć lat temu ukazała się pierwsza część słownika biograficznego Ziemianie polscy
XXwieku. Dziś oddajemy do rąk Czytelników część 4 i przygotowujemy kolejne dwie,
a posiadany przez nas materiał wydłuża nasze plany o jeszcze jeden. Jednocześnie
otrzymujemy nadal życiorysy i krąg naszych kontaktów poszerza się. Przystępując
przed laty do publikacji słownika, nie przypuszczaliśmy, że seria ta, planowana po
czątkowo na 2-3 części, rozrośnie się o dalsze.
W wydanych dotychczas częściach znajduje się 647 biogramów. Najwięcej jest
w pierwszej — 216, druga liczy — 139, trzecia — 155, a czwarta — 137. Na zróżnico
wanie ilościowe życiorysów w poszczególnych częściach wpłynęła głównie zwiększają
ca się ich objętość, wynikająca z nowych zasad redagowania słownika. Stopniowo
uzupełnialiśmy konstrukcję opracowywanych biogramów, wzbogacając je o dalsze
informacje, szczególnie zwróciliśmy większą uwagę m.in. na problem stosunków
rodzinnych omawianych osób. W miarę posiadanych informacji rozbudowywaliśmy
części dotyczące rodziców, rodzeństwa, współmałżonków i potomstwa. Jednocześnie
nie rezygnowaliśmy z obszerniejszych wiadomości na temat działalności gospodarczej
i społecznej ziemian. Do wprowadzenia zmian w redagowaniu słownika zachęciły nas
uwagi Czytelników, a także coraz obszerniejsze i bogatsze w treść życiorysy, które
zaczęliśmy otrzymywać po ukazaniu się pierwszej części Ziemian...
Ziemianie polscy X X wieku nie są typowym słownikiem biograficznym odpowiada
jącym wszystkim normom opracowania naukowego. Zamieszczone w nim życiorysy
przeważnie przygotowali członkowie opisywanych rodzin. Nasza rola została tu ogra
niczona do niezbędnej redakcji, głównie edytorskiej, i korekty tekstu. Bardzo często
nie mamy możliwości pełnej weryfikacji wiadomości podawanych w biogramach.
Trzeba bowiem pamiętać, iż często jedynym źródłem informacji trafiających do
słownika jest tradycja ustna. Tam, gdzie było to możliwe, porównywaliśmy otrzyma
ne relacje z dostępnymi materiałami źródłowymi i literaturą przedmiotu. Szczególną
uwagę zwracaliśmy na problemy własnościowe, dlatego staraliśmy się sprawdzać
wszystkie informacje na temat posiadanych dóbr ziemskich przez bohaterów biogra
mów. Również weryfikowano niektóre dane dotyczące: pobytu w szkołach średnich
i wyższych, karier wojskowych, działalności politycznej i społecznej itd. W wielu wy
padkach teksty życiorysów były wzbogacane przez Redakcję o dodatkowe wiadomo
ści biograficzne zaczerpnięte z posiadanej literatury źródłowej.
Trudno sobie wyobrazić naszą pracę bez pomocy osób ze środowiska ziemiańskie
go. Przede wszystkim są one autorami lub współautorami dużej części biogramów.
Jednocześnie niektórzy pomagali lub nadal pomagają w rozsyłaniu ankiet do słowni
ka, zbieraniu materiałów, redagowaniu i korekcie kolejnych tomów. Część naszych
współpracowników już nie żyje. W ostatnich latach odeszło kilka osób, które miały
szczególnie duży udział w pracach naszego wydawnictwa. Przede wszystkim prof.
Maria z Gołuchowskich Dembińska (21.02.1916-1.11.1996), córka Wojciecha, wła
ściciela ziemskiego z województwa tarnopolskiego, wojewody lwowskiego i senatora,
i Zofii z Baworowskich. Maria Dembińska zdała maturę we Lwowie, a w 1934 r.
rozpoczęła studia historyczne na paryskiej Sorbonie, kontynuowane później na Uni
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1937 r. wyszła za mąż za Henryka Dem
bińskiego, właściciela Przysuchy, gdzie zamieszkała i wspólnie z mężem gospodaro
wała w majątku. Okres wojny i okupacji spędziła w Przysusze, skąd została wyrzucona
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wraz z rodziną w wyniku reformy rolnej. Po wojnie dokończyła na Uniwersytecie
Warszawskim studia historyczne (1949-1951) i podjęła pracę w Kierown ictwie Badań
nad Początkami Państwa Polskiego, przekształconym następnie w Instytut Historii
Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, z którym Maria Dembińska była zwią
zana do przejścia na emeryturę w 1987 r. Ostatnio (1975-1987) kierowała w Instytu
cie Zakładem Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych.
Maria Dembińska tytuły naukowe uzyskała: doktora w 1960 r., doktora habilitowane
go w 1973 r., profesora nadzwyczajnego w 1980 r. Była autorem ponad 200 publikacji
naukowych, w tym prac: Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej, Warsza
wa 1963, Przetwórstwo zbożowe w Polsce średniowiecznej (X-XTV wiek), Warszawa
1975, i innych. Od 2. połowy lat osiemdziesiątych Maria Dembińska współpracowała
z zespołem prof. Janiny Leskiewiczowej, zbierając materiały do dziejów ziemiaństwa
polskiego w XX w. Na początku lat dziewięćdziesiątych weszła również do komitetu
redakcyjnego Ziemian polskich X X wieku. Była współredaktorką kolejnych tomów
słownika i bezpośrednio opracowała wiele biogramów tu zamieszczonych.
Naszym wieloletnim współpracownikiem był również Dezydery Chłapowski
(29.03.1913-19.05.1997), syn Mieczysława Piusa i Wandy z Potworowskich z Kopaszewa w powiecie kościańskim. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1930 r. w Państwo
wym Gimnazjum Klasycznym w Bydgoszczy, a w 1936 r. otrzymał dyplom magistra
prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1937 r. gospodarował w ro
dzinnym Kopaszewie. W czasie kampanii wrześniowej służył na stanowisku dowód
cy plutonu w 14 Pułku Artylerii Lekkiej. Brał udział w bitwie nad Bzurą. Wzięty do
niewoli, przebywał do końca wojny w obozach jenieckich w Osterode, a następnie
w Woldenbergu. Do Polski wrócił w marcu 1945 r. Po wojnie osiadł na Wybrzeżu,
gdzie pracował m.in. w Centrali Węglowej. W 1952 r. przeniósł się z rodziną
do Krakowa i podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodno-Inżynieryj
nego „Hydrobudowa” II, a w latach 1966-1975 był zatrudniony w hucie aluminium
w Skawinie jako kierownik Działu Planowania i Umów Eksportowych, później pro
wadził tam Informację Naukowo-Techniczną i Ekonomiczną. Po przejściu na wcze
śniejszą emeryturę poświęcił się pracy naukowej i społecznej. Współpracował z róż
nymi wydawnictwami i pismami, m.in. z redakcją Polskiego słownika biograficznego,
Wielkopolskiego słownika biograficznego, „Wiadomości Kościańskich”, „Pamiętnika
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej” i innych. Pisał artykuły i wspomnienia
dotyczące członków swojej rodziny, a także osób z innych rodzin wielkopolskich.
Przeszło 20 lat zbierał materiały do monumentalnej „Kroniki Rodzinnej” Chłapow
skich, której maszynopis złożył do zbiorów Ossolineum we Wrocławiu, a której skró
cona, a zarazem uzupełniona przez Krzysztofa Chłapowskiego wersja będzie wkrót
ce wydana drukiem. Podobne opracowanie poświęcił rodzinie Potworowskich.
W 1990 r. był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warsza
wie i członkiem Zarządu Głównego, a także prezesem Oddziału Krakowskiego PTZ.
Od lat osiemdziesiątych współpracował z zespołem prof. Janiny Leskiewiczowej,
zbierając materiały i przygotowując życiorysy do słownika biograficznego ziemiań
stwa polskiego. Teksty opracowane przez Dezyderego Chłapowskiego znajdują się we
wszystkich częściach Ziemian polskich X X wieku, a kilka jeszcze biogramów czeka
w teczce redakcyjnej na wydrukowanie.
Cenną pomoc otrzymywaliśmy również od Janusza Antoniego Kalinowskiego
(1.04.1918-12.10.1994), syna Jerzego i Wandy z Ciborowskich, właścicieli Szpondowa
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w powiecie płońskim. Janusz Kalinowski urodził się w Szpondowie, w majątku kupio
nym przez jego dziadka Antoniego w 1903 r. Ukończył Gimnazjum im. Jana Zamoy
skiego i przed samą wojną rozpoczął studia w Szkole Głównej Handlowej w Warsza
wie. W czasie okupacji początkowo przebywał w rodzinnym Szpondowie, z którego
został wraz z całą rodziną wyrzucony na początku 1941 r. Od 1943 r. mieszkał w War
szawie. Był żołnierzem AK, brał udział w powstaniu warszawskim w Zgrupowaniu
„Żywiciel”. Został odznaczony Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstańczym,
Medalem Wojska i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie
osiadł w Gdańsku, gdzie pracował w budownictwie, ostatnio pełnił funkcję dyrektora
ekonomicznego Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego. W 1992 r. był współza
łożycielem, a następnie współredaktorem pisma środowiska szlacheckiego „Verbum
Nobile” (Gdańsk). Janusz Kalinowski współpracował z nami od końca lat osiemdzie
siątych. W jednym z pierwszych listów jaki otrzymaliśmy od niego znalazła się lista
z adresami kilkudziesięciu przedstawicieli środowiska ziemiańskiego z różnych części
Polski. Dzięki nawiązanym wówczas kontaktom, udało się zebrać obszerny i warto
ściowy materiał wykorzystywany przez Redakcję do dnia dzisiejszego. Janusz Kali
nowski przekazał nam również materiały biograficzne dotyczące jego rodziny, a także
biogramy różnych właścicieli ziemskich. W większości życiorysy te sam opracowywał,
korzystając z informacji zainteresowanych rodzin.
*
Czytelników z pewnością interesuje w jakim stopniu przedstawione w słowniku
biografie są reprezentatywne dla całego ziemiaństwa polskiego. Na to pytanie nie ma
jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wiedza nasza o tej grupie społecznej jest nadal
fragmentaryczna, mimo dużego postępu badań naukowych na jej temat w ostatnich
latach. Nawet pobieżna analiza zaprezentowanych tu życiorysów pozwala dostrzec
znaczne zróżnicowanie opisanej grupy właścicieli ziemskich. Dominuje w niej śred
niozamożne ziemiaństwo, właściciele pojedynczych majątków o powierzchni zawartej
w przedziale 200-500 ha. Nielicznie reprezentowani są tu posiadacze małych gospo
darstw (poniżej 50 ha), nieco więcej jest właścicieli wielkich majątków (pow. 1000 ha).
Przekrój majątkowy zbadanej grupy przypomina trochę rzeczywisty stan całego zie
miaństwa XX w., ale zawiera również istotne braki. Przede wszystkim mniej widocz
na jest tu grupa najzamożniejszych właścicieli ziemskich reprezentowanych głównie
przez arystokrację.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na pochodzenie terytorialne opisanej zbiorowości.
W tym celu podzieliłem właścicieli ziemskich na cztery grupy: pierwsza obejmuje
ziemian, których majątki znajdowały się na terenie pokrywającym się z obszarem
Królestwa Polskiego z 1912 r., do drugiej włączyłem właścicieli, których dobra leżały
na obszarze dawnego zaboru austriackiego (Galicja), do trzeciej grupy trafili mie
szkańcy z dawnego zaboru pruskiego (Wielkopolska, Pomorze) i innych terenów
należących do Niemiec w 1914 r. (np. Śląsk), w czwartej umieściłem ziemian z tzw.
ziem zabranych, czyli z dawnych ziem polskich znajdujących się pod zaborem rosyj
skim. W słowniku najwięcej znalazło się właścicieli z obszaru byłego Królestwa Pol
skiego 373 osób (57%), pozostałe regiony są reprezentowane przez podobne pod
względem liczebności grupy ziemian: z ziem wschodnich 97 osób (15%), z byłej
Galicji 89 osób (14%), z byłej dzielnicy pruskiej 88 osób (14%). Proporcje te nie
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pokrywają się z rozmieszczeniem ziemiaństwa na ziemiach polskich, ani przed wojną,
ani w okresie międzywojennym. Do 1917 r. najwięcej właścicieli ziemskich (Polaków)
było na kresach wschodnich, najmniej w zaborze pruskim i w Galicji. W okresie mię
dzywojennym w stosunku do początku XX w. ogólna liczba ziemian poważnie zmniej
szyła się, głównie ze względu na straty na ziemiach wschodnich dawnego zaboru
rosyjskiego. Według spisu z 1921 r. majątków ziemskich o powierzchni powyżej 50 ha
było w Polsce 19 454, w tym 32% znajdowało się w województwach centralnych (bia
łostockie, warszawskie, łódzkie, kieleckie i lubelskie), 13% w południowych (krakow
skie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie), 26% w zachodnich (poznańskie, po
morskie i śląskie) i 28% we wschodnich (wileńskie, nowogródzkie, poleskie i wołyń
skie). Nieco inne rozłożenie proporcji otrzymamy, jeżeli uwzględnimy tylko majątki
większe (o powierzchni powyżej 100 ha), bardziej typowe dla naszej zbiorowości.
Razem było takich gospodarstw w Polsce w 1921 r. 13 201, w tym 36% w wojewódz
twach centralnych, 17% w południowych, 18% w zachodnich i 28% we wschodnich1.
W obu zestawieniach ziemie centralne wysuwają się na pierwsze miejsce, ale trudno
tu mówić o zdecydowanej dominacji, gdy właścicieli ziemskich w województwach
wschodnich było niewielu mniej. Widzimy również większe, niż według naszych usta
leń, zróżnicowanie między regionem wschodnim, południowym i zachodnim. Anali
zując przedstawione tu dane, trzeba też pamiętać, że podział na grupy województw
generalnie rzecz biorąc uwzględnia dawne granice zaborów, ale z pewnymi zmianami,
szczególnie istotna różnica występuje w przypadku województwa białostockiego, za
wierającego w sobie ziemie należące przed wojną do Królestwa Polskiego, i ziem za
branych. W trakcie spisu z 1921 r. liczono wyłącznie własności, a nie właścicieli, któ
rych było mniej, ponieważ niektórzy ziemianie mieli więcej niż jeden majątek. Spis
uwzględnia także własności należące do osób innych narodowości. Problem ten
szczególnie dotyczył regionu zachodniego, gdzie spora część majątków była w rękach
Niemców, np. w województwie poznańskim 1051 majątki, pomorskim 755 i śląskim
54. W województwach wschodnich występowali właściciele: Białorusini, Rosjanie
i Ukraińcy. Uwzględniając wyłącznie ziemiaństwo narodowości polskiej, otrzymamy
następujący obraz: wszystkich gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha i należących
do Polaków było 15 857, w tym 38% w województwach centralnych, 14% w południo
wych, 20% w zachodnich i 27% we wschodnich. Pojawiły się tu niewielkie różnice
w stosunku do zestawienia obejmującego wszystkie majątki w 1921 r., ale nadal nie
ma wyraźnych analogii z układem występującym w naszym słowniku. Powstaje więc
pytanie, dlaczego w zbiorowości opisanej w Ziemianach... występują inne proporcje
liczby właścicieli na wyodrębnionych terytoriach, niż proporcje faktyczne w całym
polskim ziemiaństwie. Szczególnie ważnym problemem jest tu ogromna przewaga
ilościowa właścicieli z obszaru dawnego Królestwa Polskiego. Może to być konse
kwencją dwóch czynników. Przede wszystkim ziemiaństwo centralnej Polski w stosun
ku do pozostałego poniosło najmniejsze straty w wyniku kolejnych wojen i okupacji.
Dopiero lata 1944-1945 przyniosły jego całkowitą zagładę, gdy na pozostałych obsza
rach własność polska była już wcześniej całkowicie zniszczona lub poważnie przetrze
biona. Z tym faktem wiążą się straty osobowe, a także materialne. Ziemiaństwo
1 Statystyka Polska, t. V, Wielka własność rolna, Warszawa 1925, s. 2, tabela 1. Por. też Wielka własność ziemska
w świetle „Spisu ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930”, w: T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian
Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo warszawskie, Warszawa 1991, s. 1-5.
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w czasie ostatniej wojny i okupacji żyjące w Generalnej Guberni miało często możli
wość ocalić nie tylko swoje życie, ale również większe lub mniejsze fragmenty wypo
sażenia swoich siedzib. Z reguły takiego szczęścia nie mieli mieszkańcy ani kresów
wschodnich, ani zachodnich ani też północnych. Bardzo trudno napisać historię swo
jej rodziny, nie mając żadnej dokumentacji archiwalnej, a w takiej właśnie sytuacji są
nieraz rodziny właścicieli ziemskich z terenów, gdzie polskie ziemiaństwo zostało
całkowicie zniszczone, albo w czasie wojny i rewolucji w Rosji (1917-1918), albo na
początku ostatniej wojny. Drugim czynnikiem, który mógł wpłynąć na dominację
w słowniku ziemiaństwa z centralnej Polski, jest fakt prowadzenia naszej kwerendy
w Warszawie. Oczywiście staraliśmy się dotrzeć do wszystkich dawnych właścicieli
i ich rodzin, ale w praktyce łatwiej było nawiązywać kontakty z osobami mieszkają
cymi na miejscu. W stolicy po wojnie zgromadziła się znaczna grupa dawnych posia
daczy ziemskich, szczególnie z Mazowsza i innych ziem Polski centralnej. Przed
stawiona argumentacja nie tłumaczy wszystkich niejasności dotyczących prezentowa
nej w Ziemianach..., zbiorowości, ale trzeba mieć nadzieję, że nasze wydawnictwo
posłuży historykom do badań naukowych, przy okazji których owe zagadnienia zosta
ną wyjaśnione.
*

W imieniu redakcji Ziemian polskich X X wieku serdecznie dziękuję za wszelkie
uwagi i uzupełnienia do wydanych już części słownika i jednocześnie zachęcam do
dalszej współpracy z nami. Korespondencję proszę kierować na adres Redakcji:
Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa.
Tadeusz Epsztein
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A. A.
abp
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Aftanazy, Materiały

— Antoni Arkuszewski
— arcybiskup
— absolwent(ka)
— administrator
— R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, t. I XI,
W. 1986-1993
AGH
— Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
AHZ
— Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie
AK
— Armia Krajowa
AL
— Armia Ludowa
AM
— Akademia Medyczna
AP
— Archiwum Państwowe
AR
— Akademia Rolnicza
art.
— artyleria (i)
ASP
— Akademia Sztuk Pięknych
AWF
— Akademia Wychowania Fizycznego
b.
— były
bar.
— baron
BBC
— British Broadcasting Company Limited
BBWR
— Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
BCh
— Bataliony Chłopskie
BGK
— Bank Gospodarstwa Krajowego
Bigo, 1886 lub 1918
— J. Bigo, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przy
siółkami w Królestwie Galicji, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowieńskiem, Złoczów 1886 lub Lw.
1918
BJ
— Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
B.K.
— Barbara Konarska
BN
— Biblioteka Narodowa w Warszawie
Boniecki, Herbarz
— A. Boniecki, Herbarz polski, t. I-XVI, W. 1899-1913
Borkowski, Almanach — J. S. Borkowski, Almanach błękitny. Genealogie żyjących
rodów polskich, Lw. 1909
Borkowski, Rocznik
— J. S. Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, t. I-II, Lw. 1881—
1883
— J. S. Borkowski, Spis nazwisk szlachty polskiej, Lw. 1887
Borkowski, Spis
— biskup
bp
Brzozowski, Dzieje
— S. Brzozowski, Dzieje Szkoły Rolniczej w Czernichowie,
W. 1962
Brzozowski, Polacy
— S. Brzozowski, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego
na studiach
w Niemczech w X IX i X X wieku, Wr. 1989
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CTR
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Dok.
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DP
dr
D.Rz.
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dyr.
dz.
Dzieje studiów
J. Fierich, Studium
Rolnicze
fol.
G.
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GG
gimn.
GL
gm.
Guter-Adressbuch
h.

Hof- und Staats-Handbuch
hr.
Indeks
represjonowanych
inf.
XIV
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ków w Wiedniu od XVIII do X X wieku, Wr. 1967
chorąży
Centrala Handlu Zagranicznego
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Materiały inwentaryzacyjne, t. I-III, W. 1980-1994
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doktor
Danuta Rzepniewska
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R. G erber,
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Gwardia Ludowa
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M .D .
mgr
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mjr
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MSZ
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NKWD
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— Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla han
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1982
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—

—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
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oż.
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pchor.
PCK
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PGR
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PKWN
plut.
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polit.
por.
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P.O.W.
p. p.
PP
ppłk
ppor.
PRL
PSB
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p. s. k.
PSL
p. sz.
PSz
PSZ
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PTPN
PTTK
PTZ
XVI
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— około
— ojcowie zakonni
— Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie (obecnie
we Wrocławiu)
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— powiat, powierzchnia
— Polska Organizacja Wojskowa
— pułk piechoty
— Politechnika Poznańska
— podpułkownik
— podporucznik
— Polska Rzeczpospolita Ludowa
— Polski słownik biograficzny, Kr.-W.-Wr. 1935-1997
— pseudonim
— pułk strzelców konnych
— Polskie Stronnictwo Ludowe
— pułk szwoleżerów
— Politechnika Szczecińska
— Polskie Siły Zbrojne
— Politechnika Śląska
— Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu
— Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
— Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
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p. uł.
PW
PWr.
PZŁ
PZPR
Radomyski

— pułk ułanów
— Politechnika Warszawska
— Politechnika Wrocławska
— Polski Związek Łowiecki
— Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
— S. Radomyski, Zarys historii Szkoły Podchorążych Rezerwy
Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939, Pruszków 1992
rbl
— rubel
red.
— redakcja
Reychman
— K. Reychman, Szkice genealogiczne, W. 1936
rez.
— rezerwy
RGO
— Rada Główna Opiekuńcza
rkps
— rękopis
RPA
— Republika Południowej Afryki
rtm.
— rotmistrz
SB
— Służba Bezpieczeństwa
S. C.
— Stanisława Ciepłowska
S. G.
— Sławomir Górzyński
SGGW
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
SGH
— Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
SGKP
— Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, t. I-XV, W. 1880-1902
SGPiS
— Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie
Skorowidz dóbr
— Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji z W Ks. Krakowskiem, Kr. 1905
Skorowidz miejscowości — Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie
Galicji i Lodomerii..., Lw. 1855
Galicji
Słownik uczestniczek — Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939
walki o niepodległość
1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, W.
1988
Spis obywateli
— Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego,
W. 1913
Spis ziemian
— T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej
Polskiej w roku 1930, W. 1990-1996
— siostry zakonne
st. st.
— starego stylu
stow.
— stowarzyszenie
sz.
— szwadron
T. E.
— Tadeusz Epsztein
TKZ
— Towarzystwo Kredytowe Ziemskie
tow.
— towarzystwo
UAM
— Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
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UJ
ULw.
UŁ
UMK
uniw.
UP
ur.
URM
Uruski, Rodzina
USB
USz.
UŚ1.
UW
UWr.
W.
Wielkopolski słownik
biograficzny
WiN
wł.
woj.
WP
WSGW
współwł.
wydz.
YMCA
zał.
zam.
Zaroszyc, Wykaz
Zbiory polskie
Ziemiaństwo polskie
1920-1945
zm.

zwz
zz
Zychliński, Złota księga

Urząd Bezpieczeństwa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie
Uniwersytet Łódzki
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urodzony(a)
Urząd Rady Ministrów
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W. 1904-1931
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Warszawa
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właściciel
województwo
Wojsko Polskie
Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi
współwłaściciel
wydział
Young Men’s Christian Association (Chrześcijańskie Sto
warzyszenie Młodzieży Męskiej)
założycielka )
zamieszkały(-a, -li)
D. Zaroszyc, Wykaz właścicieli ziemskich dawnego woje
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E. Chwalewik, Zbiory polskie, t. I-II, W.-Kr. 1926-1927
Ziemiaństwo polskie 1920-1945. Zbiór prac o dziejach war
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zmarł(a)
Związek Walki Zbrojnej
Związek Ziemian
T. Zychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. I-XXXI,
P. 1879-1908
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Ze względu na bogaty materiał genealogiczny, sięgający niejednokrotnie nawet 5 pokoleń,
w tomie IV wprowadzono nowe zapisy cyfrowe. Zastosowano również dodatkowe oznaczenia
dzieci urodzonych z różnych współmałżonków.
Córki i synowie oznaczone są przez kolejne cyfry 1, 2 ,3 (pogrubione). Pierwszy wnuk pierw
szej córki/syna zapisany jest jako 1.1., drugi jako 1.2., trzeci — 1.3. itd. W pokoleniu prawnu
ków pierwsze dziecko wnuka oznaczonego 1.1. zapisane jest jako 1 .1 .1 drugie — 1.1.2., trzecie
— 1.1.3. itd. W pokoleniu praprawnuków pierwsze dziecko prawnuka 1.1.1. oznaczone jest
1.1.1.1., drugie — I.I.I.2., trzecie 1.1.1.3. itd. Tak więc w każdym kolejnym pokoleniu do po
wtórzonego modułu cyfrowego rodzica dodaje się ostatnią cyfrę oznaczającą kolejność
dziecka w danym pokoleniu.
Pierworodne dziecko z pierwszego małżeństwa — l°v. — oznaczone jest jako l a, kolejne
2a, 3a itd. Dzieci z drugiego małżeństwa — 2°v. — odpowiednio jako 1 , 2 , 3Bitd.
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Życiorysy
BAUERFEIND WACŁAW JULIAN (13.05.1888-2.07.1940), wł. maj. Kotfin (pow. opo
czyński), wł. Fabryki Pojazdów w Kotfinie. Syn Gustawa (28.09.1836-20.01.1924),
abs. Instytutu Agronomicznego na Marymoncie, czł. Tow. Rolniczego w 1861, uczest
nika powstania 1863, wł. maj. Gołków (pow. grójecki), i Zofii z Temlerów (1854-1934),
a wnuk Józefa (ok. 1791-3.06.1861), wł. garbarni, i Bogumiły z Hummlów (zm. 1884).
Ur. w Gołkowie.
Rodzeństwo: 1. Józef (zm. 1943), wł. placów w Gołkowie; 2. Władysław (zm.
09.1939), wł. cegielni w Gołkowie, zginął podczas bombardowania; 3. Adolf, współwł.
maj. Gołków (208 ha), w 1945 majątek
obejmował tylko 49 ha, mimo to został
objęty reformą rolną; 4. Gustaw (zm.
1940), wl. młyna w Gołkowie, mjr rez.
WP, brał udział w wojnie w 1920, we
wrześniu 1939 zgłosił się na ochotnika
do wojska i dowodził pociągiem pan
cernym, zamordowany w Katyniu.
W. J. B. w 1. 1898-1907 uczęszcza!
do szkoły Edwarda Rontalera w War
szawie, gdzie otrzymał świadectwo doj
rzałości. Następnie studiował (19071909) chemię na Wydz. Filozoficznym
UJ. Po odbyciu praktyk rolniczych,
osiadł w rodzinnym Gołkowie. W cza
sie wojny w 1915 majątek został zni
szczony, m.in. spłonął pałac. W. J. B.
otrzymał z Gołkowa spłaty w gotówce,
a majątek przejęli jego bracia.
W 1917 na Wielkanoc W. J. B. zarę
czył się z Marią Jadwigą Kobylańską.
Ślub odbył się 11.08.1917 w Warszawie
w kościele Matki Boskiej Łaskawej na
Starym Mieście, a wesele w Resursie
Obywatelskiej. Dzięki posagowi żony
W. J. B. wziął w dzierżawę duży maj.
Małecz k. Spały. W 1920 uczestniczył jako ochotnik w wojnie z bolszewikami. Po
zakończeniu działań wojennych zrezygnował z dzierżawy Małecza i kupił od Fanhausera maj. Kotfin (początkowo ok. 180 ha, po parcelacji i spłacie długów zostało
105 ha). W. J. B. wybudował w Kotfinie nowy dwór, a stary zamieniono na szkołę
i mieszkania dla rządcy, nauczycielki i karbowego. Uporządkowano stawy rybne
i plantacje wikliny, założono sad owocowy i park, a systematycznie nawożone pola
dawały coraz lepsze plony. Największym sukcesem i pasją W. J. B. była produkcja
bryczek. Już na początku lat dwudziestych wyrabiano w Kotfinie bryczki (tzw. kotfinki) resorowane według opatentowanego projektu W. J. B. W 1934 wytwórnia została
rozbudowana, powstała wówczas hala fabryczna mieszcząca kuźnię, stolarnię, tapi-
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Dw ór w Kotfinie

cernię, lakiernię, magazyn i biuro. Fabryka Pojazdów Konnych w Kotfinie produko
wała w latach trzydziestych kilka wzorów bryczek o różnej wielkości i zastosowaniu.
W. J. B. byl czł. ZZ, prezesem straży pożarnej i radnym w gm. Służno. Działał
w Lidze Popierania Twórczości Wynalazczej. Znajdował też czas na życie towarzyskie
i artystyczne: lubił grać na fortepianie, a także śpiewać.
Wojna 1939 przyniosła pierwsze zniszczenia w Kotfinie, m.in. spalił się stary dwór.
Po klęsce wrześniowej W. J. B. wspomaga! aprowizacyjnie oddział mjr. Henryka
Hubala-Dobrzańskiego, który przez pewien czas przebywał w sąsiedztwie Kotfina
w Gałkach. W kwietniu 1940, już po odejściu partyzantów z Gałek, Niemcy rozpoczę
li represje, 11.04. spalili Gałki, mordując mężczyzn. Wówczas aresztowano i zamor
dowano Stanisława Celińskiego i jego syna Józefa, sąsiadów z Korytkowa. 4.06.1940
Niemcy zatrzymali W. J. B. i uwięzili w Opocznie, następnie w Piotrkowie. W. J. B.
został rozstrzelany w lesie pod Moszczenicą. Po ekshumacji w kwietniu 1945 pocho
wano go tam we wspólnej mogile. W kilka miesięcy po śmierci W. J. B. Kotfin przejęli
(13.03.1941) Niemcy, a rodzinę właściciela usunięto z majątku. Żona W. J. B. po po
wstaniu warszawskim wróciła do Kotfina, ale wkrótce powtórnie ją wyrzucono, tym
razem w wyniku dekretu o reformie rolnej.
W. J. B. oż. z Marią Jadwigą z Kobylańskich, córką Bronisława Rajmunda (185414.09.1929), wspólwl. (z bratem Samuelem) fabryki noży „Bracia Kobylańscy” („Ger
lach”) w Kuźnicach Drzewickich (Drzewicy) oraz maj. Kuźnice Drzewickie (121 ha)
i Królówka (86 ha) (pow. opoczyński), i Marii z Krejszofów (6.12.1869-6.12.1943).
Maria Jadwiga B. miała trzech braci: 1. August Ferdynand (7.07.1891-22.01.1943),
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współwł. i dyr. fabryki w Drzewicy, został zamordowany przez oddział „Lwa”; 2. Sta
nisław Maurycy (22.09.1892-5.10.1966), wł. fol. Wólka Karwicka (pow. opoczyński);
3. Bronisław (6.08.1894-22.07.1978), wł. maj. Wolanów (pow. radomski) w 1. 19221935, a od 1935 maj. Krzyszkowice (pow. radomski) o pow. 125 ha.
Dzieci: 1. Maria Elżbieta (3.06.1918-29.09.1990), żona (od 11.07.1939) Jana Żuchowskiego (zm. 09.1939), mgr. prawa, ppor. rez., który poległ w maj. Miętkie nad
Bugiem w walce z wojskami sowieckimi; 2. Jadwiga Agnieszka (ur. 16.08.1921), mgr
ekonomii, abs. SGH-SGPiS i Wydz. Matematyki UW, w 1. 1944-1945 więzień obo
zów w Ravensbriick i Beendorfie, odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstań
czym, Krzyżem Oświęcimskim, Złotym Krzyżem Zasługi, l°v. dn. 20.06.1942 za Sta
nisławem Bieńkowskim (9.07.1911-1.04.1945), abs. SGH, abs. 1932-1933 Szkoły
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, zginął w obozie we Flossenburgu,
2°v. dn. 26.12.1955 za Stanisławem Trzcińskim (ur. 5.06.1916), który w 1. 1936-1939
studiował na PW — abs. szkoły wojskowej w Coetquidan (Francja) (1939-1940), por.
RAF, pilot-nawigator w 1. 1940-1945, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem
Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie, tłumacz języka angielskiego, ich córka 2b.l.
Barbara Maria (ur. 4.09.1957 w Warszawie), dr chemii w 1985 na Case Western Uni
versity w Cleveland (Ohio), pracuje naukowo i zam. w New Hamshire (USA), żona
Daniela Patricka Bancrofta (ur. 2.06.1959 na Alasce), dr. chemii, doktorat w 1986 na
Texas University, ich dzieci: 2b.l.l. James Robert (ur. 17.09.1984); 2b.1.2. Katherine
Maria (ur. 15.04.1986); 2b.1.3. Michael Patrick (ur. 29.04.1994).
Dok.: Lista katyńska, s. 21; Radomyski, s. 61; KAP, s. 203; Spis obywateli, s. 4; PSB, 1 .1, s. 364; Cmentarz
Powązkowski, t. 2, s. 254; Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 3, 11; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 9; Lista
członków czynnych Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim na rok 1861, s. 16; Księga adresowa Króle
stwa Polskiego na rok 1905,W. 1904, s. 240; E. Szulc, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie, W. 1989,
s. 36-37.

Jadwiga Trzcińska (T. E.)
BERO ZOFIA z PSZCZÓŁKOWSKICH h. Jastrzębiec (14.12.1900-20.07.1986),
współwł. maj. Szostek (pow. siedlecki). Córka Józefa, wł. maj. Szostek, i Jadwigi
Narewskiej h. Wieniawa (zm. 27.04.1965). Ur. w Szostku.
Rodzeństwo: zob. biogram
Józefa Pszczółkowskiego.
Po ukończeniu gimn. w Siedlcach uczyła się w szkole ogrodniczej w Warszawie
(1920-1921), następnie odbyła praktykę ogrodniczą w Będkowie na Kujawach.
W październiku 1925 wyszła za mąż za Mieczysława Bero (8.07.1892-1945),
ur. w Skorkowicach, syna Józefa i Antoniny z Gołębiowskich, kpt. 22 p. p. (Siedlce).
W czerwcu 1926 Z. B. wyjechała z mężem na Polesie, gdzie Mieczysław B. został skie
rowany do służby w KOP, m.in. w miasteczku Lenin. Po urodzeniu syna Macieja Z. B.
chorowała i przez rok leżała w szpitalu Ujazdowskim, a następnie przez pół roku była
na kuracji w Dubrowniku w Jugosławi. Później rodzina przeniosła się do Osowca,
gdzie mąż był wykładowcą (do 1930) w szkole podoficerskiej KOP. W 1930 otrzymał
on przydział do Szkoły Podchorążych w Gródku Jagiellońskim (26 p. p.), a w 1933
cała rodzina zamieszkała we Lwowie. Już jednak w 1938 Mieczysław B. został prze
niesiony do swego macierzystego 22 p. p., z którym był związany do 1939.
Z. B. przez wszystkie te lata towarzyszyła mężowi, tak w czasie pobytu na Polesiu,
w prawdziwej głuszy, jak i w innych częściach wschodniej Polski. Wysportowana, jeź
dziła dobrze konno, uczestniczyła w polowaniach, co było rzadkością w latach trzy
dziestych. Przy męskim usposobieniu cechował ją kobiecy wdzięk, skromność i ujmu
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jąca prostota, pogoda i spokój. Była zawsze „głosem rozsądku” i podporą całej rodzi
ny w ciężkich chwilach. Przebywając w rodzinnym maj. Szostek, z zapałem zajmo
wała się powierzonym jej ogrodem owocowo-warzywnym. Założyła w nim inspekty
i szparagarnię. Marzeniem Z. B. i jej męża było, aby w przyszłości osiąść na wydzielo
nej części rodzinnego majątku, wybudować dom i założyć sad. Drzewa owocowe
zostały posadzone. Budowie domu przeszkodziła wojna w 1939.
Po wybuchu II wojny światowej Mieczysław B. walczył pod Lwowem, natomiast
Z. B. wraz z synami wyjechała do maj. Szostek. We wrześniu 1939 w czasie walk
w pobliskiej wsi Ruda opatrywała rannych żołnierzy. W okresie okupacji wraz z ma
tką, siostrami i bratem była aktywnie
zaangażowana w działalność ZW Z-AK
oraz w różne prace społeczne. Działalność
charytatywna opierała się na zasobach ro
dzinnego majątku. Obejmowała ona po
moc dla rodzin jeńców wojennych z oko
licznych wsi, m.in. wysyłanie paczek żyw
nościowych do obozów jenieckich. Dla
sierot i biednych dzieci warszawskich były
organizowane w Szostku kolonie. Niektó
re dzieci były w tak złym stanie zdrowia, że
ich pobyt w Szostku bywał o wiele dłuższy,
niż okres kolonijny. Doglądał ich dr Jacewski, wł. pobliskiego maj. Kamieniec.
Z. B. przewoziła z kuzynem Z. Brzeskim,
jego ciężarowym samochodem, duże ilości
środków opatrunkowych z Warszawy, po
sługując się fałszywymi poleceniami staro
sty niemieckiego na założenie apteczki
w majątku. Dzięki osobistym kontaktom
umieszczała w szpitalu w Siedlcach ran
nych partyzantów, w tym i radzieckich.
Maj. Szostek w czasie okupacji był schro
nieniem dla wielu ludzi. Ukrywał się tam
Zofia z Pszczółkowskich Bero
m.in. późniejszy płk Z. Barbasiewicz,
wówczas por. 22 p. p., któremu za pośred
nictwem męża Z. B. wyrobiono „lewe” papiery i przekazano je do Warszawy.
W Szostku przebywali również urlopowani oficerowie z partyzantki AK. Odbywały
się zebrania, prowadzony był nasłuch radiowy, kursy sanitarne i kolportaż prasy
podziemnej („Biuletyn Informacyjny”). W placówce terenowej „Woda” organizowa
na była podziemna służba sanitarna. Całą tą działalnością kierowała Z. B. wraz
z rodziną.
Mieczysław B. ukrywał się w Warszawie. Był także członkiem ZWZ-AK. Areszto
wany w 1943 przez Niemców, był więźniem Oświęcimia, a następnie Buchenwaldu.
Zginął przed zakończeniem wojny w 1945.
W wyniku reformy rolnej Z. B. 6.09.1944 musiała opuścić rodzinny majątek i wraz
z synem Krzysztofem i siostrą Marią (Marylą) przeniosła się do pobliskiej wsi Wola
Wodyńska, gdzie zamieszkała u gospodarza Świątka. W tej samej wsi przebywała
4
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u gospodarza Nocnia jej matka oraz siostra Anna Wernerowa z dziećmi, wysiedlone
z maj. Nowiny. W tych ciężkich chwilach pomoc nieśli im życzliwi gospodarze: G. Kulicki i S. Adamiak, mieszkający w pobliżu maj. Szostek. W 1946 Z. B. opuściła Podla
sie i wyjechała z synem Krzysztofem na Śląsk Cieszyński. Tam rozpoczęła pracę
w państwowym maj. Dębina. W 1947 sprowadziła do siebie matkę, siostrę i starszego
syna Macieja. Do 1950 była kierownikiem tego gospodarstwa. Mieszkała z najbliższą
rodziną w prymitywnych warunkach (dom nie skanalizowany, studnia w podwórzu).
Zawsze dzielna i mężna, z początku doglądała gospodarstwa, jeżdżąc konno, czego
jej w końcu zabroniono, uważając to za wielkopański nawyk. W 1.1951-1966 zatrud
niona była jako księgowa oraz magazynier w stadninie koni w pobliskim maj. Ochaby.
Maj. Dębina i Ochaby należały do klucza maj. Pruchna. Przed wojną był to majątek
państwowy. Administrował nim brat Jan Pszczółkowski, po skończeniu SGGW
w Warszawie, wraz ze swym zastępcą, Tadeuszem Ptaszyńskim. W czasie wojny T. Ptaszyński wraz z całą rodziną przebywał w maj. Szostek. Po wojnie T. Ptaszyński wrócił
do maj. Pruchna na stanowisko dyrektora i zatrudnił w nim Z. B.
Z. B. ciężko pracowała w gospodarstwach rolnych, mając na utrzymaniu chorą ma
tkę i kształcących się synów. W 1966 przeszła na emeryturę i nadal mieszkała z siostrą
w maj. Ochaby. W 1970 przeniosła się do Ochab Małych, do służbowego mieszkania
siostry Maryli, wówczas księgowej w maj. Gołysz. Od listopada 1983, będąc już chora
(zaawansowany artretyzm), zamieszkała u syna Krzysztofa w Oleśnie Śląskim i tam
zmarła. Pochowana została w grobie rodzinnym w Wodyniach (pow. siedlecki).
Pomimo ciężkich warunków i odpowiedzialnej pracy Z. B. zawsze była ufna i po
godna. Kochała kwiaty i ptaki. Jej przydomowe ogrody tonęły w przepięknych kwia
tach, którymi przyozdabiała mieszkanie, szczególnie pokój, w którym przebywała
matka. Po śmierci matki, a następnie siostry, przy pogarszającym się stanie zdrowia,
zmuszona była zrezygnować z samodzielnego mieszkania i przenieść się do syna
Krzysztofa. Przyzwyczajona do samodzielności i niezależności ciężko znosiła warunki
w Oleśnie Śląskim. Chorowała, chodziła o kulach, kilkakrotnie przebywała w szpita
lu. Mimo ciężkiej choroby przysparzającej wielu cierpień, potrafiła zachować hart
i pogodę ducha, dla każdego mając dobre i życzliwe słowo. Wielką jej pociechą był
starszy syn Maciej, wówczas dr nauk chemicznych, dojeżdżający na urlopy oraz soboty
i niedziele z Zabrza Rokitnicy.
Dzieci: 1. Maciej (ur. 1.01.1927 w Warszawie). Mieszkał z rodzicami kolejno
w Osowcu, Gródku Jagiellońskim, Lwowie i Siedlcach. Okres okupacji wraz z matką
i bratem spędził w rodzinnym maj. Szostek. W 1943 wstąpił do AK. Od września 1944
poszukiwany był przez UB, oskarżony o udział w zamachu na funkcjonariuszy UB.
W listopadzie 1944 został aresztowany przez NKWD i przekazany do Wydziału Infor
macyjnego II Armii LWP w Wesołej pod Warszawą. Ciężkie śledztwo przeszedł
w UB w Otwocku. Stamtąd przewieziony został do więzienia wojskowego, a następ
nie cywilnego w Siedlcach. Z więzienia został zwolniony w październiku 1945 na
podstawie amnestii. Po zwolnieniu wyjechał do Warszawy i rozpoczął naukę w liceum.
Po przeniesieniu się wraz z matką i bratem na Śląsk Cieszyński w 1947 otrzymał
maturę. W tymże roku rozpoczął studia na Wydz. Chemicznym PŁ. Ukończył je na
UL. W 1957, po przerwie związanej z relegowaniem z uczelni z przyczyn politycz
nych, rozpoczął pracę naukową, najpierw w Instytucie Włókien Sztucznych w Łodzi,
następnie 1962 na PSz., gdzie otworzył przewód doktorski. Stopień naukowy doktora
otrzymał w 1967. W 1970 przeniósł się na Śląsk, gdzie zatrudniony jest do dziś w Cen
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trum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, na stanowisku docenta. W tym okresie przy
gotował rozprawę habilitacyjną i 16.06.1987 otrzymał stopień dr. hab. nauk chemicz
nych. Specjalnością jego są tworzywa sztuczne (polimery), a zwłaszcza ich zastosowa
nie w medycynie. Wyniki jego prac dotyczących syntezy polimerów są prezentowane
w szeregu publikacji naukowych w kraju i za granicą.
2.
Krzysztof (ur. 03.1933 we Lwowie), w 1953 ukończył Technikum Hodowlane
w Międzyświeciu w pow. cieszyńskim. Po odbyciu służby wojskowej ukończył Wyższą
Szkołę Rolniczą w Krakowie. Po studiach rozpoczął pracę jako stażysta w zakładach
mięsnych w Tarnowie. Następnie pracował w Państwowym Ośrodku Hodowli Zaro
dowej w Głogówku na stanowisku zootechnika w gospodarstwie Rozkochów oraz
kierownika gospodarstwa Rzepce. Następnie był kierownikiem w Zakładzie Unasieniania Zwierząt w Kluczborku z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Od lipca 1972 zo
stał głównym specjalistą produkcji zwierzęcej w kombinacie PGR Olesno. Od lipca
1973 pełnił obowiązki zastępcy dyr. ds. produkcji zwierzęcej. Od stycznia 1993 na emery
turze. Mieszka w Oleśnie Śląskim. Oż. z Janiną Wawrzykowską, ma dwoje dzieci:
2.1. Małgorzatę, lekarza, zam. w Detroit (USA), i 2.2. Andrzeja, artystę plastyka.
Dok.: Spis obywateli, s. 100; Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 17.

Renata Latour (B. K.)
BŁAŻEJEWSKI HIPOLIT (12.08.1866-25.07.1940), wł. maj. Drzazgowa Wola (pow.
Brzeziny). Syn Michała i Marianny z Guzkowskich. Ur. w Słupnie (pow. Radzymin).
Początkowo naukę pobierał w domu, później studiował rolnictwo, następnie wstą
pił do wojska rosyjskiego i ukończył Szkołę Junkrów w Odessie. Po zwolnieniu z woj
ska poświęcił się całkowicie rolnictwu jako adm. i dzierżawca majątków w pow. Brze
ziny i Rawa Maz. W 1904 powołany do
wojska na wojnę japońską, wyreklamowany był z pomocą Sulikowskiego, wł. dóbr
Popień, którymi H. B. zarządzał pełno
mocnie od 1902. W 1. 1905-1907 brał
czynny udział w ruchu rewolucyjnym na
terenie Polski. W styczniu 1915, gdy H. B.
był adm. maj. Buków (gm. Ciosny), był
aresztowany przez Niemców, więziony
przez dwa miesiące i wyrokiem Sądu Wo
jennego skazany na karę śmierci przez
rozstrzelanie. Wyrok ten cudem i dzięki
okolicznej ludności nie został wykonany.
H. B. sądzony był powtórnie i uniewinnio
ny. W 1918 brał czynny udział w rozbraja
niu Niemców. W 1919 był upoważniony
przez Jana hr. Ostrowskiego do przepro
wadzenia regulacji spadku po zmarłym
Juliuszu hr. Ostrowskim. W 1927 osiadł
na lat 12 na dzierżawie dużego (ponad
900 ha) maj. Węgrzynowice (pow. rawski)
związanego tradycją z pamiętnikarzem
Janem Chryzostomem Paskiem. Od 1895
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pracował społecznie, m.in. w 1928 był prezesem Rady Spółdzielni Rolniczej w Ujeździe i zarządu Kasy Spółdzielczej w Budziszewicach oraz czł. Rady Gminnej i Dozo
ru Szkolnego.
Dn. 30.03.1939 kupił za 325 600 zł maj. Drzazgową Wolę o pow. 278 ha (gm. Będków)
i tamże zmarł w roku następnym. Pochowany jest na cmentarzu w Będkowie. H. B.
był dwukrotnie żonaty: l°v. z Aleksandrą Rostkowską, zm. 5.06.1933, 2°v. z
Wła
dysławą Kiełbasińską od 28.10.1933. Z żadnego z tych związków H. B. dzieci nie miał.
Dok.:

Władysława Błażejewska z Kiełbasińskich.

Bohdan Kempiński
BŁAŻEJEWSKA WŁADYSŁAWA z KIEŁBASIŃSKICH (9.12.1889-26.04.1974),
wł. maj. Drzazgowa Wola (pow. Brzeziny). Córka Romualda i Amelii z Kornackich.
Ur. w rodzinnym maj. Świniokierz Dworski (pow. Rawa Maz.).
Rodzeństwo: 1. Izabela (1885-1905);
2. Stefania (1887-1980) za Michałem Bechli, oficerem ros., miała z nim dwóch sy
nów i córkę Eugenię (1921-1981). Mąż
i synowie zaginęli w ZSRR w czasie czy
stek stalinowskich w 1. 1936-1939, córka
pracowała po wojnie jako księgowa w Z a
kładach Sprzętu Turystycznego i Gospo
darstwa Domowego w Niewiadowie; 3. Ja
nina Krzemińska (1891-1964); 4. Apo
linary Kiełbasiński; 5. Wacław Kiełbasiński-Kempiński (1896-1977), inż. elektryk,
oż. z Urszulą z Łagunów l°v. Hem pel
(1899-1984), miał z nią syna 5.1. Bohdana
(ur. 1937), mgr. inż. elektryka, który oż.
z Marianną Mieczkowską, mgr. filologii
polskiej ma dwoje dzieci: 5.1.1. Krzysztofa
(ur. 1970), mgr. ekonomii i 5.1.2. Annę
(ur. 1975), studentkę SGH; 6. Kazimiera
(1900-1972) za Zenonem Milewskim
(1893-1955), miała trzy córki: 6.1. Zofię
(ur. 1922), dr. chemii; 6.2. Danutę (ur. 1924)
za Jerzym Kamińskim (ur. 1920), mgr. inż. elektrykiem, mają trzech synów: 6.2.1. Ra
fała (ur. 1947), dr. inż. chemii, oż. z Barbarą Hagno, mgr. ekonomii, ich dwoje
dzieci: 6.2.1.1. Małgorzata (ur. 1979) i 6.2.I.2. Wojciech (ur. 1981); 6.2.2. Piotra
(ur. 1950), mgr. geografii, wł. firmy „PTR Kartografia”, oż. z Anną Zatorską, ich
synowie: 6.2.2.I. Jan (ur. 1989) i 6.2.2.2. Maciej (ur. 1991); 6.2.3. Jana (ur. 1956),
mgr. inż. fizyki techn., oż. z Barbarą Gros, mgr matematyki, ich dzieci: 6.2.3.1. Tomasz
(ur. 1980) i 6.2.3.2. Maria (ur. 1988); 6.3. Krystynę (ur. 1926), lekarza stomatologa,
za Janem Waldemarem Sucharą (1925-1972), mgr. inż. elektrykiem, synem Jana
i Eleonory Czyżewskiej, wł. maj. Czaple (pow. Włocławek), dzieci z tego małżeństwa:
6.3.1. Jerzy (ur. 1956), współwł. firmy komputerowej „Abaq” w Łodzi, oż. z Barbarą
Szymańską, mgr. filologii rosyjskiej; 6.3.2. Hanna, inż. mech., za Zdzisławem Kazimierczykiem, mają dwóch synów: 6.3.2.I. Tomasza (ur. 1995) i 6.3.2.2. Adama
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(ur. 1997), mieszkają w Pensylwanii (USA). Krystyna Suchara w 1997 wyszła powtór
nie za mąż za Andrzeja Hempla (ur. 1925), inż. mechanika, syna Józefa i Urszuli
z Łagunów, mieszka w Pensylwanii; 7. Adela (1907-1950) za Jerzym Barwickim
(1908-1978), inż. budownictwa, miała jednego syna 7.1. Andrzeja (ur. 1945), mgr. inż.
rolnika, od 1980 wł. tuczami świń w Bukowcu pod Łodzią, oż. z Anną Misiewicz.
Mają córkę 7.1.1. Joannę (ur. 1977), studentkę wydz. ekonomii UŁ.
W. B. ukończyła szkolę początkową w Żelechlinku, będąc ze starszymi siostra
mi na stancji u organisty. Z uwagi na kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu
XIX w. sytuacja materialna rodziny nie pozwoliła na dalsze kształcenie starszych
córek — posiadane środki wystarczyły natomiast na należyte wykształcenie synów
i młodszych córek. Skutki kryzysu matka W. B. starała się przezwyciężyć, prowadząc
intensywną hodowlę gęsi (ok. 100 sztuk rocznie) sprzedawanych na rynku łódzkim.
Ponadto, już od 1895 część rodziny matki W. B. przeniosła się do Rosji, aby ułatwić
synom ukończenie średnich i wyższych zakładów naukowych w Cesarstwie.
Ok. 1913 W. B. wraz z siostrą Stefanią założyły stołówkę dla studentów w Moskwie.
W 1.1915-1918 W. B. była wł. stołówki dla studentów w Piotrogrodzie przy ul. Newski
Prospekt 136. W sierpniu 1918 po otrzymaniu pomyślnego listu od rodzeństwa, które
wcześniej wróciło do kraju, W. B. wspólnie z bratem Wacławem wyruszyła w trwającą
miesiąc podróż do Swiniokrza. Szczególnie trudne było przekroczenie granicy prze
biegającej wówczas w pobliżu Pskowa. Siostra Stefania pozostała w Rosji i repatrio
wała się z córką Eugenią dopiero w 1924.
Ok. 1923 W. B. wspólnie ze szwagrostwem Zenonem i Kazimierą Milewskimi
wydzierżawiła resztówkę o pow. ok. 30 ha w Tarnowskiej Woli (gm. Lubochnia).
W 1933 wyszła za mąż za
Hipolita Błażejewskiego, dzierżawcę Węgrzynowic.
Ślub odbył się w Warszawie w kościele pokarmelickim. Przyjęcie dla najbliższej rodzi
ny — w restauracji hotelu Bristol.
W marcu 1939 Błażejewscy kupili maj. Drzazgową Wolę (gm. Będków) liczący
278 ha. Majątek ten o ziemi żytnio-ziemniaczanej był dobrze zagospodarowany przez
poprzednich właścicieli. Należało do niego gospodarstwo stawowe o pow. 17,5 ha
i młyn zbożowy na rzece Wolbórce. Był pełny cykl hodowli karpia królewskiego. W. B.
pogłębiła największy z zimochów i powiększyła obszar stawów o ok. 5 ha. Łąki zajmo
wały 25 ha. Wydobywano z nich torf służący za opał dla dworu, mieszkań robotników
rolnych i niektórych budynków inwentarskich. Pastwiska zajmowały obszar 10,1 ha,
a lasy — 61,3 ha. Były to młodniki lasu mieszanego. Dwór z dużym podjazdem przed
gankiem z kolumienkami był murowany, otynkowany i podpiwniczony. Dach miał
czterospadowy kryty papą. Zawierał dziewięć pokoi na parterze i trzy na piętrze.
Obok dworu był park krajobrazowy o pow. 2,5 ha. Do parku przylegały dwa sady
owocowe o łącznej pow. 4 ha.
W. B. energicznie zarządzała majątkiem. Zatrudniała wprawdzie dwóch administra
torów, pp. Piaszczyńskiego i Tomczaka, jednak wszystkie ważniejsze decyzje, w szcze
gólności o inwestycjach, podejmowała samodzielnie. W majątku odczuwano brak po
mieszczeń dla drobniejszego inwentarza żywego. W. B. wybudowała więc duży kurnik
o nowoczesnej konstrukcji, ogrzewany centralnie umieszczonym piecem z cegły sza
motowej. W. B. wybudowała też czworaki. W papierach podworskich pozostały plany
chlewni o pow. ok. 120 m2 z pomieszczeniami na parnik i magazyn na ziemniaki. Tej
budowy W. B. nie zdążyła zrealizować. Budynki stawiane przez W. B. były drewniane.
Projektował je i nadzorował wykonanie inż. budownictwa Jerzy Barwicki, ukrywający
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się w majątku przed Niemcami. Poza nim ukrywali się tam także: Aleksander Oża
rowski z Warszawy, który zbiegi z transportu do obozu koncentracyjnego, oraz chor.
Jan Klecha, pełniący obowiązki dowódcy Obwodu Tomaszów Mazowiecki AK.
Kilka razy do roku majątek odwiedzali partyzanci, prawdopodobnie członkowie
GL, lub innych podobnych formacji, gdyż z mieszkańcami dworu nie robili większych
ceregieli. Po zjawieniu się żądali wydania kluczy, domowników zamykali w piwnicy
i przez kilka godzin gospodarowali we dworze i na gumnie, jak u siebie w lesie. Następnie
znikali równie szybko jak się pojawili, pozostawiając oszacowanie szkód właścicielce.
Z robotnikami rolnymi W. B. utrzymywała poprawne stosunki. Gdy 24.02.1945
w Drzazgowej Woli zebrał się komitet folwarczny, aby przejąć majątek na cele refor
my rolnej, robotnicy rolni prosili „aby dawniejsza właścicielka Błażejewska Władysła
wa mogła powrócić pod opiekę Komitetu”. Ofiarowano jej nawet dwupokojowe mie
szkanie. Pozwolono jej także zabrać meble z dworu.
W następstwie reformy rolnej zdewastowano gospodarstwo stawowe. Stawy zaro
sły trzciną, jedne zmieniły się w grzęzawisko, inne znikły w ogóle z powierzchni ziemi.
Młyn także ucierpiał. Pierwotnie zaopatrzony w dwie pary walców i urządzenia oczy
szczające napędzane turbiną o mocy 17 KM, na początku lat siedemdziesiątych uzna
ny został za godny zamieszczenia w Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego.
Obecnie we dworze jest szkoła.
W. B. zamieszkała w wynajętym lokalu w Tomaszowie Maz., utrzymując się w pier
wszych latach po wojnie z wypieku obwarzanków, które sprzedawała w dni targowe
na rynku. Dopiero ok. 1952 z pomocą rodziny uzyskała rentę ziemiańską. Wiosną
i latem wyjeżdżała do Świniokrza, pomagając bratu Apolinaremu w prowadzeniu
gospodarstwa rolnego. W czasie swych tam pobytów nigdy nie rozpamiętywała prze
szłości. Zawsze pochłaniały ją bieżące zadania, które sobie stawiała i które w miarę
swych możliwości starała się wykonać jak najlepiej. Zmarła w szpitalu w Łodzi i zo
stała pochowana tamże na starym cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej.
Dok.: Zaroszyc, Wykaz, s. 1; Sprawozdanie Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego za jeden rok
od dn. 1 styczn. do dn. 31 grudn. 1913 r. włącznie, Piotrków 1914, s. 44; Z. Matuszewski, Powiat rawsko-mazowiecki, Rawa Maz. 1929, s. 202-203 i 315; K. Baranowski, Katalog zabytków budownictwa przemysłowego
w Polsce, t. 4, z. 8, Powiaty Brzeziny i Łódź, W. 1974, s. 17; E. Wawrzyniak, Na rubieży Okręgu A K Łódź,
W. 1988, s. 60; S. Kosiacki, Parafia Żelechlinek w latach 1901-1945, W 1991, mpis pracy magisterskiej, s. 72i 78,
Bibl. Seminarium Duchownego w Warszawie; Materiały do genealogii i historii domu Kielbasińskich, Warsza
wa 1975-1980, mpis w posiadaniu rodziny. Informacje Danuty Kamińskiej z Milewskich zamieszkałej w Łodzi.

Bohdan Kempiński
BOGUSZEWSKI MIECZYSŁAW h. Ostoja (17.04.1881-25.04.1958), współwł. maj.
Wielka Orawa (pow. mohylewski). Syn Juliana, wł. maj. Wielka Orawa, i Eweli
ny ze Świętorzeckich. Ur. w Mińsku Litewskim.
Rodzeństwo: 1. Władysław (1880-12.12.1933), prawnik; 2. Bolesław (zm. 1917
w Bielsku Podlaskim), lekarz wojskowy; 3. Zofia za Wacławem Swiętorzeckim; 4. Jó
zefa (1898-1975) za Edmundem Bobolim, prawnikiem i przemysłowcem; 5. Anna
(zm. w Zakopanem), współwł. maj. Lewków (pow. sieński w gub. mohylewskiej),
wł. willi „Oksza” w Zakopanem; 6. Michał (zm. 1960), rolnik, gospodarował na
Lubelszczyźnie (pow. Tomaszów Lub.)
Studiował rolnictwo w Studium Rolniczym UJ. Do 1917 gospodarował w Wielkiej
Orawie. Majątek składał się z czterech folwarków: Orawa, Orawka, Olszewszczyzna
i Triputnia. W Wielkiej Orawie było 740 ha, działała tu także gorzelnia.
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

9

M. B. służył w stopniu ppor.
w Korpusie gen. Dowbora-Muśnickiego. Po powrocie do Polski, ob
jął początkowo w dzierżawę maj.
Charlęż (pow. lubartowski), póź
niej rozpoczął pracę w Państwo
wym Banku Rolnym w Warszawie,
gdzie pracował do śmierci.
Okres wojny i okupacji spędził
w Warszawie, z wyjątkiem kilku
miesięcy po powstaniu warszaw
skim, już jednak na początku 1945
wrócił do stolicy. Zmarł w Warsza
wie i został pochowany na cmenta
rzu Powązkowskim.
M. B. oż. z Marią z Sadowskich,
córką Konstantego (1836-2.11.
1917), wł. browaru w Nowogrodzie
Wielkim i cegielni w Dąbrowie
Górniczej, i Marii z Trzebuchowskich (1851 w Kaliszu - 22.11.1919
w Warszawie). Maria B. miała ro
dzeństwo: 1. Zofia (1881-15.07.
Mieczysław z M arią z Sadowskich Boguszewscy
1959) za Kazimierzem Guerąuin,
inż., abs. Instytutu Komunikacji
w Petersburgu, ich syn Bohdan (1904-1979), historyk architektury, prof. PWr.; 2. Jad
wiga za Pawłem Karpowiczem, inż., abs. Instytutu Komunikacji w Petersburgu, ofice
rem wojska rosyjskiego; 3. Kazimierz.
Dzieci: 1. Tadeusz (10.12.1906- 22.12.1986), abs. SGH, ppor. AK okręgu Radom
sko-Kieleckiego „Jodła” (72 p. p. AK), oż. w 1933 w Podorosku z Zofią z Władyczańskich (ur. 24.12.1911), córką
Miłosława Władyczańskiego (28.07.1874-po 28.08.
1941) i Antoniny z Nowickich, ich syn 1.1. Krzysztof (ur. 9.03.1935 w Warszawie), mgr
inż. mechanik, abs. PW, oż. z Barbarą Prymowicz (23.07.1951 w Poznaniu), mają syna
1.1.1. Michała (ur. 26.07. 1977), studenta PW; 2. Stanisław (ur. 28.03.1908-14.06.
1994), inż. rolnik, abs. SGGW (dyplom w 1934), pracował w Państwowym Banku
Rolnym, ppor. artylerii w kampanii 1939, później w oflagach: Arnswalde oflag II B
i Gross-Born (II D), odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem za Wojnę 1939,
Krzyżem za wojnę 1918-1920.
Dok.: SGKP, t. 5, s. 187; t. 7, s. 573; 1 .15, cz. 2, s. 414; Księga pamiątkowa SGG W , s. 549.

Krzysztof Boguszewski (T. E.)
BOSKI ZDZISŁAW h. Jasieńczyk (1883-1945), wł. maj. Czerniew (pow. łowicki).
Syn Czesława, dyrektora cukrowni w Leonowie (pow. gostyński). Ur. w Duninowie
(pow. gostyński).
Siedzibą rodziny Boskich była od 1464 do 1874 wieś Boże w pow. wareckim, od
której pochodzi nazwisko.
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Z. B. studiował rolnictwo (od 1902) na UJ, a następnie korzystnymi dzierżawami
dóbr ks. Ogińskiej w Pińczowskiem doszedł do znacznego kapitału, który łącznie z posa
giem żony, umożliwił mu nabycie w 1921 od Heleny hr. Ostrowskiej maj. Czerniew.
Czerniew stanowił pod każdym względem atrakcyjny majątek rolny; jego łączny
areał liczył 426 ha, w tym 70 ha lasu. Wzniesiony w 1925 siedemnastopokojowy, pię
trowy dwór-pałac w pięknym otoczeniu ogrodu, stawów i lasu, miał rangę rezydencji.
Z. B. szybko wyrobił sobie opinię dobrego gospodarza oraz zyskał uznanie władz
i szacunek sąsiadów. W okresie międzywojennym zasiadał w radach gminnych i powiato
wych, był prezesem ZZ na pow. łowicki. Za pomoc świadczoną w ramach działalności
Białego Krzyża, przyznana mu została honorowa odznaka 10 p. p. stacjonującego
w Łowiczu i wyróżnienie w postaci funkcji ojca chrzestnego sztandaru tegoż pułku.
Z kolei jego żona organizowała w pow. łowickim Koła Gospodyń Wiejskich. Była
to organizacja społeczna niosąca oświatę w zakresie gospodarstwa domowego, higie
ny, hodowli drobnego inwentarza i ogólnej kultury. Do Czerniewa zjeżdżały instruk
torki, które miały tam oparcie; odbywały się różne pokazy i imprezy społeczne.
W czasie wojny zaistniały nowe potrzeby: Czerniew zaczął świadczyć pomoc żywno
ściową różnym środowiskom dotkniętym kataklizmem. Korzystali z niej literaci
w Warszawie, głodujący naukowcy, wysyłano paczki do oflagów na nazwiska znajo
mych i nieznajomych ludzi. Każdy adresowany do Czerniewa list z prośbą o wysyłkę
paczki był natychmiast realizowany. Wreszcie, przyszła jesień 1944 i do Czerniewa
zaczęli napływać ludzie wyrzuceni z Warszawy przez Niemców, pozbawieni w trakcie
powstania dobytku i dachu nad głową. Z. B. przyjął łącznie 143 osoby. Wszyscy byli
nakarmieni i mieli dom do czasu znalezienia innego schronienia. Po sześciu miesią
cach mieszkały jeszcze we dworze 33 obce osoby.
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W końcu lutego 1945, na mocy zarządzenia wynikającego z dekretu o reformie
rolnej, Z. i Helena B. zmuszeni byli opuścić Czerniew; przenieśli się do Zlakowa,
gdzie gościnne przyjęcie zgotowali im miejscowi księżacy (mieszkańcy Księstwa Ło
wickiego). W cztery miesiące później, Z. B. nagle zmarł.
Z. B. oż. w 1907 z Heleną z Boskich, z którą miał czworo dzieci: 1. Jadwiga (19081925); 2. Krystyna (1909-1967) za Massalskim; 3. Anna (ur. 1912) za de Thun; 4. Ju
liusz (1916-1988), oż. z Krystyną Kamieniecką. Ukończył Wydz. Prawa UW; w trak
cie studiów był aktywnym czł. korporacji „Jagiellonia” i jej ideałom pozostał wierny
do końca życia. Wraz z rozpoczęciem wojny wstąpił ochotniczo do 4 p. s. k. w Płocku
i odbył z nim kampanię wrześniową. W 1940 aresztowany przez gestapo został osa
dzony na Pawiaku, po czterech miesiącach zwolniony. W latach 1942-1943 jako
żołnierz AK pracował w wywiadzie wojskowym. Od 1946 był adwokatem-cywilistą
w Łodzi. Pozostawił dwóch synów: 4.1. Pawła (ur. 28.03.1946 w Łodzi), prof. psycho
logii w PAN; 4.2. Tomasza (ur. 13.02.1950 w Łodzi), prof. geologii na Uniw. Faro
w Portugalii.
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 11.

Krystyna z Kamienieckich Boska
BRANDT HELENA AUGUSTA z WOYCIECHOWSKICH h. Korab (1847-13.12.
1938), wł. maj. Orońsko z Krogulczą i Chronówek (pow. radomski). Córka Wiktora
(1821-1883) i Augusty Christiani-Grabieńskiej (1822-1858). Ur. w Trzcianie pod
Rzeszowem.
Po raz pierwszy żona Aleksandra Ksawerego Pruszaka h. Leliwa (24.03.1837 w War
szawie - 30.08.1873 w Orońsku), syna Konstantego Jana i Amelii Klary z Christianich
h. Jarosław, wł. dóbr Sanniki (pow. gostyński), współwł. tamtejszej cukrowni, uczest
nika powstania styczniowego, z którym poślubiona 10.02.1866 w Trzcianie. Po ślubie
zamieszkała wraz z mężem w fol. Okocim. W 1868 sprzedali Okocim i przyjechali do
Warszawy. Od 5.06.1869 H. B. stała się właścicielką maj. Orońsko z Krogulczą i Chro
nówek. Dobra te kupiła od Wojciecha Kalinowskiego, który cztery lata wcześniej
nabył je od generałowej Amelii Christiani, matki Amelii Klary Pruszak. Aleksander
Pruszak objął zarząd nad majątkiem żony. Znajdował się tam pałac w stylu neorenesansowym, zbudowany jeszcze przez jego babkę. Udział w powstaniu 1863 spowodo
wał, że w następnych latach bardzo cierpiał z powodu braku zdrowia. W początku
lat siedemdziesiątych przebywał w celach leczniczych wraz z żoną we Włoszech.
Dn. 12.06.1877 w Kowali Helena wyszła po raz drugi za mąż, za bliskiego przyja
ciela pierwszego męża, wybitnego polskiego malarza, Józefa Brandta h. Przysługa
(11.02.1841 w Szczebrzeszynie -12.06.1915 w Radomiu), syna Jana Alfonsa i Krysty
ny z Lesslów h. Grabie. Od ślubu wraz z mężem mieszkała w Monachium, a lato
spędzała w Orońsku. W obydwu siedzibach państwo Brandtowie prowadzili bogate
życie towarzysko-kulturalne. W Orońsku gościli wielu malarzy, osoby ze sfer arysto
kratycznych i intelektualnych. W pałacu zgromadzili liczne zbiory artystyczne, w tym
kolekcję obrazów. Brandt urządzał malarskie plenery zwane „Wolną Akademią
Orońską”. Niejednokrotnie na wystawach i pokazach rolniczych ziemi radomskiej
Orońsko dostawało nagrody i odznaczenia za piękne rasowe konie i bydło.
Po wybuchu I wojny światowej Brandtowie zamieszkali w Radomiu, gdzie wkrótce
Józef Brandt zmarł. W lipcu 1917 Helena wydzierżawiła Orońsko (ok. 667 ha) zięcio
wi Aleksandrowi Daszewskiemu, a 23.06.1934 sprzedała wnukowi Andrzejowi Da
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szewskiemu i córce Marii Anieli. H. B. zmarła w Radomiu i została pochowana na
miejscowym cmentarzu.
Dzieci H. B. z l°v. Aleksandrem Ksawerym Pruszakiem: l a. Idalia (9.05.1867
Okocim - 9.07.1867 Orońsko); 2a. Maria Magdalena (27.05.1868 Orońsko - 20.03.1959
Radom); 3a. »►Władysław Aleksander (28.02.1871 Orońsko - 15.03.1960 Radom);
4a. Helena Matylda (12.03.1873 Orońsko - 9.03.1874 Orońsko); z małżeństwa z 2°v.
Józefem Brandtem: l b. Maria Krystyna (22.12.1878 Orońsko - 13.05.1945 Radom),
l°v. za Stanisławem Bohusz-Siestrzencewiczem h. Strzała, malarzem, 2°v. za Józefem
hr. Tyszkiewiczem z Łochojska h. Leliwa; 2b. Maria Aniela (17.12.1880 Orońsko 1970), za
Aleksandrem Józefem Daszewskim h. Junosza.
Dok.: Tradycje historyczno-kulturalne Orońska, Orońsko 1988, SGKP, 1.10, s. 295; wspomnienia Władysława
Pruszaka, rkps. Dokum enty i informacje rodzinne.

Tomasz Adam Pruszak
OPPELN-BRONIKOWSKI STEFAN h. Osęk (1858-1908), wł. maj. Szczypiorno,
Rzegocin (Żegocin), Pamięcin i Russów (pow. kaliski). Syn Hilarego, wł. maj. Mar
szałki (pow. ostrzeszowski), i Józefy z Psarskich.
Marszałki były własnością Oppeln Bron ikowsk ich od końca XVIII w. do początku
XX w.
Rodzeństwo: 1. Bolesław, wł. maj. Marszałki; 2. Jan zm. młodo; 3. Kajetan zm.
młodo; 4. Eugeniusz, kawaler; 5. Hilary miał czterech synów; 6. Teodora za Krasickim.
Główną siedzibą rodziny było Szczypiorno. W majątku tym oprócz najbliższej ro
dziny S. O-B. mieszkał jego brat Bolesław z rodziną (po sprzedaniu Marszałek)
i Teodor Krasicki, syn Teodory.
S. O-B. oż. z Kazimierą ze Strzeleckich (zm. 1937). Po wczesnej śmierci męża
Kazimiera O-B. prowadziła całe gospodarstwo. Została pochowana wraz z mężem
w Dobrcu pod Kaliszem.
Dzieci: 1. Leon (1886-1942); 2. Józef (1888-1943).
Dok.: Spis obywateli, s. 9.

Maria z Psarskich Chełkowska
OPPELN-BRONIKOWSKI LEON h. Osęk (1886-1942), wł. maj. Rzegocin (Żego
cin), Pamięcin i Kokanin (pow. kaliski) oraz współwł. maj. Skrzynki (pow. wieluński).
Syn
Stefana i Kazimiery ze Strzeleckich.
Rodzeństwo:
Józef (1888-1943).
L. O-B. w swoich majątkach uprawiał zboże i rośliny okopowe, na które po I woj
nie światowej był popyt. Gdy zmieniła się koniunktura, przestawił gospodarkę na
rośliny przemysłowe, nasiennictwo, hodowlę koni (remonty), krów i świń. Jego żona
rozwijała sadownictwo i warzywnictwo. Wspomagali różne inicjatywy społeczne i cha
rytatywne; łożyli na utrzymanie szkół, szpitali, kościołów, a także na wojsko.
W 1939 L. O-B. został z rodziną wysiedlony z Kaliskiego do GG i zamieszkał
w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie zmarł.
L. O-B. oż. w 1916 z Haliną z Psarskich, (1893-1981), córką Władysława i Marii
z Psarskich; Halina O-B. zm. we Francji i jest pochowana w Lailly-en-Val pod Orle
anem. Ich dzieci: 1. Irena (ur. 1917), l°v. za Stanisławem Warzyckim, poległym
w powstaniu warszawskim, 2°v. za Jacąuesem Driretem, mieszkają w Kamerunie;
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2. Maria (ur. 1919), l°v. za Pierrem Juteletem, 2°v. za Lucienem Sarinem, mieszkają
w Paryżu.
Dok.: Zaroszyc, Wykaz, s. 4, 44. Informacje M arii Sarin.

Maria z Psarskich Chełkowska
OPPELN-BRONIKOWSKI JÓZEF h. Osęk (1888-1943), wł. maj. Szczypiorno
i Russów (pow. kaliski). Syn
Stefana (1858-1908) i Kazimiery ze Strzeleckich.
Rodzeństwo: »+ Leon (1886-1942).
J.
O-B. mieszkał początkowo w Russowie, a następnie razem z matką w Szczypiornie. Hodował konie remontowe, a żona jego prowadziła ogród warzywny i sad. Wa
rzywa i owoce były sprzedawane do miasta. W 1939 J. O-B. razem z rodziną został
wysiedlony do GG. J. O-B. zmarł w Warszawie.
J. O-B. oż. w 1916 z Marią z Karśnickich z Kaliskiego. Maria O-B. po wojnie
wyjechała do córki do USA, gdzie zmarła.
Dzieci: 1. Krystyna (ur. 1917), od 1939 za granicą; 2. Zofia (ur. 1920), żołnierz
AK, więzień Pawiaka, walczyła w powstaniu warszawskim, więzień obozu koncentra
cyjnego, wyszła za mąż za Gerlicza, z którym ma dwóch synów, mieszkają w USA;
3. Jan (1923-1944), żołnierz AK, poległ w powstaniu warszawskim; 4. Elżbieta
(1929-1942).
Dok.: Zaroszyc, Wykaz, s. 4; Lista, t. 2, s. 9.

Maria z Psarskich Chełkowska
BRZOZOWSKI WITOLD h. Korab (1875-14.03.1939), wł. maj. Skrebelicze i Ru
dnia (pow. owrucki na Wołyniu), prawnik. Syn Bohdana i Cezaryny z Dorożyńskich.
Ur. w Antonówce (pow. humański na Ukrainie).
Rodzina Brzozowskich pochodziła z Podlasia, ale już w XVI w. przeniosła się na
Ukrainę.
Rodzeństwo: Józefa za Władysławem Świrskim, współwł. maj. Harmackie (pow.
bałcki na Podolu), adwokatem przysięgłym w Kamieńcu Podolskim, po rewolucji
w Rosji zam. w Warszawie, bezdzietni. Józefa zmarła w Oświęcimiu 24.11.1944.
W. B. uczył się początkowo w II gimn., a następnie ukończył prawo na uniw.
św. Włodzimierza w Kijowie. Do 1918 gospodarował w majątku, który liczy! 1398 ha
(w tym 382 ha ziemi ornej, 164 ha łąk, 837 ha lasów i 15 ha sadu). Oprócz ziemi
W. B. posiadał domy w Żytomierzu. W. B. należał do palestry w Żytomierzu. Praco
wał także w różnych organizacjach. Był prezesem Gubernialnego ZZ Polaków na
Wołyniu, następnie Polsko-Ukraińskiego ZZ w Żytomierzu. Jednocześnie należał
do Krajowego ZZ w Kijowie. W 1916 został powołany na stanowisko prezesa gu
bernialnego zarządu ziemskiego w Żytomierzu i pozostał na nim do chwili opu
szczenia miasta z powodu inwazji bolszewickiej w 1919. Po powrocie do kraju był
naczelnikiem wydziału samorządowego w Zarządzie Cywilnym Ziem Wołynia
i Frontu Podolskiego w Łucku. Organizował samorząd na terenie polskiego Wołynia
i niósł pomoc Polakom powracającym z Rosji. W 1920 zgłosił się na ochotnika do
wojska i został mianowany wojskowym sędzią śledczym. Przeszedł do rezerwy w stop
niu kpt. W 1922 zorganizował Spółkę Akcyjną „Eternit”, którą kierował jako pre
zes do śmierci. Był czł. Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Firley” i Rady Nadzor
czej fabryki „Portland-Cement” nad Kamienną. Dzierżawił maj. Teresin (pow. sochaczewski) należący do książąt Druckich-Lubeckich. W. B. był czynny na polu

14

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

społecznym, działał w Stów. Prawników Kresowców, w PCK, a także w kole by
łych wychowanków II gimn. w Kijowie. Zmarł w Warszawie i został pochowany na
Powązkach.
W. B. oż. z Marią Ścibor-Rylską (1894-1981), córką Hipolita i Anny. Maria była
wychowanką ss. niepokalanek w Jazłowcu, po wojnie mieszkała u córki w Londynie,
gdzie zmarła.
Dzieci: 1. Irena (ur. 17.07.1916) l°v. za Jerzym Dorożyńskim, adwokatem, zamor
dowanym przez Niemców w Dachau w 1941, 2°v. za Jerzym Wickenhagenem, mie
szkała w Argentynie; 2. Anna (ur. 12.01.1918) za Aleksandrem Piotrowskim, przeżyła
10 dni powstania warszawskiego i obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, mieszka
w Londynie, ma syna 2.1. Jana Witolda; 3. Bohdan Maria (ur. 6.10.1919 w Warsza
wie). W 1937 ukończył Gimn. Ziemi Mazowieckiej. Potem studiował na SGGW,
zaliczył 13 egzaminów na wydz. rolnym. Brał udział w II wojnie światowej, jako kpt.
rez. broni pancernej w 1. Dywizji Pancernej. Oż. z Francuzką Teresą Chabrier, mie
szka w Paryżu, ma dwie córki: 3.1. Annę (ur. 18.04.1950) i 3.2. Weronikę (ur. 4.02.
1953), która poślubiła Pierre’a Gricourta, mieszka pod Paryżem, ma czworo dzieci:
3.2.1. Nicolas (ur. 28.02.1979), 3.2.2. Sophie (ur. 15.11.1980), 3.2.3. Olivier (ur. 28.01.
1983), 3.2.4. Arnaud (ur. 23.11.1985).
Dok.: Łoza, 1.1, s. 80; Drzewo genealogiczne rodziny Brzozowskich i in. dokum enty rodzinne.

Bohdan Brzozowski (B. K.)
BRZOZOWSKI WŁADYSŁAW HUBERT h. Belina (30.05.1876-6.07.1973), wł. maj.
Zabokrzycz (pow. olhopolski na Podolu), po 1920 współwł. maj. Zawada (pow. brze
ziński), inż. rolnik. Syn Jana i Heleny z Grocholskich. Ur. w rodzinnym maj. Popieluchy (pow. mohylowski na Podolu).
Rodzeństwo: 1. Jadwiga, wyszła w 1896
za mąż za Michała Ronikera; 2. Anna za
Zygmunta Platera; 3. Zofia, panna; 4. Ta
deusz oż. z Bronisławą Zachariewicz.
Gimnazjum skończył w Odessie, gdzie
mieszkał w odziedziczonym, do dziś ist
niejącym pałacyku. Wyższe studia odbył
w AR w Gembloux, w Belgii. Po uzyska
niu dyplomu i ślubie z Marią Józefą Rawita-Ostrowską (1907) otrzymał od ojca
miasteczko Zabokrzycz wraz z rolniczo-leśnym majątkiem i folwarkami Cebulówką oraz Łomańczycami. Został zwol
niony ze służby wojskowej, gdyż w czasie
ćwiczeń doznał złamania nogi wskutek
upadku z konia. W swych majątkach pro
wadził wzorowe gospodarstwo, posiadał
własną stadninę, rasowe bydło, owce kara
kuły, nierogaciznę, drób, ponadto utrzy
mywał bażantarnię i sforę psów gończych
basetów. Bramy wjazdowej strzegł niedź
wiedź ofiarowany mu przez Czerkiesów ze
Władysław H ubert Brzozowski
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straży przybocznej. W miasteczku był zameczek, zwany szwedzkim, który W. B. ofiarował
podczas wojny światowej na szpital. Fundował też ochronkę dla dzieci pracowników.
Otrzymany od ojca majątek spłacił w całości, dając pieniądze na posagi dla sióstr.
Po wybuchu rewolucji rosyjskiej Brzozowscy schronili się w Kijowie przed banda
mi, które pustoszyły dwory i mordowały właścicieli. W Kijowie jednak również pano
wał terror, rozstrzeliwano inteligencję. W rodzinie zachowała się pamięć wydarzenia
z tego czasu, które mogło się skończyć tragicznie. Do kamienicy, w której mieszkali
Brzozowscy wtargnęła grupa opryszków z czerezwyczajki w poszukiwaniu „burżu
jów”, żeby ich zgładzić. Na wieść o tym teściowa W. B., Maria-Delfina Ostrowska,
siadła do fortepianu i zaczęły grać fugi Bacha. Była doskonałą pianistką. Nie przesta
ła grać ani na chwilę, kiedy na progu stanęli bandyci. Tymczasem W. B., zdążył się
ukryć. Goście przez chwilę stanęli w drzwiach zasłuchani, po czym odeszli, nie robiąc
nikomu krzywdy. Wówczas W. B. powiedział zdanie, które zyskało wagę sentencji
rodzinnej: „C’est la fougue de la belle-mère qui nous a sauvé”. Po zawieszeniu broni
w 1918 Maria B. wraz z dziećmi wyjechała ostatnim niemieckim transportem wojsko
wym do Warszawy. W. B. wstąpił jako ochotnik do tworzącej się polskiej armii.
Otrzymał przydział do intendentury, gdzie działał przez cały czas kampanii 1920
w stopniu ppor. Gdy formował się w Winnicy 12 p. uł. (jego dowódcą był Remigiusz
Grocholski, kuzyn W. B.) W. B. wsparł powstającą formację hojnymi datkami pienięż
nymi, a Maria wyhaftowała sztandar.
Po skończonej kampanii bolszewickiej małżonkowie odnaleźli się w Warszawie.
Jan Ostrowski z Ujazdu, brat Marii ofiarował im w posagu dla siostry trzy kamienice
w Warszawie i niewielki maj. Zawada pod Tomaszowem Maz. Zimę spędzano w pa-

Dwór w Żabokrzyczu
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tacy kii Ostrowskich w Tomaszowie, a lato w Zawadzie. Posiadłość ta, położona na
słabej ziemi, była mało dochodowa, toteż wkrótce Brzozowscy, idąc za radą szwagra
Jana Żółtowskiego, żonatego z Ludwiką Ostrowską, siostrą Marii Józefy, zdecydo
wali się sprzedać Zawadę i kupić poniemiecki majątek w Wielkopolsce. Transakcja ta
nie udała się z powodu powojennej inflacji, wskutek której Brzozowscy stracili prawie
wszystkie pieniądze. Przyjęli wówczas propozycję Żółtowskich zamieszkania wraz
z nimi w świeżo nabytym domu w Poznaniu. Dzieci obu rodzin uczęszczały do tych
samych szkół, lato zwykle spędzano wspólnie w Czaczu. Oboje małżonkowie żyli z do
rywczych prac i starali się ustabilizować swą sytuację życiową. W 1926 Emanuel Małyński, właściciel ogromnego latyfundium na Wołyniu, szukał pełnomocnika do spraw
majątkowych. Prowadził samotne życie w Paryżu, pisząc i wydając książki. Wybór
padł na W. B. i wkrótce rodzina przeniosła się do miejscowości Żurne w pow. krze
mienieckim, siedziby właściciela i centrum administracji. Ogromny majątek okazał
się niezbyt dochodowy. Składał się z wielkich obszarów leśnych oraz łąk i bagien.
Oddalenie od kolei i złe drogi utrudniały i podrażały eksploatację, a podatki były
duże. Maria B. znalazła tu dla siebie wdzięczne pole pracy — dzięki jej inicjatywie
bł. Matka Urszula Ledóchowska, jej kuzynka, wysłała do Żurnego kilka sióstr, które
zaczęły pracę wśród ubogiej i zacofanej ludności. W Bereźnem otworzyły szkołę
i internat dla dzieci pracowników majątku. W Żurnem była kaplica, w której zapra
szani na dłuższe pobyty księża odprawiali nabożeństwa. Katechizowano dzieci, urzą
dzano dla nich uroczystą choinkę, powołano teatr amatorski. Maria B. starała się
pomagać księżom unickim rozproszonym wśród parafii prawosławnych i znajdującym
się nieraz w trudnym położeniu. Zaopatrywała ich m.in. w paramenty kościelne, które
częściowo sama wykonywała. W ostatnich latach życia otrzymała od Ojca Św. medal
„Pro Eeclesia et Pontifice”. Pod wpływem Brzozowskich Małyński zrobił legat, na
mocy którego po jego śmierci cały majątek miał przejść na własność zgromadzenia
ss. urszulanek. Bliskie stosunki nawiązano ze stacjonującą w pobliżu jednostką kawa
lerii z KOP. Oficerowie i żołnierze doceniali gościnność i serdeczność Brzozowskich,
którzy starali się umilać im służbę w zakątku odciętym od świata. Nawiązali też
kontakt z 12 P. Uł. Wołyńskich z siedzibą w Krzemieńcu. Maria wyhaftowała dla nich
nowy sztandar, za co dowództwo odwdzięczyło się, nadając jej tytuł „Matki Pułku”.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski we wrześniu 1939 w Żurnem skazano
W. B. jako „pomieszczyka” na śmierć. Życie uratowała mu wiejska kobieta, dopomi
nając się na cały głos unieważnienia wyroku, gdyż „jest to dobry pan, który, gdy jej
się chata spaliła, ofiarował drzewo na odbudowę”, i W. B. uwolniono. Z pomocą
przemytnika i w towarzystwie córki Marii udało mu się przebyć linię demarkacyjną
dzielącą wschodnie województwa od GG. Mieszkanie w Warszawie zostało w czasie
działań wojennych zniszczone, toteż W. B. udał się do drugiej córki — Anny, do maj.
Udórz w pow. olkuskim. Mąż jej był w oflagu, a majątek pod zarządem niemieckim,
miała jednak zapewnione utrzymanie. W. B. spędził tam lata okupacji, zajmując się
amatorsko malarstwem. Miał w tym kierunku wybitne uzdolnienie, szczególnie pięk
nie robił akwarelowe kopie obrazów Juliusza Kossaka. Wkroczenie w 1945 Armii
Czerwonej do Polski zmusiło go raz jeszcze do zmiany miejsca zamieszkania. Udórz
został objęty reformą rolną, a Anna Moes, uwięziona za współpracę z AK, zmuszona
była uchodzić ze wsi do miasta. Przez pewien czas W. B. wraz z córkami przebywał
w Chorzowie, w końcu wraz z Marią, osiadł w Krakowie i tam zmarł.
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W. B. oż. dn. 12.07-1907 z Marią Józefą Rawita-Ostrowską (2.05.1884-22.12.1935),
córką Juliusza z Ujazdu, i Marii-Delfiny z Tyszkiewiczów.
Ich dzieci: 1. Maria Helena (ur. 17.09.1908) ukończyła pierwsze klasy w gimn.
Cecylii Plater-Zyberk w Warszawie, maturę zdała w szkole ss. urszulanek (czarnych)
w Poznaniu. Ukończyła 3-letnią Szkolę Gospodarstwa Wiejskiego w Snopkowie pod
Lwowem, następnie, korzystając ze stypendium Rockefellera, wyjechała do St. Zjed
noczonych Ameryki. Później przebywała w Szkocji, Anglii i Austrii. Przez trzy lata
wykładała dietetykę i prowadziła kuchnię dietetyczną w Szkole Pielęgniarek i Szpita
lu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Tu ukończyła 3-letnią Szkolę Pielęgniarek. Po woj
nie pracowała jako siostra oddziałowa w Klinice Dziecięcej w Krakowie i współorga
nizowała tam szkołę dietetyczek. Do 1962 była pracownicą sekretariatu Instytutu
Reumatologii w dziale produktywizacji inwalidów w Warszawie; 2. Jan Antoni (27.01.
1910-25.09.1939) ukończył gimn. oo. Marianów na Bielanach w Warszawie, studia od
bywa! w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu. Zginą! we wrześniu 1939 jako ppor.
2 p. sz. na Czerniakowie. Odznaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Militari; 3. An
na Teresa (13.12.1911-1.10.1978) zdała maturę w gimn. ss. Sacre-Coeur we Lwowie,
ukończyła szkołę języków w Pensier w Szwajcarii, następnie Wyższą Szkolę Sekreta
riatu w Belgii. Poślubiła Władysława Moesa, wl. maj. Udórz. Po wojnie pracowała
jako sekretarka w ambasadzie Grecji; 4. Ludwika zm. przed dojściem do pelnoletności; 5. Aniela Maria (6.09.1916-17.11.1981) ukończyła gimn. pp. Szczuków w Rabce,
następnie Szkołę Sztuk Zdobniczych w Warszawie. Brala udział w powstaniu war
szawskim jako łączniczka i sanitariuszka. Poślubiła 29.09.1942 Mirosława Kuleszę,
prawnika. Jako wybitna miniaturzystka została przyjęta do Akademii Miniaturzystów
Królowej Anglii.
Dok.: Łoza, t. 1, s. 80; T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, W. 1995-1996,
s. 152-153 (wg Lenczewskiego W. B. urodził się 13.06.1876); Aftanazy, Materiały, t. XA, s. 458; Lista, 127.
Inform acje Marii Brzozowskiej.

Michał Żółtowski
BUKOWIECKI MIECZYSŁAW h. Drogosław (20.09.1869-18.12.1931), wl. maj. Cichowo (pow. kościański), tytularny gen. brygady WP. Syn Juliana i Natalii z Wyssogotów-Zakrzewskich. Ur. w Mszczyczynie (pow. śremski).

Dw ór w Cichowie
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Wizyta Prezydenta R P Ignacego Mościckiego w Cichowie

Rodzeństwo: 1. August; 2. Wanda; 3. Bogumiła; 4. Halina (1862-9.06.1943); 5. Jad
wiga (1865-28.12.1942).
M. B. ukończył rolnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej w Berlinie (1891-1894).
W 1898 kupił od Markiewiczów maj. Cichowo (w 1913 — 409 ha, w tym 111 ha jezio
ra). Oprócz tego dzierżawił (przed 1914) dwa inne majątki: Czachorowo (pow. go
styński) i Międzychód (pow. śremski). M. B. jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce
zastosował w 1913/1914 sztuczne zraszanie pól.
Na początku wojny M. B. został zmobilizowany do armii niemieckiej i w stopniu
ppor. (1914) walczył pod Jarosławiem, Lwowem, Brześciem Litewskim, Pińskiem,
a także w Serbii. W marcu 1916 przeniesiono M. B. do służby w administracji nie
mieckiej w Królestwie Polskim. Od lipca 1917 był adiutantem w sztabie płk. Bülowa
w Lublinie, a od grudnia 1918 w WP. W 1919 mianowany por., od 20.06.1919 był
szefem sztabu XIV Dywizji w Galicji Wschodniej, a potem na froncie litewsko-białoruskim, od 1.06.1920 ppłk. w XIV Dywizji. W 1923 ukończył Wyższą Szkołę Wojen
ną. Od września 1924 był komendantem obozu warownego w Poznaniu, a 19.07.1926
przeszedł w stan spoczynku z jednoczesnym awansem na gen. brygady. M. B. był
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. i dwukrotnie Krzyżem Walecznych (za
wojnę 1.1919-1920). Zmarł w Cichowie.
M. B. oż. z «H- Aleksandrą z Dzierżykraj-Morawskich (8.12.1890-9.04.1940).
Dzieci: 1. August, pseud. „Gucio” (31.07.1911 w Cichowie -10.1940), maturę zdał
w 1932 w Besançon (Francja), studiował prawo, początkowo na UP, później na UW.
Od 1935 mieszkał w Warszawie na Żoliborzu. W 1.1936-1939 prowadził tu aktywną
działalność polityczną. W 1937 brał udział w strajkach chłopskich. Założyciel w 1938
Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR. W końcu 1939 zorganizował i następnie kierował
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grupą komunistyczną „Piątka Żoliborska”, był także redaktorem jej pisma „Za Wol
ność” (od lipca 1940 — „Wieści ze Świata”). We wrześniu 1940, został wywieziony
z łapanki do Oświęcimia, gdzie zmarł; 2. Ignacy (10.06.1912 w Cichowie - 18.09.1939),
skończył Gimn. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Wyższe Kursy Ziemiań
skie we Lwowie. W 1. 1932-1933 był w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu. Następnie pracował jako adm. majątków ziemskich (maj. Zamek
w pow. szamotulskim). Uczestniczył w kampanii wrześniowej w 7 p. s. k„ zginął w wal
ce z Niemcami pod Brochowem, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari;
3.
Leon (ur. 1916); 4. Jadwiga (ur. 1919), skończyła studia prawnicze, brała udział
w powstaniu warszawskim, po wojnie osiadła we Francji, była prof. na uniw. w Paryżu,
żona André Castagne’a, ich córka 4.1. Nathalie; 5. Natalia (ur. 1924), dziennikarka
i literatka, autorka książki Biała plama, żona Leona Kruszony, ich córka 5.1. Zofia,
mieszka w Danii; 6. Julian (ur. 14.10.1928 w Poznaniu), mieszka w Świeciu nad Wi
słą, oż. z Renatą Elianowską (ur. 19.01.1935 w Świeciu), ich dzieci: 6.1. Andrzej
(ur. 2.02.1954 w Świeciu); 6.2. Witold (ur. 13.02.1955 w Świeciu).
Dok.: PSB, t. 3, s. 118-119 (biogram M. B.); Lista, s. 130-132; Giiter-Adressbuch, s. 21, 49,141; Kawaleria
polska, s. 67; Spis ziemian, woj. poznańskie, s. 9; Radomyski, s. 62; Słownik biograficzny działaczy polskiego
ruchu robotniczego, t. 1, W. 1978, s. 357-358. Informacje Leona Bukowieckiego; T. Kryska-Karski, Gene
rałowie Polski niepodległej, W. 1991, s. 81 (tam też fotografia); P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów
Wojska Polskiego 1918-1939, W. 1994, s. 89.

(T. E.)
BUKOWIECKA ALEKSANDRA z DZIERŻYKRAJ-MORAWSKICH h. Nałęcz,
pseud. literacki „Paula Nałęcz” (8.12.1890-9.04.1940), współwł. maj. Cichowo (pow.
kościański). Córka Ignacego i Julietty z Łubieńskich h. Pomian, wł. maj. Oporowo
(pow. leszczyński). Ur. w Oporowie.
Rodzeństwo: 1. Witold (27.03.18959.11.1944), wł. maj. Oporowo, płk dyplo
mowany kawalerii WP, uczestnik powsta
nia wielkopolskiego i wojny 1920, następ
nie na różnych stanowiskach w WP, od
1935 pierwszy oficer sztabu w Inspektora
cie Armii, w kampanii wrześniowej szef
sztabu Armii „Karpaty-Małopolska”, je
niec oflagu w Woldenbergu, gdzie był
pełnom ocnikiem Kom endy Głównej
ZW Z-AK, stracony w Mauthausen za
pracę konspiracyjną w obozie; 2. Eugenia,
żona Stanisława Piwnickiego, wł. maj. Sikorz (pow. płocki), ich dzieci: 2.1. Liii, l°v.
Cielecka, 2°v. Pertkowa; 2.2. Katarzyna za
Janem Mackałło.
A. B. ukończyła gimn. ss. urszulanek
w Kołomyi (1910). Już jako mężatka bra
ła udział w powstaniu wielkopolskim.
W okresie międzywojennym pisała poezje
pod pseud. „Paula Nałęcz”. Po śmierci mę
Aleksandra z Dzierżykraj-M orawskich
ża Mieczysława Bukowieckiego (1869Bukowiecka z synami
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1931) przejęła administrację maj. Cichowo. Stan finansowy dóbr był wówczas bardzo zły.
Długi dochodziły do 900 000 zł, ale zostały w części spłacone (450 000 zł) dzięki lepszej
koniunkturze, jaka nastała w rolnictwie w ostatnich latach przed wojną. W paździer
niku 1939 A. B. została aresztowana przez Niemców. Przebywała w więzieniu w Ko
ścianie, potem w forcie VII w Poznaniu, gdzie została zastrzelona strzałem w plecy.
Dzieci: zob. biogram
Mieczysława Bukowieckiego.
Dok.: PSB, t. 21, s. 753, 755 (biogram W itolda M.); Lista, s. 130-131, 686; Spis ziemian, woj. poznańskie,
s. 33; woj. warszawskie, s. 54; Giiter-Adressbuch, s. 63. Informacje L eona Bukowieckiego.

(T. E.)
BUKOWIECKI LEON h. Drogosław (ur. 9.08.1916), współwł. maj. Cichowo (pow.
kościański), krytyk filmowy. Syn »+ Mieczysława (20.09.1869-18.12.1931) i
Alek
sandry z Dzierżykraj-Morawskich. Ur. w Cichowie.
Rodzeństwo: zob. biogram »> Mieczysława Bukowieckiego.
Po maturze ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską w Warszawie. W czasie wojny
wyrzucony wraz z rodziną z Cichowa do GG, pracował w Warszawie w warsztatach
naprawy samochodów. W styczniu 1945 wrócił do Cichowa. W dn. 3-6.05.1945 po
wtórnie usunięty z majątku. Robotnicy rolni w Cichowie nie dopuścili do przeprowa
dzenia reformy rolnej, stąd w majątku powstało PGR. W tym czasie dwór ograbiono
ze wszystkich cenniejszych przedmiotów (meble, obrazy, biblioteka, zbrojownia
itd.), które przetrwały okres okupacji i rządów niemieckich w majątku bez więk
szych zniszczeń.
L. B. jest autorem opracowań na temat filmu, uczestnikiem ponad 100 festiwali
filmowych, czł. Stów. Dziennikarzy Polskich i Stów. Filmowców Polskich, a także ku
ratorem społecznym młodzieży przy IX Sądzie Rejonowym w Warszawie.
L. B. oż. z Haliną Marią z Lubowieckich (14.06.1919 w Jabłonnie pod Warszawą 26.06.1991 w Jastarni), córką Antoniego, adm. dóbr ziemskich, i Ireny z Wojdałowiczów.
Dzieci: 1. Aleksander (ur. 5.05.1945 w Małczu), socjolog, dziennikarz, oż. z Hali
ną Marią Adamczyk, mają syna 1.1. Łukasza (ur. 14.01.1986); 2. Andrzej (ur. 31.05.
1955 w Skierniewicach), mgr kulturoznawstwa, kierownik kina studyjnego w Domu
Sztuki na Ursynowie w Warszawie, kawaler.
Dok.: informacje L eona Bukowieckiego.

(T.E.)
BUKOWIŃSKI STANISŁAW h. Drogosław (1879-1953), wł. maj. Nawarzyce Leśne
(pow. jędrzejowski). Syn Ludwika, wł. maj. Nawarzyce Leśne.
S. B. nie posiadał wykształcenia rolniczego, ale dzięki zamiłowaniu do rolnictwa,
pracowitości i stałemu samokształceniu (np. prenumerował różne pisma fachowe) był
dobrym gospodarzem, cieszącym się poważaniem i szacunkiem okolicznych ziemian
i chłopów. Działał także społecznie w samorządzie gminnym, będąc przez jedną ka
dencję wójtem w Nawarzycach Kościelnych.
Mimo niedużej powierzchni (78 ha) majątek S. B. cechowała duża towarowość
dzięki m.in. żyznym glebom (rędziny). Liczne maszyny przyczyniały się do starannej
uprawy ziemi, a duża obsada inwentarza pozwalała na intensywne nawożenie, co ko
rzystnie wpływało na plony. Gospodarstwo miało charakter rolno-hodowlany. Obora
bydła nizinnego czarno-białego była objęta kontrolą mleczności, co pozwalało pro
wadzić selekcję i uzyskiwać dobre wyniki, zarówno w produkcji mleka jak i w hodowli
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bydła. Prowadzono także hodowlę trzody chlewnej zarodowej i sprzedaż macior,
prosiąt i bekonów. W okresie kryzysu S. B. założył hodowlę zwierząt futerkowych (lisy
srebrne, szopy i dwie rasy królików) oraz pasiekę (40 uh). Wybudował też kurniki do
hodowli kur rasy leghorn i zielononóżki. Stale wprowadzał inowacje. W okresie oku
pacji niemieckiej zakupił ciągnik rolniczy, co wówczas należało do rzadkości. Przy
pomocy inż. Franciszka Ksawerego Głuskiego, przyszłego zięcia, zbudował siłownię
wiatrową, dzięki czemu zelektryfikował budynki mieszkalne i gospodarcze. Przez pa
rę lat do spółki ze swoim szwagrem Antonim Nawrockim dzierżawił ponadto maj. Zakalinki k. Janowa Podlaskiego.
Dwór w Nawarzycach był ważnym ośrodkiem życia towarzyskiego w okolicy. Co
rocznie w okresie wakacji przebywało w nim wiele młodzieży, m.in. bywali tu: Stani
sław Szpinalski i Halina Czerny Stefańska. Często urządzano przedstawienia i kon
certy, wieczorki taneczne, kuligi i rajdy konne.
Duża odległość od głównych tras komunikacyjnych i bliskość lasów: sancygniowskiego i piotrkowskiego sprawiły, że w czasie wojny w Nawarzycach często kwatero
wały różne oddziały partyzanckie, m.in. oddział AK „Spaleni” pod dowództwem Ste
fana Rajskiego „Zrywa”, a w 2. połowie 1944 oddział skoczków sowieckich „Awan
garda” pod dowództwem Wasyla Tichonina. Znajdowali tam schronienie ranni party
zanci, którym udzielano opieki, oraz osoby ukrywające się przed okupantem, zaś po
upadku powstania warszawskiego część rodziny wysiedlonej z Warszawy oraz osoby
przydzielone z gminy.
W 1945 w wyniku reformy rolnej Nawarzyce Leśne w dużej części zostały rozpar
celowane. Na resztówce, wskutek interwencji miejscowej ludności, władze pozwoliły
zachować administrację S. B. Był on jedynym ziemianinem z pow. jędrzejowskiego
nie usuniętym z majątku w 1945. S. B. zawdzięczał to pomocy, jakiej udzielił w czasie
okupacj i skoczkom sowieckim. Przez okres blisko trzech lat S. B. kierował resztówką,
składając co dwa tygodnie obowiązkowe sprawozdania. W tym czasie trudnił się także
różdżkarstwem. Likwidacja przez władze komunistyczne resztówki zmusiła S. B. do
ostatecznego opuszczenia domu rodzinnego. Przeniósł się wówczas do Naramy (pow.
miechowski), gdzie gospodarował w kilkuhektarowym majątku należącym do prof.
Nowaka z PKr. Zmarł w Warszawie i został pochowany w Skolimowie pod Warszawą.
S. B. był dwukrotnie żonaty, l°v. za Marią z Mazurkiewiczów (1890-1926), z którą
miał czworo dzieci: l a. Zofia (ur. 1910), l°v. za Kazimierzem Łacicą, pracownikiem
Izby Rolnej w Kielcach, 2°v. za Franciszkiem Ksawerym Głuskim; 2a. Maria (19121992), żona Sławomira Lenartowicza, długoletniego adm. dóbr Sancygniów należą
cych do rodziny Deskurów; 3a. Zbigniew (ur. 1913), abs. Wyższej Szkoły Rolniczej
w Cieszynie, uczestnik wojny 1939 w Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii, ranny pod
Przeworskiem. Oż. z Anną Jarzębską, wł. maj. Jazdowice (pow. miechowski); 4a. Jad
wiga (ur. 1916), żona Władysława Widawskiego, dzierżawcy maj. Głuchów k. Kazi
mierzy Wielkiej; S. B. 2°v. (od 1928) oż. z wdową po inż. Koraszewskim, Stanisławą
(1885-1978).
Dok.: Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 4, 9; Spis obywateli, s. 10. Informacje Zbigniewa Bukowińskiego.

Janusz Lenartowicz
CHABOWSKI WINCENTY h. Lubicz (1873-1942), współwł. maj. Krępica (pow.
płoński), ks. prałat. Syn Władysława (zm. 1918), wł. maj. Krępica, i Izabelli z Przed
pełskich (zm. 1928).
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Rodzeństwo: 1.
Leon Mieczysław (1877-8.09.1954); 2.
Władysław (10.04.
1890-7.09.1949); 3. Henryka (zm. 1954) za Antonim Janczewskim, wł. maj. Żebry
Włosty (pow. pułtuski); 4. Bronisława za Konstantym Buksowiczem (zm. 1929), wł.
maj. Oleksianka i Pieńki (pow. Mińsk Maz.); 5. Maria za Wojciechem Buksowiczem
(1879-1960), wł. maj. Kopana, Urszulin i Żabiniec (pow. błoński), ich syn 5.1. Leon;
6. Natalia (zm. 1970), zakonnica; 7. Roman (zm. 1968), ksiądz, m.in. proboszcz
w Gołyminie (pow. ciechanowski); 8. Antonina (1893-1987) za Józefem Szmitkowskim (1888-15.07.1952), wł. maj. Garwolewo (pow. makowski), Grabowo (pow. cie
chanowski) i Żebry-Falbogi (pow. pułtuski), ich dzieci: 8.1. Tadeusz (1921-1945?),
żołnierz AK, aresztowany w 1945 przez Sowietów w Gołyminie, zginął bez wie
ści; 8.2. Maria (ur. 1923); 8.3. Izabella (ur. 1925); 8.4. Anna (ur. 1926); 8.5. Józef
(ur. 1930); 9. Julia (1895-1987) za Józefem Rawskim, dyplomowanym farmaceutą,
abs. ULw. w 1922, wł. dwóch aptek w Warszawie.
Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do seminarium w Płocku. W 1895 otrzymał
święcenia kapłańskie. Następnie został proboszczem w Sochocinie, gdzie razem
z bp. płockim Nowowiejskim wybudował przed I wojną światową nowy kościół para
fialny. Później administrował parafią w Sierpcu, a w latach trzydziestych był probo
szczem w Ciechanowie. Pełnił również obowiązki dziekana i był prałatem papieża
Piusa XI. W 1935 obchodził 40-lecie kapłaństwa, z tej okazji zorganizowano zjazd
rodzinny, na który zjechało ponad 100 osób.
W. C. na początku wojny został aresztowany przez Niemców i wywieziony wraz
z innymi księżmi z Ciechanowskiego i innych powiatów, do obozu w Dachau, gdzie
zmarł.
Dok.: Borkowski, Spis; Spis obywateli, s. 12; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 14, 30, 68; Lista, s. 140 (tu
błędnie podany jako Stanisław Ch.); Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939, W. [1938], s. 244,452. Przekazy
ustne Leona i Władysława Chabowskich oraz dokum enty w posiadaniu rodziny.

Piotr Janusz Chabowski (T. E.)
CHABOWSKI LEON MIECZYSŁAW h. Lubicz (1877-8.09.1954), wł. maj. Główczyn i Mórkowo (pow. płocki). Syn Władysława (zm. 1918), wł. maj. Krępica (pow.
płoński), i Izabelli z Przedpełskich (zm. 1928).
Rodzeństwo: zob. »+ Wincenty Chabowski (1873-1942).
Początkowo gospodarował w Krępicy. W 1909 kupił od Floriana Smoleńskiego
maj. Główczyn (278 ha), a w latach dwudziestych nabył maj. Mórkowo (Murkowo)
(125 ha). Przez pewien czas był współwł. (ze
Stefanem Mieczkowskim) młyna
w Dzierżanowie. Był znawcą i miłośnikiem koni. Działał w ZZ i Kole Porad Są
siedzkich.
W 1939 po wkroczeniu Niemców maj. Główczyn i Mórkowo zostały objęte admi
nistracją okupanta. L. C. ostrzeżony przez adm. Pajoncka z Dzierżanowa przed are
sztowaniem, zdołał uzyskać zgodę na wyjazd i wiosną 1940 dotarł do GG (do maj. Jasionna, zob. »+ Władysław Chabowski) wraz z córkami: Barbarą i Elżbietą oraz sy
nem Leonem. W Główczynie została żona L. C. oraz córki Maria i Anna, zatrudnione
u niemieckiego adm. Josephiego (żona jako gospodyni, Maria jako księgowa, Anna
jako ogrodniczka). Sytuacja taka trwała do 1941, kiedy zdecydowano, że rozłąka
rodziny nie ma głębszego uzasadnienia. Josephi wyraził zgodę na wyjazd rodziny L. C.
do GG, a nawet zapewnił jej transport do granicy. L. C. po przyjeździe żony i pozo
stałych dzieci osiadł z nimi w maj. Kopana, należącym do Wojciecha i Marii z ChaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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bowskich Buksowiczów. Nieco później przeniósł się z rodziną do Warszawy, do mie
szkania Czesława Mierzejewskiego przy ul. Siennej, tam zastał ich wybuch powstania
1944. Po jego upadku Barbarę, Marię i Annę C. Niemcy wywieźli na roboty do
Rzeszy, natomiast L. C. z żoną i synem Leonem dotarli do Jasionny, gdzie przebywali
do stycznia 1945. W dn. 14.01.1945 Jasionnę zajęły wojska sowieckie, wówczas L. C.
z rodziną ruszył do Główczyna. Przez pewien czas pozwolono im mieszkać w majątku,
ale wobec wprowadzania w życie dekretu o reformie rolnej, zostali zmuszeni do opu
szczenia Główczyna i przenieśli się początkowo do Żukowa (pow. płoński), a po po
wrocie córek z Niemiec, do Gołąbek pod Warszawą. Ostatecznie zamieszkali w Ursu
sie, gdzie L. C. zmarł i został pochowany.
L. C. oż. w 1909 z Joanną z Archutowskich (17.03.1888 19.02.1977), córką Teofila,
wł. maj. Gzowo (pow. pułtuski), i Emilii z Karwowskich, a siostrą Natalii, żony *-+
Władysława Chabowskiego.
Dzieci: 1- 5. zmarły przed I wojną światową na tzw. hiszpankę; 6. Barbara (9.06.
1916-28.07.1983), panna; 7. Maria (ur. 2.01.1920) za Stanisławem Michalskim (ur. 1911),
ich córka 7.1. Aniela Katarzyna (ur. 26.05.1946), panna; 8. Anna (ur. 15.02.1921);
9. Elżbieta (ur. 26.09.1923) w zgromadzeniu ss. nazaretanek w Paryżu; 10. Leon (4.01.
1926-30.07.1967), inż. chemik, zmarł tragicznie, ratując tonącego kuzyna, oż. z Tere
są z Janczewskich, córką Władysława, ich dzieci: 10.1. Marzena (ur. 17.03.1956), in
formatyk, za Kubiaczykiem, ich dzieci: 10.1.1. Marcin (23.09.1981-11.11.1983); 10.1.2.
Ewa i 10.1.3.Adam (bliźnięta) (ur. 20.02.1983); 10.2. Jagna (ur. 21.06. 1960), lekarz,
za Nyckowskim, ich dzieci: 10.2.1. Monika (ur. 9.07.1984); 10.2.2. Jan (ur. 9.11.1985).
Dok. : Spis obywateli, s. 2; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 13.

Piotr Janusz Chabowski (T. E.)
CHABOWSKI WŁADYSŁAW h. Lubicz (10.04.1890-7.09.1949), wł. maj. Jasionna
(pow. łowicki). Syn Władysława (zm. 1918), wł. maj. Krępica (pow. płoński), i Izabelli
z Przedpełskich.
Rodzeństwo: zob. biogram
Wincentego Chabowskiego.
W. C. początkowo gospodarował w maj. Garbatka, należącym do Radziwiłłów.
W 1919 kupił maj. Jasionna (249 ha) od p. Karaśkiewiczowej, wdowy po adm. Niebo
rowa Radziwiłłów. Zakup Jasionny został pokryty po części z posagu żony oraz
oszczędności uzyskanych w Garbatce, głównie z dochodów z mleka (obora w Garbatce liczyła 100 krów).
Jesieńią 1919 W. C. zaciągnął się jako ochotnik do WP i odbył kampanię 1919-1920
w szeregach 201 p. sz. W czasie nieobecności W. C. gospodarstwo prowadziła starsza
siostra żony, Helena Świętochowska, wdowa po Mieczysławie, przy pomocy zaufane
go karbowego Matysiaka, który wcześniej pracował w Garbatce. Po powrocie z wojny
W. C. odbudował w Jasionnie budynki gospodarcze rozebrane przez Niemców na
umocnienia bunkrów i okopów nad rzeką Rawką, gdzie stal przez kilka miesięcy front
rosyjsko-niemiecki. Postawił także dwa nowe budynki mieszkalne dla pracowników
dworskich (12, a później dla 14 rodzin). W 1929 z funduszy własnych i pożyczonych
z Banku Rolnego majątek został wydrenowany, co wpłynęło wydatnie na wielkość
plonów. Podstawą gospodarstwa była obora, z której mleko sprzedawano do Warszawy.
W. C. należał do ZZ i Kola Porad Sąsiedzkich. W 1922 był czł. komisji wyborczej
w wyborach do Sejmu, a w wyborach do Senatu był elektorem z pow. łowickiego.
Podobnie jak duża część ziemiaństwa był sympatykiem endecji.
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We wrześniu 1939 od ognia artylerii polskiej spalił się stary drewniany dwór
w Jasionnej oraz 8 dużych stert z żytem i pszenicą. Po wkroczeniu Niemców majątek
przeszedł pod nadzór okupanta. Sprawował go obywatel ziemski z Westfalii, Enneling, mający do pomocy dwóch Polaków: p. Smoczyńskiego z Poznańskiego i inż.
Tadeusza Parowskiego ze Śniadowa. W. C. zachował zarząd majątku. W 1941 wybu
dował nowy piętrowy dom mieszkalny o kilkunastu pokojach, a w 1942 zelektryfiko
wał majątek i wieś Jasionnę. Inwestycję wykonała firma inż. Piroga i inż. Z. Staniszew
skiego. Po powstaniu warszawskim w majątku znalazło schronienie ok. 40 osób, w tym
m.in. prof. Zórawski z UW. W czasie okupacji W. C. współpracował i wspomagał
finansowo RGO.
Po wysiedleniu 8.02.1945 W. C. z rodziną zamieszkał w Łowiczu, a w 1946 kupił od
p. Bretschnajdera domek jednorodzinny w Ursusie, gdzie ostatecznie osiadł. Aby
zdobyć środki na utrzymanie rodziny, W. C. wspólnie z siostrzeńcem Władysławem
Buksowiczem założył firmę przewozową, mieszczącą się w ruinach spalonego domu
w Warszawie (ul. Nowogrodzka 78). W. C. zmarł i został pochowany w Ursusie.
W. C. oż. dn. 10.11.1915 z Natalią z Archutowskich, córką Teofila, wł. maj. Gzowo
(pow. pułtuski), i Emilii z Karwowskich, a siostrą Joanny, żony Leona Chabowskiego.
Dzieci: 1. Grzegorz (ur. 1917), zmarł dzieckiem; 2. Piotr Janusz (19.04.1919 w Garbatce - 23.03.1996), abs. gimn. oo. Marianów na Bielanach pod Warszawą i Wydz.
Prawa i Administracji UJ, adwokat i radca prawny w firmach: „Metalexport”, CHZ
„Cekop” i „Intervis” sp. z o.o., oż. dn. 17.10.1948 z Wandą Marią z Ciesielskich,
ich dzieci: 2.1. Anna-Maria (ur. 23.07.1949), abs. Wydz. Polonistyki UW, pracuje
w szkolnictwie, od 1971 żona Jana Szwykowskiego, inż., ich córka 2.1.1. Marta Maria
(ur. 23.07.1972), abs. SGGW; 2.2. Małgorzata Maria (ur. 26.10.1950), od 1981 we
Francji, żona Jeana-Luca Chudanta, ich dzieci: 2.2.1. Macha (ur. 1.11.1983)
i 2.2.2. Sandra (ur. 19.02.1987); 2.3. Monika Maria (ur. 1954), mgr anglistyki, abs.
UW, pracownik kancelarii Senatu RP, żona Wojciecha Wybieralskiego, prof. ASP
w Warszawie, ich córka 2.3.1. Marianna (ur. 23.06.1982); 3. Emilia Zuzanna (ur.
20.09.1920 w Jasionnej), abs. Akademii Handlowej w Krakowie, żona Stanisława
Kral-Leszczyńskiego (od 23.04.1949), ich dzieci: 3.1. Władysław (ur. 13.04.1950),
abs. polit. w Helsinkach, zamieszkały w Finlandii, ma dwie córki: 3.1.1. Natalia i 3.1.2.
Aleksandra; 3.2. Andrzej (ur. 6.05.1954), abs. PW, ma dwoje dzieci: 3.2.1. Adam
i 3.2.2. Monika; 3.2.3. Tomasz (ur. 26.12.1958), abs. SGGW, pracuje jako tłumacz
(język fiński i węgierski) przy URM; 4. Władysław (1926-14.01.1931); 5. Teresa (7.01.
1928-2.11.1994), mgr filozofii, abs. UW, długoletni pracownik redakcji gazety „Gro
mada— Rolnik Polski”, w 1.1981-1993 przebywała we Francji, l°v. za B. Choińskim,
2°v. za Przemysławem Brykalskim, ich syn 3.2\1. Mikołaj Maria, abs. ASP w Berlinie
i tam zamieszkały, właściciel posiadłości w Drogoniowie k. Nowej Soli, przeznaczonej
na plenery malarskie.
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 14. Informacje L eona i Władysława Chabowskich oraz L eona
Buksowicza. M ateriały archiwalne w posiadaniu rodziny.

Piotr Janusz Chabowski (T. E.)
CHĄDZYŃSKI STANISŁAW h. Ciołek (1851-1922), wł. maj. Bobrowe (pow. krasynstawski). Syn Medarda (1.04.1829-16.12.1891), wł. dóbr Oleśniki (pow. krasnystawski), i Eufrozyny z Radziejowskich. Eufrozyna była wdową po swym rodzonym
stryju Radziejowskim.
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Rodzeństwo: 1. przyrodni brat Tytus Radziejowski, żonaty z Łubieńską; 2. Tomasz;
3. Wanda Lemańska.
S. C. w działach rodzinnych otrzymał maj. Bobrowe. Po powstaniu styczniowym,
w trudnym okresie dla ziemiaństwa, doszło do częściowej parcelacji majątku, a po
spaleniu się owczarni, która przynosiła główny dochód, w 1908 Bobrowe zostało osta
tecznie sprzedane. S. C. przeniósł się z rodziną do Radomia. Następnie wziął dzierża
wę w maj. Giepło (pow. olkuski). Tam zastała ich wojna (1914). W czasie działań
wojennych folwark uległ zniszczeniu i Chądzyńscy wrócili do Radomia, gdzie zmarli.
S. C. został pochowany razem z żoną w Błotnicy k. Białobrzegów.
S. C. w 1885 oż. z Łucją z Arkuszewskich h. Jastrzębiec (1866-1941), córką Igna
cego i Joanny z Wężyków Rudzkich h. Wąż, wł. dóbr Radostów (pow. opatowski)
i fol. Ryki (pow. radomski).
Dzieci: 1. Janina za »+ Sewerynem Cichowskim (1881-1948); 2. Janusz, młodo
zmarł w Radomiu; 3. »+ Włodzimierz (29.05.1891-27.05.1958).
Dok.: „Rocznik Lubelski” 1903, s. 149.

Stanisław Chądzyński
CHĄDZYŃSKI WŁODZIMIERZ h. Ciołek (29.05.1891-27.05.1958), dzierżawca
majątków ziemskich. Syn »+ Stanisława (1851-1922) i Łucji z Arkuszewskich.
Rodzeństwo: zob. biogram »+ Stanisława Chądzyńskiego.
W 1917 W. C. zaciągnął się do Legionów. Brał udział w wojnie z bolszewikami
w 1920 jako por. 8, następnie 18 p. uł.
Po wojnie W. C. dzierżawił fol. Czarnów pod Kielcami, a później maj. Słubice
z zabytkowym pałacem. Tu wraz z właścicielem (Grzybowski) hodował konie wyści
gowe (m.in. sławnego „Parysa”). Próbował także prowadzić gospodarstwo rybne, ale
ze względu na złe warunki geologiczne inwestycja ta nie powiodła się, co zmusiło
W. C. do wycofania się z dzierżawy. Ze względu na edukację dzieci i bliskość krew
nych W. C. osiedlił się z rodziną w Radomiu, gdzie podjął pracę w Tow. Ubezpiecze
niowym „Florianka”.
We wrześniu 1939 zgłosił się na ochotnika do służby wojskowej i dostał się do
Rumunii. W Ploesti zorganizował w ramach YMCA stołówkę dla uchodźców. Dzięki
zabiegom żony wrócił do okupowanej Polski i zaczął prowadzić u swojego kuzyna »+
Stanisława Zdziarskiego, gorzelnię w maj. Łęgonice. Tu również działał w ruchu
oporu. Przed powstaniem w 1944 wywiózł rodzinę do Warszawy. Po wyjściu z miasta
po upadku powstania przeszedł przez obóz w Pruszkowie, a następnie prowadził
gorzelnie w Wilkowie (u Zakrzewskiego) k. Grójca, a potem w Grodkowie (u Dzie
wanowskich) k. Płocka. W 1946 kupił w Warszawie zniszczoną willę przy ul. Płatowcowej, odbudował ją i sprowadził do niej rodzinę.
W. C. był po wojnie aresztowany i więziony przez władze komunistyczne. Zmarł
w Warszawie, jest pochowany na cmentarzu Powązkowskim.
W. C. oż. w 1924 z Marią Przyłęcką h. Szreniawa, córką
Tadeusza (12.11.187117.04.1943), wł. maj. Bierwce Szlacheckie (pow. radomski), i Stanisławy z Proszkowskich h. Łada.
Dzieci: 1. Barbara (08.1925-08.1969), uczennica prywatnej szkoły Roszkowskiej
i Popielewskiej, brała udział w powstaniu warszawskim (na Powiślu), została wywie
ziona do obozu, a następnie oswobodzona przez oddziały gen. Maczka, wstąpiła do
wojska i tu wyszła za mąż za por. Zbigniewa Wojcieszewskiego. Początkowo mieszka
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ła w Anglii, w 1962 wróciła do Polski i uwikłana w intrygi SB, zginęła zastrzelona
w swym domu w Grójeckiem; 2. Stanisław (ur. 12.01.1927), w wieku 16 lat wstąpił do
AK i służył w 25 p. p. w Łęgonicach Małych pod dowództwem Ryszarda Karwowskie
go, pseud. „Pilecki”. Po wojnie jako student PW oż. z Heleną Malewicz h. Szeliga,
studentką wydz. ogrodniczego SGGW, córką Zbigniewa, wl. dóbr Przeździatka k. So
kołowa Podlaskiego, i Heleny z Gołońskich h. Jastrzębie. W 1970 wyemigrował z ro
dziną do USA i osiedlił się na Long Island w miejscowości Glen Cove, skąd przeniósł
się na Florydę. Ich dzieci: 2.1. Agnieszka (ur. 7.02.1951), za Michałem Dąbskim,
mieszka w Warszawie, ma troje dzieci: 2.1.1. Macieja (1974), 2.1.2. Wojciecha (1975)
i 2.1.3. Marynię (1982); 2.2. Piotr (ur. 25.03.1952) inż. elektronik, oż. w USA z Bar
barą Przybylską; 2.3. Paweł (ur. 1.04.1954), inż. elektronik, oż. w USA z Krystyną
Markowską h. Bończa, dzieci: 2.3.1. Krzysztof (ur. 1981), 2.3.2. Piotr (ur. 1983);
2.4. Marcin (ur. 23.08.1960), zawodowy oficer armii USA.
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 13.

Stanislaw Chądzyński
CHROSTOWSKI ALEKSANDER h. Ostoja (30.11.1885-25.02.1963), współwł.
maj. Dębsko-Ostoja (pow. kaliski). Syn Waleriana, wł. maj. Okol (pow. szczuczyński), i Józefy z Brzostowskich. Ur. w maj. Mocarze (pow. Kolno).
Od najmłodszych lat był silnie przywiązany do ziemi ojczystej i przejawiał zamiło
wanie do pracy na roli. W 1.1901-1907 uczył się w szkole Ogrodniczo-Pszczelarskiej
w Pszczelinie oraz Szkole Rolniczej w Sobieszynie. Pierwszą pracę rozpoczął 1.03.
1910 w charakterze instruktora rolnego w Częstochowskim Tow. Rolniczym i Zarzą
dzie Wydz. Kółek Rolniczych w Częstochowie. W 1909 w Częstochowie odbyła się
duża wystawa rolnicza. Po jej zakończeniu
CTR oraz Piotrkowskie i Częstochowskie
Tow. Rolnicze podjęły inicjatywę stałego
eksponowania wzorowej zagrody wiej
skiej, ogrodu owocowo-warzywnego i pól
doświadczalnych, które mogliby zwiedzać
uczestnicy pielgrzymek do klasztoru jasno
górskiego i wycieczek z kółek rolniczych.
Na kierownika tej placówki wyznaczono
A. C., który „urządzał co roku podług uło
żonego projektu pole pokazowe i ogród
warzywny, a następnie w ciągu lata i w je
sieni oprowadzał gromady ludu licznie
ściągającego ze wszech stron do Często
chowy, i objaśniał, co, jak i dlaczego wyko
nano na polu i w ogrodzie, i jaka stąd na
uka dla rolników płynąć powinna”. O skali
jego pracy świadczyć może fakt, iż tylko
w 1910 ekspozycję tę zwiedziło ponad
15 000 rolników, a w 1913 już 50 000.
W tym okresie nawiązał stałą współpracę
z „Przewodnikiem Kółek i Spółek Rolni
Aleksander Chrostowski
czych”, w którym ukazywały się liczne jego
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

27

artykuły, popularyzujące zagadnienia produkcji rolnej. Okres pracy w Częstochowie
był znaczący w życiu A. C. Tu zetknął się po raz pierwszy z ruchem spółdzielczym,
stając się jego aktywnym orędownikiem. Zorganizował wycieczkę do Liskowa, aby
poznać ks. Wacława Blizińskiego, twórcę „wzorowej wsi”. Przy tej okazji spotkał
miejscowego ziemianina Stefana Grabskiego i jego córkę Annę, którą w 1914 poślu
bił. Dzięki CTR został delegowany do Danii celem zapoznania się ze spółdzielczością
mleczarską. Zdobyte w czasie tej podróży doświadczenia i obserwacje owocowały
w jego późniejszej pracy, m.in. przy usprawnianiu i zakładaniu mleczarni udziało
wych. We wrześniu 1913 skierowany został przez CTR do pracy w charakterze in
struktora na pow. chełmski, by tam podnosić kulturę rolną i organizować społeczeń
stwo do przeciwstawienia się rusyfikacji tego terenu. W czasie działań wojennych
i przesuwania się w 1915 linii frontu, A. C. zmuszony był przenieść się do Bobrujska.
Dzięki rekomendacji Stanisława Wojciechowskiego, przedstawiciela CKO, został
pełnomocnikiem Komitetu na rejon Bobrujska. Dla uchodźców polskich starał się
0 mieszkania, organizował pomoc bieżącą, szukał możliwości zatrudnienia, kierował
do innych rejonów, a także zorganizował nauczanie początkowe dla 1200 dzieci,
ochronkę dla sierot oraz „Dom Polski”. W rezultacie wytężonej pracy i osobistego
zaangażowania, doprowadził w 1918 do powrotu wielu uchodźców do Polski.
We wrześniu 1918 przybył wraz z rodziną do Dębska. Początkowo był administra
torem całego majątku. W 1922 z wydzielonej części zorganizował nowe gospodarstwo
rolne, w którym mógł realizować wszystkie swoje zamierzenia i wdrażać nowoczesne
metody gospodarowania. Folwark stał się przykładem dobrego i racjonalnego gospo
darowania. Jego rozwój, zmiany w sposobie uprawy, zastosowanie nowych odmian
zbóż, nawożenia, używanie żniwiarek, siewników, traktora, nowoczesnej młocarni,
założenie sadu na powierzchni 22 ha, szkółki drzewek owocowych było bacznie
obserwowane przez całą najbliższą okolicę — tak ziemian, jak i chłopów. W 1923
A. C. jako pierwszy w powiecie rozpoczął drenowanie pól, przeprowadzone według
planów i nadzoru Krajowego Tow. Melioracyjnego w Warszawie (zakończenie prac
1925). Przed drenowaniem, z pola zwanego „kamionką” usunięto kilkadziesiąt ton
kamieni, a przeszkadzający w uprawie i drenowaniu duży głaz przewieziono do parku
dla upamiętnienia melioracji. Okazało się, że w następstwie tych prac wzrosła w spo
sób istotny wysokość osiąganych plonów i wynosiła średnio: 24-27 q/ha pszenicy
1 żyta, 220-240 q/ha ziemniaków i 500 q/ha buraków cukrowych. W krótkim czasie
A. C. został czołowym plantatorem i dostawcą buraków (około 10 500 q rocznie) do
cukrowni „Zbiersk”. Był też wielokrotnie wyróżnianym hodowcą, prowadzącym obo
rę zarodową (uzyskiwał ponad 4 000 litrów mleka rocznie od krowy).
Prace w rolnictwie A. C. umiejętnie łączył z prowadzoną działalnością społeczną.
Od początku pobytu w Dębsku nawiązał bliską i serdeczną współpracę z ks. Wacła
wem Blizińskim. Jako znawca przodującej w Europie duńskiej spółdzielczości mle
czarskiej podjął się odpowiedzialnej funkcji wiceprezesa, a następnie prezesa rady
nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Liskowie. Mleczarnia ta stała się ośrodkiem
postępu hodowlanego. Został też wyznaczony na opiekuna szkoły hodowlanej i był
wybierany do komisji rewizyjnej Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego w Liskowie.
W Koźminku założył Spółdzielnię Spożywców „Bratnia Pomoc” i był następnie pre
zesem jej rady nadzorczej do 1939. Od 1919 — prezes Kółka Rolniczego w Koźmin
ku, na tym stanowisku do 1939. Czł. zarządu Straży Ochotniczej w Koźminku. Prze
kazując nieodpłatnie materiały budowlane, przyczynił się do wybudowania remizy
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strażackiej z salą na 200 osób, wykorzystywaną następnie na zebrania, zabawy itp.
W Kaliszu był czł. Tow. Rolniczego ZZ, Syndykatu Rolniczego oraz od 1925 człon
kiem, a następnie do 1939 prezesem Rady Okręgowej „Społem”. W 1919 wybrany
posłem do I Sejmiku Kaliskiego. Jako poseł wyróżnił się zgłoszeniem i realizacją
wniosków w sprawie podniesienia poziomu rolnictwa w powiecie poprzez melioracje,
opiekę weterynaryjną, zabezpieczenia kwali l ikowanego materiału siewnego i hodow
lanego, a w szczególności utworzenie funduszu kredytowego na melioracje w gospo
darstwach mniejszych. A. C. był inicjatorem utworzenia przez Sejmik Kaliski Komi
sji Rolnej i brał udział w pracach Wydziału Powiatowego, który jako pierwszy, już
w 1924, przeznaczył w budżecie znaczną sumę na kredyty melioracyjne. Dzięki sku
tecznej pracy Komisji Rolnej i Wydz. Powiatowego, pow. kaliski uzyskał czołową
pozycję w skali kraju w zakresie wykorzystania funduszy samorządowych, bankowych
i państwowych na melioracje oraz przeprowadzonych melioracji. W powiecie objęto
nimi 20 668 ha, głównie w latach dwudziestych.
W 1925 A. C. był odpowiedzialny za dział rolny wystawy „Wieś Polska” w Liskowie.
Dużą popularność w całym powiecie osiągnął na skutek podejmowania bezinteresow
nie wielu prac społecznych w samorządzie i spółdzielczości. Na wniosek wykonawcy
testamentu ziemianina Jana Unruga, powstała fundacja w Sulimowie (pow. Turek)
(15 włók), która zaprosiła A. C. na stanowisko prezesa rady. W krótkim czasie wybu
dowano pawilon, przeprowadzono remonty i od czerwca 1933 do 1939 dzieci z Zakła
du Wychowawczo-Opiekuńczego w Liskowie korzystały z wypoczynku na wzorowo
prowadzonych koloniach letnich i zimowych. Podczas wielkiej wystawy „Praca i Kul
tura Wsi” w 1937 w Liskowie, przygotowywał obiekty działu rolnego oraz zadbał
o urządzenie pawilonu Akcji Katolickiej. W 1933 został wybrany prezesem parafial
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nej Akcji Katolickiej w Liskowie. Był też czł. Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolic
kiej we Włocławku, do którego organizacyjnie należał Lisków. Przyczynił się do
zorganizowania Regionalnego Kongresu Eucharystycznego w 1938 w Liskowie, pier
wszego organizowanego na wsi. Na kongres przybyło około 30 000 wiernych. Troskli
wą opieką otaczał A. C. dzieci Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego, najuboższych
parafian i dzieci szkolne. W dowód wdzięczności 30.05.1935 nowo wybrany zarząd
powstałego Stów. b. Wychowanków Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego w Lisko
wie nadał mu tytuł członka honorowego Stowarzyszenia. W pracy gospodarczej i spo
łecznej wspomagała A. C. jego żona Anna. W uznaniu zasług A. C. odznaczony został
medalem „Bene Merenti” przez papieża Piusa XI oraz Złotym Krzyżem Zasługi
przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
Po zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939 ustanowiony został przymusowy za
rząd majątku. W związku z poufną informacją o zamierzonym aresztowaniu A. C.
opuścił Dębsko w listopadzie 1939 i udał się do Warszawy. W 1940 rodzinę Chrostowskich wysiedlono do GG. W czasie wojny A. C. był adm. maj. Jaktory k. Radzymina.
W 1944 jego rodzina została zmuszona do opuszczenia miejsca osiedlenia z powodu
działań wojennych.
Po wojnie A. C. pracował jako nauczyciel w technikach rolniczych w Dobryszycach
w pow. radomszczańskim oraz w Sędziejowicach w pow. łaskim. I tu pracował z wła
ściwym sobie zapałem, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie uczniom. Z tułaczki
życiowej rozpoczętej w 1939 nigdy już do Dębska nie wrócił. Pobyt nawet na terenie
powiatu był dla niego i jego najbliższych zabroniony. Zmarł nagle. Pochowany został
na cmentarzu w Sędziejowicach.
A. C. z Anną z Grabskich mieli jedenaścioro dzieci, z których dwoje zmarło.
Dok.: J. Bartyś, Kółka rolnicze w Królestwie Polskim, 1974; M. Ciechocińska, Lisków — wieś wzorowa,
„Zeszyty Naukowe SGPiS”, W. 1958, n r 9; „Liskowianin” 1926-1939; W. Majdański, Ks. Wacław Bliziński
— proboszcz z Liskowa, „Słowo Powszechne” 1971, nr 145; B. Powierza, Nasze melioracje, 1929; Protokół
Kaliskiego Sejmiku Powiatowego 27.02.1923; „Przewodnik G ospodarski” 1937, nr 36; „Przewodnik Kółek
i Spółek Rolniczych w Królestwie Polskim”, 1912; „Rocznik CTR”, 1911, 1912, 1913; J. Socha, Kaliskie
Okręgowe Towarzystwo Rolnicze, 1929; Sprawozdanie CTR w Królestwie Polskim za 1910 r.\ Sprawozdanie
Krajowego Towarzystwa Melioracyjnego za 1926 r.; W APK-AW P 1918-1939; W. Bliziński, Wspomnienia,
Bibl. im. Józefa Piłsudskiego, Łódź.

Lech Tadeusz Chrostowski
CICHOWSKI ROMAN MARIAN h. Wąż (8.09.1880-20.12.1943), wł. maj. Słabuszewice i Międzygórz (pow. sandomierski). Syn
Mieczysława (30.01.1845-17.11.
1918) i Heleny z Kotkowskich. Ur. w Wojciechowicach (pow. opatowski).
Rodzeństwo: zob. biogram
Mieczysława Cichowskiego.
R. C. jako 10-letni chłopiec został oddany na stancję w Warszawie i uczęszczał do
gimn. realnego (rosyjskiego), ucząc się prywatnie po niemiecku i francusku. Po skoń
czeniu gimn. studiował na polit. w Rydze w 1. 1898-1903 na wydz. inżynieryjnym,
następnie przeniósł się na studia rolnicze do Gembloux w Belgii. Nie skończywszy
studiów, wrócił do kraju i zaczął gospodarować. Był na praktyce rolnej w majątku
szwagra w Wilczycach (pow. sandomierski), później na krótko przeniósł się do dużego
maj. w Chocimowie (pow. opatowski), kupionego przez jego ojca Mieczysława od
bp. Popiela.
W 1905 R. C. otrzymał od ojca maj. Słabuszewice i Międzygórz (ogółem 623 ha).
Majątki te ojciec jego otrzymał od swej ciotki Marii Dutreppi. Pozostawały one jednak
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R om an Cichowski

H elena W anda z Cichowskich Rozwadowska

w dzierżawie do 1907 i dopiero wówczas R. C. mógł je przejąć — w stanie wielkiego
zaniedbania. Po paru latach dzięki ogromnej pracy folwarki zostały doprowadzone do
wzorowego stanu w zakresie gospodarki roślinnej, hodowlanej i leśnej.
R.
C. byl wielkim amatorem koni. Z Rosji sprowadził rysaki, które brały udział
w licznych wyścigach. W czasie I wojny światowej konie R. C. zostały rozgrabione.
W okresie międzywojennym R. C. hodował konie na remonty dla wojska.
Po I wojnie światowej R. C. był kuratorem maj. Rożki k. Sandomierza, z którego
dochód był przeznaczony na budowę domów i na utrzymanie dla zubożałych, starszych
osób pochodzenia szlacheckiego. R. C. został zastrzelony w Słabuszewicach przez bandę
(?) w zemście za towarzyszy, zabitych wcześniej na terenie majątku przez oddział NSZ.
Wyrok na R. C. wykonano, mimo że nie był czł. NSZ. Został pochowany w Malicach.
R.
C. oż. (09.1909) z Katarzyną Stępień (19.09.1888 w Międzygórzu - 29.03.1971
w Górze Kalwarii). Żona zajmowała się w majątku ogrodami: ozdobnym i warzywno-owocowym, ten ostatni przynosił znaczny dochód. Mieli córkę Helenę Wandę
(ur. 15.07.1910).
Do 14 roku życia H. R. wychowywała się w domu, mając nauczycielki polskie
i francuskie, a następnie przez 5 lat uczyła się w klasztorze Sacre Coeur w Zbylitowskiej Górze, po czym wróciła do rodziców.
Dn. 28.12.1935 wyszła za mąż za Jana Jordana Rozwadowskiego h. Trzy Trąby, syna
Adama, płk. WP, i Anny z Trzecieskich. Jan R., inż. rolnictwa, we wrześniu 1935 dostał
posadę w dobrach Dzikowskich (pow. Tarnobrzeg) zarządcy fol. Wielowieś. Po półto
ra roku został dyrektorem rolnym całości dóbr dzikowskich. W marcu 1939 jako ppor.
rez. WP otrzymał powołanie do służby czynnej z przydziałem do dywizjonu rozpo
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znawczego 10 brygady kawalerii zmotoryzowanej w Rzeszowie. Po wypadku samo
chodowym przyjechał na rekonwalescencję do Słabuszewic. Gdy wybuchła wojna,
dostał wezwanie do wojska i pomimo niedoleczonej nogi, z laską pojechał do Rzeszo
wa, ale tam nie zastał pułku, który już ruszył w kierunku granicy węgierskiej. Jan R.
połączył się z pułkiem, przekroczył granicę węgierską 19.09.1939 i był internowany
wraz z oddziałami na Węgrzech, a następnie przedostał się w grudniu 1939 do Fran
cji, gdzie wcielono go do 10 p. s. k. w ramach odtwarzającej się 10 brygady. Po upadku
Francji, ewakuowany do Wielkiej Brytanii, służył w Szkocji w ramach 1 dywizji pan
cernej w 10 p. s. k. jako dowódca plutonu i adiutant. W kampanii 1944/1945 wraz
z pułkiem brał udział w walkach we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Jan R. był
dwukrotnie ranny i odznaczony (m.in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecz
nych, belgijskim orderem Chevalier de Leopold I avec palme, belgijskim Croix de
Guerre avec palme, brytyjskim Defence Medal).
H.
R. po śmierci ojca, obawiając się dalszych najazdów na majątek, wyjechała wraz
z synami do Warszawy, zostawiając na miejscu administratora. Po powstaniu 1944
dostała się z dziećmi do Krakowa, do teścia. W październiku 1945 wyjechała z synami
do męża, który był wówczas w randze rtm. zastępcą dowódcy 10 p. s. k. w Niemczech.
Dwa lata spędzili w Niemczech, a następnie byli do demobilizacji w 1948 w Anglii. Po
bezskutecznym szukaniu pracy w Anglii, Jan R. dostał przez krewnych posadę w Po
łudniowej Afryce pod Cape Town, na farmie jabłkowej. Rodzina wyjechała do Południo
wej Afryki. H. R. po kilkakrotnej zmianie pracy została korespondentką w RPA Ra
dia Wolna Europa (1963-1970). Jan R. po zmianie kilku posad został zatrudniony w 1959
jako sprzedawca w firmie produkcji klejów dla celów przemysłowych. Po latach został
dyrektorem działu sprzedaży i pozostał na tym stanowisku do emerytury w 1975.
W 1989 Janowie R. wyemigrowali do Kanady, ze względu na pogarszającą się sytuację
w RPA, i aby połączyć się z synem Markiem. Jan R. zm. 25.07.1990 w Femie (Kanada).
Dzieci: 1.1. Jan Piotr (ur. 18.01.1937 w Warszawie) mieszka w Południowej Afry
ce. Prowadził działalność handlową w Zambii i w RPA; obecnie wraz z żoną i córką
Kim, prowadzi szkołę płetwonurkowania w Petermaritzburgu. Żona Noreen Mil-

D w ór w Słabuszew icach
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ner (ur. 10.07.1937); córki: 1.1.1. Kim Victoria Triegaardt (ur. 7.03.1964), córka jej
1.1.1.1. Victoria Elizabeth (ur. 7.01.1994); 1.1.2. Anne Katherine Hulley (ur. 30.03.
1965), syn 1.1.2.1, David Jordan (ur. 17.02.1993); 1.2. Roman Tomislaw (10.01.1938
w Wielowsi -11.10.1970) wybitny matematyk i naukowiec w dziedzinie komputerów,
wstąpi! do zakonu braci marystów (1956-1960); studiował na uniw. w Sydney (Austra
lia); wystąpił z zakonu i studiował dalej w Cape Town i UNISA (RPA); wyemigrował
w 1970 do Minneapolis (USA). Wraz z żoną Chantal-Marie Leger (ur. 10.12.1938)
i dziećmi: 1.2.1. Paola Athène (ur. 4.10.1964) i 1.2.2. Rohan François (ur. 6.11.1966),
zginęli tragicznie (11.10.1970), zaczadzeni gazowym piecykiem na wakacjach w Annandale (Minnesota — USA); 1.3. Marek Antoni (ur. 16.08.1949 w Elgin w RPA),
lekarz anestezjolog, specjalista od akupunktury, studiował w Cape Town i Durban
(RPA), w Kanadzie i w Bejing w Chinach, w 1986 wyemigrował do Fernie (Kanada).
Zona Danuta Joanna Marta Pascore (ur. 24.06.1953). Dzieci: 1.3.1. Ewa Helena
(ur. 21.03.1979); 1.3.2. Wanda Maria (ur. 14.01.1981); 1.3.3. Jolanta Zofia (ur. 19.11.
1982); 1.3.4. Dominik Jan Jordan (ur. 7.01.1987).
Dok.: Księga pamiątkowa „Arkonii", cz. 3, s. 64-65; Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 5; Lista, s. 163. Inform a
cje Heleny Rozwadowskiej.

(red.)
CIESZKOWSKI JÓZEF h. Dołęga (3.02.1890-1941), współwł. maj. Golesze (pow.
piotrkowski). Syn Michała (1856-1923), wł. maj. Golesze, sędziego w Piotrkowie
Trybunalskim, i Eleonory z Kamockich h. Jelita (zm. 1910). Ur. w Będzinie.
Rodzeństwo: 1. Helena za Kamockim; 2. Henryk, współwł. maj. Golesze, oż. z Wan
dą z Judeyków, ich dzieci: 2.1. Andrzej (9.01.1923-5.09.1944?), żołnierz ZW Z i AK,
uczestnik powstania warszawskiego, zginął prawdopodobnie na Powiślu w Warsza
wie; 2.2. Witold; 3. Zygmunt, współwł. maj. Golesze; 4. Wanda (18.05.1898-26.06.
1972) za »> Czesławem Chmielewskim (21.04.1897-1.12.1960).
J.
C. studia rolnicze ukończy! w Belgii, a następnie odbył praktykę w majątku ojca.
W 1915 wstąpił do Legionu Wschodniego, później byl w Dywizjonie Ułanów Polskich.
Od 8.11.1917 w I Korpusie Polskim jako dowódca plutonu. Od listopada 1918 był
adiutantem 1 p. ul., później dowódcą plutonu w 4 szwadronie pułku. Z 1 p. ul. brał
udział w wojnie z bolszewikami. W czasie walk pod Antonowem (1.06.1920) za szcze
gólną odwagę został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. (nr 2554). Od 23.02.
1921 był dowódcą szwadronu ckm., a w lutym 1922 został przeniesiony do rezerwy.
W okresie międzywojennym pracował jako administrator majątków ziemskich. 13.03.
1939 otrzymał stopień majora. Bral udział w kampanii wrześniowej, walcząc w obro
nie Piotrkowa Trybunalskiego. Zmarł w oflagu w Murnau. Byl odznaczony Krzyżem
Niepodległości i Krzyżem Walecznych. Rodziny nie założył.
Dok.: Spis obywateli, s. 16; Zaroszyc, Wykaz, s. 25; Lista, s. 166-167; Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945,
t. 2, cz. 1, Koszalin 1991, s. 28. Informacje Felicjana Niegolewskiego.
( T

E .)

CZARNOWSKI FELIKS h. Sas (ur. 30.05.1882), wł. maj. Gogolewo (pow. gniewski).
Syn Ignacego i Jadwigi z Dziarnowskich. Ur. w maj. Jeleń (pow. gniewski).
Rodzeństwo: 1. Franciszek (14.02.1883-14.04.1960); 2. Teodor (9.10.1888-1940).
Uczy! się w szkole morskiej. W czasie I wojny światowej służył w niemieckiej ma
rynarce wojennej na okręcie „Hildebrand”. W 1912 kupił od swego kuzyna Leona
Czarnowskiego maj. Gogolewo (ok. 135 ha). W uznaniu osiągnięć na polu pracy za
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wodowej otrzymał w 1938 Brązowy Krzyż Zasługi. Z chwilą wkroczenia Niemców
został w 1939 wypędzony z rodziną z Gogolewa.
F. C. był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Leopoldyną z Krużyńskich miał syna
l a. Józefa (1914-1970), ucznia pelplińskiego Collegium Marianum w Gniewie, stu
denta UP do 1939, od 1943 przebywającego we Francji, uczestnika miejscowego ru
chu oporu, w którym osiągnął stopień majora. Egzamin dojrzałości zdał we Francji.
Uczył w szkole polonijnej w Roubais. Zginął we Francji w wypadku samochodowym.
Z drugiego małżeństwa z Leokadią Ziółkowską F. C. miał czworo dzieci: l b. Zyg
munt (ur. 1917), abs. Collegium Marianum. Od 1.08.1938 pomagał ojcu w gospodar
stwie. W czasie okupacji był na terenie GG. Aresztowany przez Niemców kopał rowy
na terenie Rosji, ale udało mu się uciec i dostać do armii gen. Andersa. Po wojnie
osiadł w Anglii. Mieszka w miejscowości Alston. Żonaty, ma córkę l b.l. Christinę;
2b. Feliks (1921-1958). Ukończył Technikum Rolnicze w Swieciu. Ostatnio pracował
jako dyr. PGR Zespół Zielenice w pow. sztumskim. Dzieci: 2b.l. Janina, pracownik
umysłowy; 2b.2. Maria, pracownik umysłowy; 2b.3. Danuta, mgr filologii polskiej,
nauczycielka w Toruniu; 2b.4. Andrzej zmarł nagle w wieku 28 lat; 3b. Maria Wydro
(ur. 1923), pracownik umysłowy, obecnie wdowa, emerytka; 4b. Ludwik Stefan (ur.
1928), ukończył w 1949 gimn. w Gniewie, pracownik umysłowy, od 1978 rencista.
Synowie: 4b.l. Aleksander (ur. 1961), ukończył Liceum Telekomunikacyjne w Gdań
sku, żonaty, ma dwoje dzieci: 4b.l.l. Ireneusz (ur. 1987) i 4b.1.2. Nicola (ur. 1991);
4b.2. Roman (ur. 1969), abs. UG.
Dok.: KAP, s. 1141.

Ludwik Czarnowski
CZARNOWSKI FRANCISZEK h. Sas (14.02.1883-14.04.1960), wł. maj. Gniewskie
Młyny (pow. gniewski). Syn Ignacego i Jadwigi z Dziarnowskich. Ur. w maj. Jeleń
(pow. gniewski).
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Rodzeństw o: 1. ^ Feliks (ur. 1882);
2. ** Teodor (1888-1940).
Ukończył gimnazjum. Po ojcu odzie
dziczył Gniewskie Młyny (160 ha) — gos
podarstwo rolne wraz z młynem wodnym.
W 1914 był w wojsku, jednak ze wzglę
du na słaby wzrok udało mu się przenieść
do administracji. Po zajęciu przez Niem
ców Królestwa Polskiego pracował w Ra
wie Maz. W 1918 wrócił na Pomorze. Ja
ko czł. Rady Ludowej na pow. gniewski
(1918) i delegat Rządu Polskiego przy
Landraturze w Kwidzynie (od czerwca
1919), umiejętnie i konsekwentnie bronił
interesów polskich. W dużej mierze dzię
ki jego zabiegom przy udziale ks. A. Wolszlegiera władze niemieckie wycofały z te
renu pow. kwidzyńskiego oddział Grenzschutzu i udzieliły zezwolenia na utworze
nie polskiej straży ludowej. Skutecznie
bronił mienia polskiego przed wywiezie
niem do Niemiec. W grudniu 1919 został
pierwszym komisarycznym starostą pow.
gniewskiego; powierzono mu także admi
Franciszek Czarnowski
nistrację części pow. kwidzyńskiego poło
żoną na lewym brzegu Wisły. W 1920 był przewodniczącym Rady Powiatowej w Gnie
wie. W okresie międzywojennym gospodarował w Gniewskich Młynach.
W czasie okupacji był więziony w Ravensbruck (nr więźnia 130108). Po wojnie
zamieszkał w Bydgoszczy, gdzie zmarł.
F. C. oż. z Anną z Hessów (zm. 25.09.1939).
Ludwik Czarnowski
CZARNOWSKI TEODOR h. Sas (9.10.1888-1940), wł. maj. Pierzchowice (pow.
sztumski), maj. Rudno (pow. gniewski). Syn Ignacego i Jadwigi z Dziarnowskich.
Rodzeństwo: 1.
Feliks (ur. 30.05.1882); 2. ** Franciszek (14.02.1883-14.04.
1960).
T. C. w 1920 kupił maj. Pierzchowice, który w wyniku plebiscytu został w granicach
Niemiec, stąd w latach dwudziestych T. C. nabył maj. Rudno (154 ha) i zamieszkał
tam z rodziną, gospodarując do wybuchu II wojny światowej.
We wrześniu 1939 aresztowany przez Niemców, po kilkumiesięcznym pobycie
w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, został zamordowany. Pochowany na cmen
tarzu na Zaspie w Gdańsku.
Dok.: KAP, s. 1192.

Ludwik Czarnowski
CZERMIŃSKI STEFAN h. Cholewa (28.10.1871-14.06.1937), wł. maj. Skoków
(pow. puławski). Syn Ignacego (zm. 1880), urzędnika w Dyrekcji Głównej TKZ
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w Warszawie, uczestnika powstania 1863, i Jadwigi ze Szweycerów (Szwejcerów),
siostry
Michała Szweycera, a wnuk Modesta. Ur. w Warszawie.
S.
C. wychowywał się w Warszawie, następnie uczęszczał do Szkoły Rolniczej
w Czernichowie, którą ukończył w 1894. Po skończonej edukacji początkowo praco
wał jako rządca, od 1903 jako adm. w maj. Łęczna należącym do Blochów. Zarobione
wówczas pieniądze zainwestował w 1910 w dzierżawę maj. Czemierniki (własność Ra
czyńskich). Odremontował tamtejszy renesansowy pałacyk i urządził przy nim ogród
według projektu Stefana Karczewskiego. Inwestował także w gospodarstwo rolne:
kupił pług parowy, założył chmielnik, wprowadził kolejkę konną kursującą w obrębie
majątku i założył lokalną sieć telefoniczną. W czasie I wojny światowej nastąpiła
częściowa dewastacja gospodarstwa, utrata bydła, koni i zniszczenie niektórych bu
dynków. W 1921 S. C., wykorzystując własne fundusze, a także pieniądze otrzymane
od teściowej, kupił maj. Skoków (226 ha). Jednocześnie nadal prowadził dzierżawę
w Czemiernikach.
S.
C. działał na polu społecznym. Przed I wojną światową był czł. sekcji rolnej
przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Brał udział w wyjazdach do Nie
miec i Danii w celu poznania tamtejszych
gospodarstw rolnych. W późniejszym
okresie działał również w CTR i ZZ.
W Skokowie wybudował szkołę z mie
szkaniem dla nauczyciela i urządził
ochronkę dla dzieci. Również ufundował
stypendium dla uczniów jednej ze szkół
lubelskich. W 1924 był współorganizato
rem, a następnie prezesem Opolskiego
Koła Porad Sąsiedzkich. Z jego inicjatywy
powstała przy Kole sekcja Plantatorów
Buraków Cukrowych i sekcja Kontroli
Obór. Na jego wniosek przeprowadzono
badania jakości kotłów przy lokomobilach
z udziałem specjalistów z SGGW oraz
urządzono kurs dla palaczy i mechaników
obsługujących lokomobile i młockarnie.
Zorganizował wykłady dla właścicieli
ziemskich, na które zaprosił m.in. prof.
Stefana Biedrzyckiego. Prof. Biedrzycki
pomógł S. C. sporządzić harmonogramy
prac rolnych w Skokowie. Materiał ten
Stefan Czermiński
S.
C. prze
ganizacji Pracy w Warszawie. S. C. współ
tworzył Rolniczy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim i następnie był czł. jego Rady
Nadzorczej. W 1932 po upadku Banku S. C. musiał wraz z pozostałymi członkami
Rady pokryć część jego długów, co pogorszyło stan finansowy rodziny. S. C. był także
czł. Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń „Snop” i Tow. św. Wincentego a Paulo. Zmarł
w Skokowie i został pochowany w Lublinie.
S. C. w 1904 oż. z Janiną z Wrześniewskich (1882-1950), córką Bronisława, adm.
i dzierżawcy dóbr ziemskich, uczestnika powstania 1863, i Konstancji z Osten-Sackenów.
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Dwór w Skokowie

Dzieci: 1. Hanna (1905-1978), abs. gimn. Wacławy Arciszowej w Lublinie (matura
w 1923), od 1928 żona Bogdana Rakowskiego h. Lubicz (1896-1966), syna Antoniego
(zm. 1914), adm. majątków ziemskich, i Walerii z Genelich (zm. 1941), która pocho
dziła z rodziny kupców i przemysłowców warszawskich. Przodek tej rodziny przywę
drował z Włoch jako snycerz i osiadł w Koniecpolu. Po śmierci męża zamieszkała
Waleria R. we własnym niewielkim majątku Żalnie k. Tucholi. Bogdan R. po ukoń
czeniu studiów rolniczych, przejął od teścia dzierżawę Ciemierników, a potem rów
nież gospodarkę w Skokowie, nie podzielał jednak jego zamiłowania do działalności
publicznej. Zaczynał co prawda swą samodzielną pracę w Ciemiernikach w niesprzy
jającym okresie wielkiego kryzysu. Nakłady niezbędne dla prowadzenia gospodar
stwa, np. zapewnienie systematycznych wypłat dla pracowników itp., wymagały nie
ustannego zaciągania pożyczek, przeważnie krótkoterminowych. Poszukiwanie kre
dytu, na ogół trudno dostępnego, było stałą bolączką mniej zamożnych ziemian. Dob
ra opinia wśród sąsiadów, kupców żydowskich, ułatwiała mu uzyskiwanie kredytu. Po
woli gospodarstwo zaczęło przynosić większe dochody, płynące zwłaszcza z ulubionej
hodowli koni dla wojska. Długi zostały spłacone, a w banku zgromadził się kapitał na
zakup własnego majątku. Plany te przekreśliła wojna. Nadal jednak panował w domu
skromny tryb życia. Na wystawne przyjęcia, stroje itp. brakowało pieniędzy, choć
utrzymywano pewne kontakty towarzyskie z domami ziemiańskimi w okolicy o zbli
żonym statusie społecznym. M.in. założono ze składek „latającą biblioteczkę” kolejno
zaopatrującą uczestników w dobrą beletrystykę i literaturę popularnonaukową. Zwy
kle raz do roku zapraszali księstwo Czetwertyńscy do swej siedziby w Suchowoli całe
okoliczne ziemiaństwo (także niższych szczebli hierarchii tej warstwy) na wysoce ce
nione, acz skromne herbatki. Spotkania te, jak też zebrania ZZ, grały ważną rolę w in
tegracji środowiska. Dzieci Hanny i Bogdana Rakowskiego to 1.1. Teresa (ur. 18.05.
1929), historyk, i 1.2. Janusz (ur. 8.04.1930), inżynier; 2. Wojciech Jerzy (1907-3.05.
1923), uczeń gimn. im. Stefana Batorego („Szkoła Lubelska”) w Lublinie, harcerz,
zmarł na zapalenie trzustki.
Dok.: W Dzierżanowski, Przewodnik warszawski na rok 1869, W. 1869, dz. 1, s. 94; tenże, Przewodnik
warszawski na rok 1870, W. 1870, dz. II, s. 55; Brzozowski, Dzieje, s. 162; Prywatne Męskie Gimnazjum
im. Stefana Batorego („Szkoła Lubelska ”) w X X X lecie, Lublin 1936, s. 86, 348; Spis ziemian, woj. lubelskie,
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s. 3; Lista członków Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Snop”, [Lublin] 1930, s. 1; „Kurier Warszawski”,
1923, nr 24; „Dzień Polski”, 1925, nr 263. M ateriały archiwalne w posiadaniu wnuków S. C.

Teresa Zielińska (T. E.)
DĄBROWSKI WACŁAW h. Dąbrowa (1895-5.01.1937), współwł. maj. Bąki (pow.
sieradzki), rolnik. Syn Andrzeja (1842-1918) i Bronisławy z Gostkowskich (zm. 1932),
wl. maj. Pogorzel (pow. wysokomazowiecki).
Rodzeństwo: 1. Stanisław (1878-1940), wspólwl. maj. Pogorzel, zamęczony w wię
zieniu w Białymstoku, oż. ze Stanisławą z Łukasiewiczów (zm. 1959); 2. Stefan
(ur. 1880), zaginął w czasie działań wojennych, kawaler; 3. Jan (1882-1942), prawdo
podobnie zamordowany przez NKWD, oż. z Ireną z Krajewskich; 4. Józefa Czerniewska (1884-1969); 5. Kazimierz (1886-1979), inż. leśnik (w 1940 był w obozie Radogoszy), oż. z Jadwigą ze Smoczyńskich; 6. Władysław (1889-1978), wywieziony z córką
Teresą do Kazachstanu, przeżył zesłanie, współwł. maj. Pogorzel, oż. ze Stanisła
wą z Pruszyńskich (ur. 1904); 7. Zofia Zaborska-Sokołowska (1891-1980); 8. Józef
(1892-1961), inż. rolnik, kawaler; 9. Aniela (1897-1942), panna, zmarła w Kazachstanie.
W. D. ukończył gimn. w Łomży, a studia rolnicze w Wyższej Szkole Rolniczej
w Warszawie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej W. D. służył w piechocie, m.in. na
froncie białoruskim. Po powrocie z kampanii 1920, pod kierunkiem W. Wygnanowskiego prowadził akcję pomocy rolnikom na spustoszonych ziemiach Białostocczyzny.
Po ślubie w 1924 z
Janiną M. Wieniawską objął administrację maj. Wronowice
należącego do ** Janusza Szweycera. Pracował tam do momentu zakupienia Bąków.
W 1928 Janina i W. D. nabyli maj. Bąki liczący 304 ha za sumę 702 700 zł. Składał się
on z ziemi ornej, ok. 60 ha lasu, łąk, stawów, dużego ogrodu i sadu, niewielkiego
parku, zabudowań gospodarskich i małego, drewnianego dworku modrzewiowego;
dworek ten, niestety, został przez poprzedniego właściciela otynkowany, a dach po
kryty papą. Ziemia orna w Bąkach była bardzo zaniedbana. W. D. zmeliorował grun-
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Wacław Dąbrowski z córką M arią w Bąkach

ty, doprowadzając je do znacznego podniesienia wydajności z hektara. Po 1930, prócz
żyta, pszenicy i owsa, uprawiał buraki nasienne, mak i koniczynę nasienną, które
dostarczał (tzw. elita nasion) bezpośrednio koleją do Gdańska (eksport). Słabsze zie
mie stopniowo zalesiał. Produkcja zwierzęca była znikoma. Okresowo opasano chudziec wołowy dla uzyskania tzw. sztucznego obornika (warstwy słomy i liści, przesypy
wane nawozem Adco, polewane wodą i deptane przez zwierzęta). Oprócz własnego
majątku W. D. prowadził w 1. 1933-1937 dzierżawy, kolejno maj.: Szydłów, Brzeziny
i Bogucice. W tym samym czasie administrował maj. Zalesie i Puczniew.
Dzieci: 1. Maria Halina pseud. AK „Stefania Śledź” ukończyła gimn. im. Cecy
lii Plater-Zyberk na tajnych kompletach w 1944. Brała udział w powstaniu warszaw
skim jako sanitariuszka w szpitalu polowym na ul. Pięknej 24. Po wojnie ukończyła
Wyższą Szkołę Handlu Morskiego (1950), nie uzyskawszy tytułu magistra, lecz dy
plom I stopnia, w związku z odebraniem szkole praw za opozycyjny stosunek do PRL.
Od 1946 pracowała w handlu zagranicznym w branży rybnej w Gdyni, a od 1950
w Warszawie, w biurze Handlowym Centrali Rybnej, a następnie w CHZ „Animex”.
Zmuszona do zmiany pracy w 1953, przeniosła się do handlu wewnętrznego, wreszcie
do Ministerstwa Żeglugi, stale zajmując się zagadnieniami handlu i przemysłu rybne
go. W 1957 wróciła do CHZ „Animex”, gdzie pracowała do czasu przejścia na eme
ryturę w 1980; ostatnio zajmowała się zagadnieniami współpracy z organizacjami
międzynarodowymi (EWG, GATT, EFTA, RWPG) oraz analizą rynków zbytu
w Dziale Ekonomicznym; 2. Antoni Jan (ur. 1933), ukończył Technikum Żeglugi
Śródlądowej we Wrocławiu, pracował 40 lat w zawodzie, początkowo na morzu, jako
boy na „Batorym” i młodszy marynarz na m/s „Pokój” (1950-1952), następnie na
jeziorach mazurskich (holowniki i statki pasażerskie), wreszcie w żegludze na Odrze,
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gdzie przez wiele lat był kapitanem pchaczy. Dwukrotnie żonaty: l°v. ze Stanisła
wą z Purzyckich (zm. 1963), 2°v. z Danutą z Lewińskich (ur. 1942), ekonomistką,
pracującą w Urzędzie Miejskim w Szczecinie. Mają syna, 2b.l. Dariusza Wacława
(ur. 1965), abs. Technikum Żeglugi Śródlądowej; w 1989 wyemigrował do Kanady
(Toronto), gdzie jest współwł. restauracji. Kawaler.
Dok.: M ateriały archiwalne w zbiorach rodziny; Księga pamiątkowa SGG W , s. 533; Lista, s. 206, 208-209.
Inform acje Antoniego Dąbrowskiego.

Maria Dąbrowska
DĄBROWSKA JANINA MARIA z WIENIAWSKICH (27.12.1899-21.09.1981),
współwł. maj. Bąki (pow. sieradzki). Córka Antoniego Roberta (7.06.1871-28.08.
1939) i Marii z Repphanów (1875-5.02.1911), córki Augusta, przemysłowca.
Antoni W., studiował rolnictwo (1891-1895) w Wyższej Szkole Rolniczej w Berli
nie, a studia ekonomiczne odbył w Wiedniu. W czasie wojny był czł. CKO i RGO,
w rządzie A ntoniego Ponikowskiego
(17.02-4.04.1918) był wiceministrem
skarbu. Wł. maj. Chlewnia (pow. błoński).
Rodzeństwo: 1.
Antoni Wieniawski;
2. Kazimierz (1908-20.01.1933), student
architektury PG.
J.
D. była absolwentką (1917) gimn.
im. Cecylii Plater-Zyberk, a w 1919 dwu
letnie wyższe kursy pedagogiczne, następ
nie w 1924 ukończyła studia prawnicze na
UW. W czasie studiów wyszła za mąż za
Wacława Dąbrowskiego (24.10.1924). Od
kupna majątku w 1928 mieszkała razem
z mężem w Bąkach. J. D. dbała o perso
nel pracujący w gospodarstwie (kaplica,
ochronka, opieka lekarska lekarza domo
wego z Szadku i bezpośrednia). Z jej ini
cjatywy wybudowano łaźnię na terenie
podwórza, a we wszystkich głównych bu
dynkach i we dworze sieć wodno-kanali
zacyjną. Po śmierci męża (1937) zarządza
ła majątkiem z pomocą brata Antoniego.
Janina z Wieniawskich Dąbrowska
W 1939 została pozbawiona majątku
przez Niemców, następnie w styczniu
1940 uwięziono ją w obozie dla zakładników w Zduńskiej Woli. Zwolniona po 3 mie
siącach, w lipcu 1940 została wysiedlona do GG. Przebywała tam z przerwami do
lutego 1945 w maj. Chlewnia (pow. Błonie), należącym do nieletnich dzieci brata
Antoniego. Tuż przed wybuchem powstania warszawskiego przeprowadziła się z sy
nem do córki Marii, do Warszawy (Ochota). Tam zastały ich walki. Ukraińcy wypędzi
li oboje na tzw. Zieleniak, stamtąd do „transportu”, skąd uciekli w okolicach Ożaro
wa. W 1945 sytuacja materialna rodziny była tragiczna (brak odzieży, pieniędzy,
a resztek kosztowności i ocalałych mebli nie udało się spieniężyć). Od maja do lipca
1945 przeprowadzono parcelację maj. Bąki. J. D. została wysiedlona do wsi Małyń
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(pow. sieradzki), stamtąd do Woli Puczniewskiej. Później J. D. wędrowała ze swoimi
dziećmi po Polsce (Malbork, Gdańsk-Oliwa, Gdynia). W 1950 podjęła pracę jako
bibliotekarka w Gdyni, mając na utrzymaniu nieletniego syna. Jednocześnie kończyła
średnie i wyższe kursy bibliotekarskie. W 1954 przeniosła się do Warszawy, gdzie
rozpoczęła pracę jako kierowniczka biblioteki zakładowej w Biurze Konstrukcyjnym
Przemysłu Spożywczego (do 1970). Zmarła w Zalesiu Górnym pod Warszawą.
Dok.: M ateriały archiwalne w zbiorach rodziny; Lista, s. 1111-1112; Brzozowski, Polacy na studiach, s. 182;
Reychman, s. 202; Spis obywateli, s. 136; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 73.

Maria Dąbrowska
DONIMIRSKI EDWARD h. Brochwicz (5.04.1885-1.03.1962), wł. maj. Gawłowice
(pow. grudziądzki), następnie maj. Smuszewo (pow. wągrowiecki), rolnik. Syn Ed
warda (24.09.1844-30.07.1907), wł. maj. Łysomice (pow. toruński), działacza społecz
nego i gospodarczego w Prusach Zachodnich, uczestnika powstania styczniowego,
abs. AR w Prószkowie (1863-1864), w 1.1871-1890 wydawcy pisma rolniczego „Gos
podarz” (Toruń), i Heleny z Wolańskich. Ur. w Łysomicach.
Rodzeństwo: 1. Bolesław; 2. Maria; 3. Jan (11.07.1888-3.11.1939?), wł. maj. Łyso
mice, abs. gimn. w Toruniu, studiował w Monachium, komendant tajnej Organizacji
Wojskowej Pomorza w 1918, uczestnik powstania wielkopolskiego, rtm. rez. kawalerii
17 p. ul., prezes (1933-1939) Pomorskiej Izby Rolniczej, szambelan papieski, organi
zator i pierwszy prezes (do 1933) Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego, patron
Związku Pomorskich Kółek Rolniczych, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Medalem Niepodległości, został prawdopodobnie rozstrzelany
przez Niemców w lasku na Barbarce pod Toruniem. Oż. 29.04.1919 z Antoniną z Cypryńskich Działowską.
E. D. ukończył gimn. humanistyczne w Chełmnie, następnie studiował na uniw.
w Lipsku, a w 1.1907-1908 w Wyższej Szkole Rolniczej w Berlinie. Po studiach odbył
praktykę roczną w Wałczu u pp. Chełmickich, po czym zaczął gospodarować w maj.
Gawłowice. W 1918 sprzedał Gawłowice i kupił maj. Smuszewo (610 ha). W 1923
E. D. wziął w dzierżawę na 10 lat maj. Słębowo, należący do jego teścia. Odstawiał
z obu majątków buraki cukrowe do cukrowni w Żninie, był na terenie trzech powia
tów największym plantatorem buraków, osiągał dobre zbiory rzepaku i pszenicy, miał
plantację wikliny na meble, hodował bekony na eksport, a mleko odstawiał do mle
czarni w Damasławku. Pola były zdrenowane, podwórze i dwór zelektryfikowane
własną centralą. Stuletni, rozpadający się dworek z przybudówką został rozebrany
i wybudowano nowy wygodny dwór z centralnym ogrzewaniem według projektu ar
chitekta Stanisława Mieczkowskiego. Budowę ukończono w 1930, gdy cena produk
tów rolniczych obniżyła się o połowę. W tym czasie należało spłacić długi hipoteczne
poprzedniego właściciela. Na skutek tych trudności część majątku rozparcelowano.
E. D. z żoną i córką Janiną oraz teściową, zostali w grudniu 1939 wysiedleni wraz
z innymi sąsiadami, najpierw do szkoły w Międzylesiu, potem z Wągrowca do Zamo
ścia, gdzie dojechali 13.12. Ziemianie i sołtysi pow. zamojskiego rozlokowali wysied
lonych po wsiach i dworach. Donimirscy mieszkali początkowo u ss. franciszkanek
w Łabuniach, później w wynajętym pokoju w Zamościu, a od 15.05.1940 do grudnia
1941 w gościnnym domu Janiny Suchodolskiej w Mościskach. Od 1942 do lipca 1944
Edward był adm. maj. Krasne w pow. chełmskim. Następnie przebywali w Budach
Zaborowskich na skraju Puszczy Kampinoskiej. Tam E. D. z synem Ignacym zostali
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aresztowani przez własowców, którzy ich obrabowali i doprowadzili do obozu w Pru
szkowie; zwolnieni po paru dniach na podstawie zaświadczenia lekarskiego, przedo
stali się do Sochaczewa. Z żoną i córką przebyli dwa tygodnie u krewnych Donimirskich w Kożuszkach, a potem w Kiernozi, gdzie utrzymywali się z wyrobu cukierków
do lutego 1945. Wówczas E. D. z synem Ignacym, przedostali się pociągiem towaro
wym do Smuszewa, gdzie zastali już przybyłego z obozu w Niemczech młodszego
syna, Włodzimierza, który został wybrany przez radę robotniczą kierownikiem mają
tku. Gospodarstwo było pozostawione przez bałtyckiego Niemca w porządku, tylko
bez wozów i koni. Wróciła też żona z córką i nastąpił krótki okres spokoju we włas
nym ogrzanym domu i z dawną życzliwą gosposią, która przetrwała tu całą wojnę.
W kwietniu nastąpiło ponowne wysiedlenie z majątku, tym razem przez władze ko
munistyczne; nie pozwolono im zabrać niczego prócz rzeczy osobistych. Rodzina
zamieszkała w Bydgoszczy. W sierpniu 1945 E. D. objął administrację maj. Gartkowice w pow. lęborskim, a następnie administrował w kilku majątkach na Pomorzu
w pow. słupskim, koszalińskim i białogardzkim, aż do emerytury. Z władzami PGR
nie miał konfliktów, natomiast był dwukrotnie aresztowany pod fałszywymi zarzuta
mi o sabotaż. W 1949 komisja, złożona z dwu prokuratorów wojskowych, przedstawi
ciela Wojewódzkiego Zarządu PGR i Wydz. Rolnego, umorzyła sprawę o sabotaż,
stwierdziwszy dobry stan gospodarstwa, a sąd w Słupsku uniewinnił E. D. i polecił
przyjąć go na równorzędne stanowisko. Przebywszy jednak w piwnicy w Lęborku pięć
miesięcy, wyszedł stamtąd z ciężką astmą oskrzelową i chorobą wrzodową zakończo
ną operacją. E. D. w 1955 zamieszkał z żoną w Szczawnicy.
E. D. oż. w 1913 z Ewą z Kozłowskich h. Jastrzębiec (1890-1962), córką Kazimie
rza, wł. maj. Słębowo (pow. żniński), i Lucyny z Kozłowskich. Ewa D. była abs. szkoły
ss. urszulanek w Karłowicach k. Wrocławia, Wyższych Kursów Baranieckiego w Krako
wie i kursu ogrodniczego w Londynie; znała języki obce (francuski, angielski, niemiecki).
Dzieci: 1. Janina (ur. 1913), ukończyła szkołę średnią w Sacre Coeur w Jette
(przedmieście Brukseli), żona Rudolfa Łuczyńskiego, kierownika PGR Skibno. Pra
cowała jako kierowniczka fermy drobiu w Skibnie; od 1967 mieszka w Kielcach;
2. Ignacy (1916-1984), w 1939 ukończył PG. Po wojnie mieszkał w Bydgoszczy, pra
cował w Polskim Radiu, następnie w Instytucie Łączności w Warszawie-Miedzeszynie, następnie w Ministerstwie Łączności, jego córka, 2.1. Anna Straszyńska mieszka
w Warszawie; 3. Włodzimierz (ur. 1919), rolnik, ukończył (1938-1939) Szkołę Pod
chorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, następnie w 16 p. ul.; brał udział w kam
panii wrześniowej 1939, przebywał w niewoli w oflagach: Itzehöhe, Neu Branden
burg, Woldenberg. W 1945 wrócił do Smuszewa, gdzie przez kilka miesięcy był
kierownikiem majątku. Wyrzucony z tego stanowiska wyjechał do Gdyni, gdzie pra
cował w Kapitanacie Portu. Obecnie z żoną Ireną mieszka w Warszawie. Ich dzieci:
3.1. Ewa w Warszawie; 3.2. Krzysztof w Kanadzie.
Dok.: PSB, t. 5, s. 324 (biogram E dw arda D., ojca E. D.); Łoza, 1 .1, s. 148; Lista, s. 229-230; Radomyski,
s. 84; Gäter-Adressbuch, s. 296-297; Spis ziemian, woj. poznańskie, s. 13, 25.

Janina Łuczyńska
DZIEDZICKI ADAM JÓZEF h. Dołęga (1852-14.10.1933), wł. maj. Klimontów
(pow. miechowski), dr med. Syn Adama (1805-8.09.1876), sędziego Sądu Kryminal
nego i notariusza gub. warszawskiej, i Magdaleny z Jendów (ok. 1818-9.10.1903),
a wnuk Wacława (ur. 1764), uczestnika powstania 1794, i Tekli z Łempickich.
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Rodzeństwo: 1. Henryk (1847-12.03.1921), dr med., przyrodnik, abs. Szkoły Głów
nej w Warszawie, autor wielu prac z dziedziny entomologii, członek AU, Tow. Nauko
wego Warszawskiego, Tow. Lekarskiego, tow. entomologicznych w Berlinie, Wiedniu
i Petersburgu, a także innych tow. naukowych, oż. z Teodozją z Dziedzickich (1851—
1922), córką Antoniego (1802-15.07.1874), mgr. prawa UW (28.01.1831), żołnie
rza w kampanii 1831 (Krzyż Srebrny Virtuti Militari), sędziego Sądu Kryminalnego
gub. warszawskiej, i Tekli z Pniewskich, ich dzieci: 1.1. Antoni (14.11.1877-1.02.1944),
w 1918 w komendzie twierdzy Bobrujsk,
kpt. 1 p. p., kawaler Krzyża Virtuti Milita
ri i Krzyża Walecznych, zmarł w Londy
nie, oż. z Haliną z Bobińskich; 1.2. Ma
gdalena (ur. 1882), l°v. za Olgierdem Korzunem, abs. (1907) Instytutu Rolniczego
w Puławach, zginął na polowaniu przed
I wojną światową, ich córka 1.2a.l. Wanda
za Michałem Sowińskim. Magdalena D.
była 2°v. za Edwardem Henrykiem Nowa
kowskim, kuzynem Olgierda Korzuna,
ich dzieci: 1.2b.l. Bronisława za Karwow
skim; 1.2b.2. Hem yk (ur. 17.08. 1917),
w czasie II wojny światowej pływał w kon
wojach do Murmańska, m.in. na Garlandzie, po wojnie zamieszka! w Anglii, oż.
z Angielką, mają 1.2b.2.1. córkę.
A. D. po ukończeniu II gimn. w Warsza
wie studiował prawo (1871-1874), a na
stępnie medycynę (1874-1877) na UW.
Po studiach nie prowadził praktyki lekar
skiej, jedynie w nagłych wypadkach przy
chodził z pomocą i bezpłatnie leczył naj
biedniejszych chłopów z okolicznych wsi.
Od ok. 1880 A. D. gospodarował w Kli
montowie. Miał dobre wyniki w hodowli
traw. Na wystawie rolniczej w Brześciu nad Bugiem w 1928 otrzymał „Medal Srebrny
Duży” od Poleskiej Woj. Rady Tow. Rolniczych za wyhodowanie nasion wysoko
plonującej kostrzewy łąkowej. Razem z synem »+ Tadeuszem wyhodował także nową
odmianę jęczmienia („klimontowski”).
A. D. założył we wsi Klimontów ochotniczą straż pożarną, której był do śmierci
honorowym prezesem. Z jego inicjatywy powstała tamże ochronka dla dzieci wiej
skich i biblioteka. A. D. był wielbicielem twórczości Stanisława Witkiewicza, dlatego
też nowy dwór w swoim majątku zamówił według jego projektu. Zainteresowania
artystyczne A. D. przejawiły się także w dofinansowaniu studiów na Akademii Sztuk
Pięknych Anatolowi Żukowowi, „białemu” Rosjaninowi (brat stryjeczny Gieorgija
Żukowa, marszałka sowieckiego), zbiegłemu w 1920 do Polski. Wiele obrazów zdo
biących dwór w Klimontowie namalował Żuków, który w okresie międzywojennym
był częstym gościem Dziedzickich. A. D. zmarł w Klimontowie i został pochowany na
cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
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A. D. oż. z Janiną z Thuguttów
h. Pelikan (1863-27.11.1954), cór
ką Stanisława (9.01.1836-14.04.
1869), wł. apteki w Warszawie,
i Ludwiki z Rydeckich (zm. 1931).
Janina była siostrą Stanisława
(12.05.1862-27.12.1956), minera
loga, prof. UW i PW, oż. z Lucyną
z Cywińskich (1872-1954), wł. maj.
Nagorzany (pow. pińczowski).
Dzieci: 1. Adam Ludwik (27.12.
1891 w Klimontowie - 1940), ukoń
czył studia prawnicze na UW, póź
niej był adwokatem i radcą praw
nym, po śmierci ojca został współwł.
Klimontowa, brał udział w kam
panii wrześniowej, internowany
w Starobielsku, został zamordo
wany wiosną 1940 w Charkowie,
oż. z Heleną z Górskich h. Nałęcz,
w ięzioną w R avensbruck, zm.
w Warszawie; 2. ** Tadeusz Hen
ryk (25.07.1892-15.08.1945); 3. Ha
lina (17.04.1894-29.11.1920) za Pa
włem Józefem Kmitą (1892-1941),
abs. AR w Taborze (1911-1912 i 1913-1914), adm. majątków ziemskich, kierowni
kiem Poleskiej Rady Okręgowej Tow. Rolniczych, zamordowanym w Oświęcimiu, ich
dzieci: 3.1. Józef (ur. 21.01.1918), inż. rolnik; 3.2. Halina (ur. 1919) za Stanisławem
Bielickim; 4. Wanda (15.08.1897-22.04.1986), abs. Wyższych Kursów Baranieckiego
w Krakowie, żona Romana Reklewskiego (zm. 1978), prawnika, abs. UJ, ppłk. WP,
ich syn 4.1. Jerzy (ur. 15.01.1924), abs. Szkoły Rolniczej w Czernichowie (1944),
prawnik, oż. z Marią Podlodowską, mają syna 4.1.1. Wojciecha, abs. AGH.
Dok.: G erber, s. 48; Cmentarz Powązkowski, t. 1, s. 75; PSB, t. 6, s. 129-130 (biogram Henryka D.);
W. Dzierżanowski, Przewodnik warszawski na rok 1869, dz. I, s. 228; Wspomnienia puławskie, W. 1933, s. 153;
Spis obywateli, s. 24; Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 6; Łoza, t. l,s . 751; Wspomnienia z Taboru,W. 1929, s. 111;
Brzozowski, Dzieje, s. 174; Lista, s. 469; Ziemiaństwo polskie 1920-1945, s. 237-250. Inform acje Teresy
Bujakowej z Z akopanego i Barbary Sulimirskiej z Warszawy.

Tadeusz Epsztein
DZIEDZICKI TADEUSZ HENRYK h. Dołęga, pseud. AK „Krzywda” (25.07.189215.08.1945), współwł. maj. Klimontów (pow. miechowski), inż. rolnik. Syn ^ Adama
(1852-1933) i Janiny z Thuguttów. Ur. w Klimontowie.
Rodzeństwo; zob. biogram
Adama Józefa Dziedzickiego.
Pierwsze nauki pobierał w gimn. w Kielcach, egzamin maturalny zdał w Krakowie.
Następnie studiował (1911-1914, dyplom w 1916) w Studium Rolniczym UJ. Praktyki
rolnicze i ekonomiczne odbył w Czechach i Austrii. W 1. 1918-1920 walczył jako
ochotnik w 2 p. sz. Po wojnie administrował maj. Ostrów, a także pomagał ojcu
w Klimontowie, który po rozparcelowaniu fol. Teresin posiadał 275 ha ziemi (w tym
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grunty orne 230 ha, ogród i sad 20, łąki 15, pastwiska 8, las 2,5). Po śmierci ojca sam
przejął prowadzenie rodzinnego majątku. Szukając nowych sposobów gospodarowa
nia, T. D. wybrał specjalizację hodowlano-mleczną i nasienną. Mleko z majątku było
dostarczane do Krakowa, m.in. odbiorcami jego byli kupcy żydowscy, dlatego nad
udojem i produkcją mleka w majątku czuwał upoważniony przedstawiciel rabina.
W Klimontowie były plantacje elit nasion prowadzone pod kierunkiem pani inż. Giżbert. Cały ten dorobek hodowlany został zniszczony po 1945. T. D. prowadził także
uprawę pszenicy ozimej, rzepaku, koniczyny, maku, kminku, buraków nasiennych
i traw na nasiona. Majątek miał umowę z 5 p. artylerii lekkiej na dostarczanie owsa
dla koni (800 q rocznie). W Klimontowie była również plantacja buraków cukrowych
odstawianych do cukrowni Lubna w Kazimierzy Wielkiej. W 1935 został założony
sad (ok. 2500 drzew w 1942/1943) oraz ogród warzywny, z którego pomidory, kalafio
ry, wczesna kapusta i cebula były dowożone raz w tygodniu do Krakowa. Według
danych zebranych przez Jerzego Reklewskiego, w okresie okupacji, w majątku obsie
wano (w 1.1940-1943): 20 ha żytem, 30 ha pszenicą, 10 ha jęczmieniem, 50 ha owsem,
10 ha grochem, 10 ha bobikiem, 18 ha rzepakiem, 10 ha koniczyną, 2 ha marchwią;
obsadzano po 10 ha ziemniakami, burakami cukrowymi i pastewnym i. Średnie roczne
plony w tym okresie wynosiły: żyto —
27-28 q, pszenica — 30-35 q, jęczmień —
30 q, owies — 34-36 q, rzepak — 15-18 q,
ziemniaki — 160-166 q, buraki cukrowe
— 344-356 q, buraki pastewne — 531-540
q, marchew — 400-409 q, koniczyna —
52-54 q/ha. Inwentarz żywy majątku skła
dał się z: 45 koni, 81 sztuk bydła i 14 pro
siąt. Średnia mleczność krów wynosiła
3 800 1 dziennie. Majątek nie był obciążo
ny długami i serwitutami, nie posiadał
również zakładów przemysłowych. Na te
renie pól klimontowskich znajdowało się
przed 1939 tajne lotnisko wojskowe, wy
korzystywane w okresie międzywojennym
do odbywania manewrów.
T.
D. był czł. ZZ, Miechowskiego Koła
Porad Sąsiedzkich, Krakowskiego Tow.
Rolniczego (m.in. sekcji nasienniczej),
Pińczowsko-M iechowskiego Związku
Buraka Cukrowego, Związku Hodowców
Bydła i Związku Hodowli Koni Woj. Kie
leckiego.
Tadeusz Henryk Dołęga-Dziedzicki
W 1939 jako oficer rez. 8 p. uł. (im. ks.
Józefa Poniatowskiego) brał udział w kampanii wrześniowej w ramach Armii Kra
ków. Wzięty do niewoli pod Rawą Ruską, dzięki staraniom żony uniknął oflagu
i wrócił do Klimontowa. Od początku okupacji był związany z ruchem oporu (ZWZ
i AK). Pełnił funkcję kwatermistrza podobwodu Proszowice 106 dywizjonu piechoty
ZW Z-AK w Inspektoracie „Maria”. Od listopada 1939 z małymi przerwami dwór
w Klimontowie był kwaterą rtm. Jerzego Jasielskiego, pseud. „Jawa”, początkowo
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dowódcy 5 p. s. k. AK, a potem komendanta obwodu AK Miechów, kryptonim
„Magdalena”. W 1944 w czasie istnienia Republiki Pińczowsko-Miechowskiej w ma
jątku mieścił się przez trzy tygodnie sztab mjr. „Dęba”. Przez cały okres okupacji
majątek był schronieniem dla bliższej i dalszej rodziny, znajomych, osób wysiedlo
nych, np. z Poznańskiego, czy z Warszawy po powstaniu. Część gości z braku miejsca
w dworze, mieszkała w wynajętych mieszkaniach w pobliskiej Szreniawie oraz w no
wym domu p. Zająca w Klimontowie. Od 1939 przebywał w majątku m.in. Anatol
Żuków, artysta malarz zaprzyjaźniony z Dziedzickimi. Po likwidacji getta w Proszo
wicach ukrywano tu przez pewien czas córkę (Topcię Szlamkę) żydowskiego kupca
z Proszowic. Nowi mieszkańcy dworu włączyli się czynnie do ruchu oporu. Młodsi
uczyli się na kompletach tajnego nauczania. Wszyscy przygotowywali paczki dla
żołnierzy w oflagach i stalagach. Niesiono również pomoc materialną wybranym ro
dzinom w Krakowie. W Klimontowie znajdował się magazyn broni i amunicji zdoby
tej na Niemcach, ze zrzutów alianckich lub przechowywanej od 1939. Specjalne dwa
duże bunkry w ogrodzie służyły do ukrywania większych skrzyń, natomiast broń
lżejszą trzymano w skrytkach na strychu domu. Pomiędzy końmi należącymi do mają
tku, stały konie zabrane Niemcom, później przekazywane oddziałom AK. Na zapolach
stodół stały zamaskowane samochody zdobyte na Niemcach. Żona T D. zajmowała się
prowadzeniem w domu magazynu medycznego. Dokonywała segregacji, pakowania i wy
dawania zestawów sprzętu sanitarnego i leków dla poszczególnych oddziałów. W pracy
tej pomagały jej córki: Teresa i Barbara. W październiku 1944 T. D. został aresztowany
przez gestapo i przewieziony do więzienia w Miechowie, skąd był wykupiony dzięki
pomocy sąsiadów. Przez pewien czas ukrywał się. W styczniu 1945 zaraz po wkrocze
niu wojsk sowieckich NKWD aresztowało T. D. wraz z grupą żołnierzy i oficerów AK
i uwięziło w Krakowie w więzieniu na Montelupich. Następnie T D. został wywieziony
do obozu w Krasnowodzku w Turkmenii, gdzie zmarł i tam został pochowany.
W 1957 pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
T.
D. oż. w 1926 z Marią Jadwigą z Bolesta-Jankowskich h. Jastrzębiec (19025.12.1983), córką Karola (1868-4.01.1928), inż. architekta, prof. PW, i Janiny Narewskiej h. Wieniawa (zm. 10.04.1970), córki Ignacego, uczestnika powstania 1863, adiu
tanta gen. Jeziorańskiego, i Michaliny z Rostafińskich, siostry Józefa (14.08.18505.05.1928), botanika, prof. i dyr. Ogrodu Botanicznego UJ. Janina Narewska była
siostrą Jadwigi (1872-1965), żony
Józefa Pszczółkowskiego (1867-1935).
Dzieci: 1. Teresa, pseud. AK „Maria” (ur. 10.09.1927), podczas okupacji sanitariu
szka A K po wojnie studiowała na Wydz. Rolniczym UJ, technik fizjoterapii, żona
Tadeusza Bujaka, pseud. AK „Juhas” (ur. 17.05.1917), żołnierza AK, mgr. ekonomii
i abs. AWF, wieloletniego kierownika rehabilitacji w sanatorium K. B. K. (Książęco-Biskupiego Komitetu — ks. kardynała Adama Sapiehy) w Zakopanem, ich dzie
ci: 1.1. Krystyna (ur. 18.12.1949), lekarz oftalmolog, żona Andrzeja Kamińskiego
(ur. 10.091948), chemika-fotografika, zam. w Raciborzu, mają dwóch synów: 1.1.1.
Tomasz (ur. 27.06.1974), abs. UW; 1.1.2. Wojciech (2.11.1978); 1.2. Joanna (ur. 2.08.
1952), abs. ASP w Krakowie, jest autorką m.in. tablic pamiątkowych Jana Pawła II
w kościele i na ścianach domu, gdzie papież zatrzymał się w Dębnikach, a także na
schronisku w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach, żona Zbigniewa Dobrowolskiego
(ur. 16.10.1952), abs. ASP w Krakowie, zam. w Zakopanem, mają dwóch synów:
1.2.1. Jędrzej (ur. 24.04.1981); 1.2.2. Witold (ur. 7.06.1992); 2. Barbara (ur. 1.11.
1928), żona Wojciecha Sulimirskiego (1910-1983), kadeta, por. 20 p. w Armii Kra46
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Dwór w Klimontowie

ków w 1939, następnie kpt. WP (w broni pancernej) na Zachodzie, syna Tadeusza,
gen. WP, zamordowanego przez NKWD we Lwowie, i Bohdany z Kaczkowskich,
zm. w 1943 w Kazachstanie; 3. Tadeusz Adam (1932-24.08.1991), inż. mechanik, abs.
PKr., pracował w Iraku, Libii i USA, oż. z Haliną Zofią z Jezierskich, prawniczką.
Dok.: J. Fierich, Studium Rolnicze, s. 237; PSB, 1 .10, s. 544 (biogram Karola Jankowskiego); Lista, s. 260.
Inform acje Teresy Bujakowej z Z akopanego i Barbary Sulimirskiej z Warszawy.

Tadeusz Epsztein
FANGOR STANISŁAW (1879-1933), wł. maj. Czaplaki (pow. jaworowski). Syn
Franciszka (zm. 1922), wł. maj. Czaplaki i Świdnica (pow. jaworowski), i Martyny
Tonelli Fogliata.
Rodzeństwo: 1. Maria, żona Adama Kowenickiego; 2. Romuald (zm. 1950), wł.
maj. Świdnica (378 ha), żonaty z Dorą Bośniakowić.
Śtudiował rolnictwo na UJ. S. F. w 1920 rozparcelował Czaplaki i gospodarował
w maj. Zarudźce — własność oo. dominikanów. Administrował też w Kłodzienku,
własności państwowej, i Rogoźnie (1389 ha) Marii hr. Czosnowskiej.
S. F. oż. z Heleną z Fangorów (1879-1968), córką Karola i Antoniny Bekowskiej.
Dzieci: 1. Irena (1901-1904); 2. Franciszek (1904-1969), inż. rolnik, w 1939 por.
rez. kawalerii 6 p. uł., żonaty z Norą Mastowicz. Po wojnie mieszkał w Kiambu pod
Nairobi; 3. Tadeusz (1903-1978).
Dok.: Bigo 1918, s. 28, 162; Spis ziemian, woj. lwowskie, s. 32; Kawaleria polska, s. 61; M aria Fangorowa,
Moje wspomnienia, mpis. Przekazy i relacje rodzinne.

Piotr Szymon Łoś (S. C.)
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FANGOR TADEUSZ (1903-1978), adm. i dzierżawca maj. ziemskich. Syn »+ Stani
sława (1879-1933) i Heleny z Fangorów (1879-1968).
Służbę wojskową ukończył w 13 dywizjonie artylerii konnej w Wólce k. Lwowa.
T.
F. dzierżawił maj. Basiówka, należący do kapituły lwowskiej. Później maj. Woł
ków, jednocześnie prowadził maj. Międzyhorce, następnie administrował kluczem
pięciu majątków, należących do Wincentego Chrzanowskiego — razem (1600 ha):
Hrebenne, Moroczyn, Świerszczów, Teptiuków i Poraj. Po wygaśnięciu w 1938 dzier
żawy w Międzyhorcach, objął maj. Grabnik k. Wolkowa.
W czasie wojny 1939 walczył w 38 dywizji. Zatrzymany przez Sowietów, zbiegł.
Wojnę spędził, administrując różnymi majątkami, m.in. w Tarnogórze (600 ha) w ma
jątku
Władysława Smorczewskiego. Współpracował z AK, informując o ekono
micznych i wojskowych zamierzeniach okupanta.
Po wojnie zamieszkał z rodziną w Płocku. T F. pracował w Zjednoczeniu Cukrowni
czym, a jego żona była nauczycielką biologii w Liceum im. S. Małachowskiego w Płocku.
T. F. oż. (ślub 6.02.1932) z Marią Ścibor-Rylską h. Ostoja, córką Kazimierza (18751950), płk. WP, i Felicji z Paparów (1882-1957) h. Paparona, abs. Szkoły Rolniczej
w Dublanach. Jej siostra Jadwiga, żona Zygmunta hr. Łosia h. Dąbrowa.
Dzieci: 1. Janina (ur. 1937), żona Ludomira Romanowskiego; 2. Stanisław (ur. 1935),
mgr hutnictwa, żonaty z Władysławą Piwowarczyk, technik hutnictwa. Ich synowie:
2.1. Aleksander (ur. 1962), jego córka 2.1.1. Agata (ur. 1988); 2.2. Tadeusz (ur. 1966),
jego syn 2.2.1. Michał (ur. 1994).
Doc.: M aria Fangorowa: Moje wspomnienia, mpis. Przekazy i relacje rodzinne.

Piotr Szymon Łoś (S. C.)
GEPPERT FRANCISZEK KSAWERY WŁADYSŁAW h. własnego (3.11.1892-16.09.
1971), adm. majątków ziemskich, prawnik. Syn Zdzisława (1850-1933), prawnika,
urzędnika Namiestnictwa we Lwowie, starosty w Nowym Targu i Wadowicach, i Jad
wigi z Jędrzejowiczów (1852-1937). Ur. we Lwowie.
Do gimn. uczęszczał w Wadowicach, gdzie zdał maturę w 1910. Studia prawnicze
odbył na UJ w Krakowie, które ukończył z tytułem dr. praw. W 1. 1914-1921 służył
w armii austriackiej, a następnie w WP. Po ukończeniu służby wojskowej pracował
w bankach warszawskich i lwowskich. Pod koniec lat dwudziestych przygotowywał się
do zarządzania majątkami ziemskimi na kursach im. Jerzego Turnaua we Lwowie.
W 1.1929-1939 administrował majątkami żony Machnowem i Zieloną Machnowską
(576 ha) (pow. Rawa Ruska), a także dzierżawił pola w maj. Wierzbica (323 ha), na
leżące do jego szwagra Stefana Romera. Założył poletka doświadczalne dla zbadania,
jakie gatunki pszenicy udają się najlepiej na ciężkich borowinach położonych na
marglach. W majątku znajdował się młyn oraz gorzelnia, którymi też administrował.
Przez szereg lat był czł. Rady Powiatowej w Rawie Ruskiej, a w 1.1936-1939 wice
prezesem ZZ wschodnich województw Małopolski we Lwowie.
Okres wojny (1939-1945) spędził na uchodźstwie w Rumunii, gdzie m.in. był
nauczycielem języka francuskiego w gimn. polskim w Craiovej. Po powrocie do kra
ju jesienią 1945 przez rok pracował jako nauczyciel języków obcych w gimn. i li
ceum w Kazimierzy Wielkiej, a następnie, po przeniesieniu się do Warszawy jesie
nią 1946, w NBP do chwili przejścia na emeryturę w 1963. Zmarł w Warszawie i tu
jest pochowany.
F. G. oż. w 1926 z Heleną z Romerów.
48
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Dzieci: Zdzisław (ur. 13.01.1928) we Lwowie, mgr ekonomii, oż. z Marią Aleksan
drowicz (ur. 12.09.1934).
Zdzisław Geppert (M. D.)
GEPPERT HELENA z ROMERÓW (1903-3.05.1981), wł. maj. Machnów i Zielona
Machnowska (pow. Rawa Ruska). Córka Adama, inż. (1856-1931), i Marii z Lityń
skich (1866-1923), wl. maj. Wierzbica i Machnów (pow. Rawa Ruska). Ur. w Wierzbicy.
Rodzeństwo: Stefan, wł. maj. Wierzbica.
H.
G. uczęszczała do gimn. w Wiedniu i we Lwowie. W 1926 wyszła za mąż za **
Franciszka Ksawerego Władysława Gepperta (3.11.1892-16.09.1971). Zamieszkała
z mężem początkowo we Lwowie, a następnie do 1939 w maj. Wierzbica (2200 ha)
i Machnów (572 ha). Na wsi prowadziła działalność oświatową, wspomagając miej
scową szkołę i udzielając na wsi pomocy lekarskiej. Zajmowała się też ogrodem
i sadem, zaprowadziła na dużą skalę uprawę truskawek. H. G. była czł. Stów. Zjedno
czonych Ziemianek (koło Rawy Ruskiej). Okres II wojny światowej przebyła w Rud
nej Wielkiej pod Rzeszowem w majątku rodziny. Po wojnie i po powrocie męża
z Rumunii, początkowo zamieszkała z całą rodziną w Kazimierzy Wielkiej i w Krako
wie, a następnie w Warszawie, gdzie zmarła.
Dzieci: zob. biogram
Franciszka Ksawerego Władysława Gepperta.
Zdzisław Geppert (M.D.)
GNIEWOSZ ALEKSANDER h. Rawicz (1872-1930), wł. maj. PotokZłoty (pow. bu
czacki). Syn Włodzimierza (1841-1909), wł. maj. Potok Złoty i Rusiłów (pow. buczac
ki), działacza gospodarczego, polityka, c. k. szambelana (od 1875), posła do Rady
Państwa (1891-1907), i Marii z Krzeczunowiczów, córki Jana Nepomucena (179717.02.1848), wł. maj. Olejowa (pow. horodeński), i Rypsyny z Torosiewiczów. Ur. we
Lwowie.
Rodzeństwo: 1. ** H elena (18741949); 2. Jadwiga (zm. 1935 w Nowosiel
cach) za Stanisławem Szawłowskim, pia
nistą, wywiezionym w czasie okupacji na
Syberię i tam zmarłym z wycieńczenia
i głodu (1940/1941), ich dzieci: 2.1. Irena,
mgr anglistyki; 2.2. Maria (zm. 1961) za
Ryszardem Lindscheidem, oficerem WP,
zamordowanym w ZSRR po 1939. Maria
L. została wywieziona wraz z ojcem i cór
ką na Syberię, wróciła do Polski w 1946
i zamieszkała w Krakowie. Ich córka 2.2.1.
Anna, abs. Wydz. Fizyki UJ, dr fizyki, wy
kładowca w AR w Krakowie; 2.3. Andrzej,
dyplomata, mieszka w Kanadzie; 3. Wło
dzimierz (zm. 1944), właściciel maj. Sienia
wa (pow. sanocki) studiował prawo w Wied
niu, rtm. rez. WP, w okresie międzywojen
nym był starostą w Radomiu, następnie
urzędnikiem w MSW, mieszkał w Warsza
Aleksander Gniewosz
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wie we własnym domu (ul. Wspólna 39),
zmarł w obozie w Pruszkowie, oż. l°v.
z Gołębiowską, 2°v. z Jadwigą Kotkowską
(zm. 05.1977 w Warszawie), korespon
dentką języka francuskiego w „Metalexporcie”, pochowaną w grobie rodzin
nym Gniewoszów na cmentarzu Powąz
kowskim w Warszawie.
A. G. ukończył studia rolnicze w Bawa
rii. W czasie wojny światowej walczył na
froncie wschodnim. Był w niewoli rosyj
skiej. W 1920 musiał uciekać z całą rodzi
ną przed bolszewickami.
Maj. Potok Złoty ojciec Włodzimierz G.
kupił w 1875. W 1905 majątek obejmował
1013 ha, w tym m.in. było: 382 ha gruntów
ornych, 109 ha łąk, 48 ha pastwisk i 459 ha
lasów; maj. Rusiłów (sprzedany później)
liczył razem 454 ha, w tym m.in.: 273 ha
gruntów ornych i 138 ha lasów. A. G.
przejął administrację majątku po śmierci
ojca w 1909. W latach dwudziestych ma
jątek obejmował 912 ha. W majątku A. G.
prowadził intensywną gospodarkę rolną.
Ziemia była systematycznie nawożona
W łodzimierz Gniewosz
nawozami sztucznymi i naturalnym i.
Rozwijano sadownictwo. Rozwinięta była hodowla bydła (jałówki) i trzody chlewnej.
Świnie były dokarmiane odpadkami z gorzelni. Inwestowano także w gospodarkę
leśną (dębina, szkółkarstwo), która była w okresie międzywojennym wyróżniona
przez władze państwowe jako przodująca w woj. tarnopolskim. Potok Złoty był

Dwór w Potoku Złotym
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Salon we dworze w Nowosielcach-Gniewoszu. Siedzą od lewej: H elena Gniewosz, Lila Tchorznicka-Ostaszewska, Rom a Szawłowska, A ntoni Gniewosz (stoi) i Wojciech Ostaszowski

majątkiem uprzemysłowionym, posiadał gorzelnię, młyn parowy i wodny, olejarnię
oraz małą cegielnię.
A. G. prowadził działalność społeczną, m.in. założył Kółko Rolnicze, był czł. rady
szkolnej w Potoku Złotym, opiekował się ochronką i Domem Ludowym, którego
budynek ufundował jego ojciec; wspomagał miejscową parafię i łożył na utrzymanie
szeregu niezamożnych rodzin. Zmarł w Baden.
A. G. oż. z Różą z Cieńskich (1885 w Uwiśle - 1922), córką Kazimierza, wł. maj.
Ścianka (pow. buczacki), i Marii Horodyskiej. Mieli dwóch synów: 1. *+ Aleksander
(ur. 13.10.1920); 2. Antoni, pseud. AK „Rawicz” (ur. 12.06.1922 w Potoku Złotym),
do szkoły średniej uczęszczał do Zakładu oo. Marianów na Bielanach pod Warszawą,
następnie uczył się w gimn. w Jaśle, mieszkając w internacie pp. Sroczyńskich w Gorajowicach, później przeniósł się do XI gimn. do Lwowa, zatrzymując się w internacie
im. Abrahamowiczów, maturę zdał na tajnych kompletach w 1943. We wrześniu 1939
był zatrzymany przez wojska sowieckie w majątku pp. Bohosiewiczów nad Dniestrem
(Nieźwiska-Harasymów) i uwięziony w obozie w Podwołoczyskach, ale jako małolet
ni został zwolniony. Po kilkumiesięcznym pobycie we Lwowie uciekł do GG do maj.
Nowosielce (wł. jego ciotki
Heleny Gniewosz). W 1.1940-1944 prowadził gospo
darkę leśną w Nowosielcach, jednocześnie kontynuując edukację na tajnych komple
tach i kończąc podchorążówkę w obwodzie AK-Sanok (udział w akcji „Burza”). W 1944
po wyrzuceniu z majątku został aresztowany przez UB w Sanoku i uwięziony. Po
trzymiesięcznym śledztwie zwolniony, jednocześnie otrzymał powołanie do WP (Ja
rosław i Rzeszów). Wyszedł z wojska w stopniu pchor. plutonowego. Następnie pra
cował w maj. Krakowskiego Zjednoczenia Węglowego w Sławęcinie i Zalesiu. W 1948
rozpoczął studia na Akademii Handlowej w Szczecinie. Aresztowany (grudzień 1949)
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za rzekomą przynależność do organizacji WiN oraz chęć ucieczki za granicę otrzymał
wyrok trzech i pół roku więzienia i obozów pracy w kopalniach węgla i kamienioło
mach Piechcin. Zwolniony warunkowo po 3 latach, wrócił do Szczecina, gdzie nadal
mieszka. Został odznaczony Krzyżem AK i Medalem WP. Oż. w Sławęcinie 15.08.
1953 z Katarzyną Lerchenfeld h. własnego, z którą miał dwóch synów: 2.1. Marcin
(ur. 7.05.1956 w Poznaniu), wł. biura podróży „Sun travel” w Warszawie, oż. z Anną
Jamontt, ich dzieci: 2.1.1. Piotr (ur. 3.07.1984 w Warszawie) i 2.1.2. Maciej (ur. 26.05.
1990 w Warszawie); 2.2. Michał (ur. 6.05.1960 w Szczecinie), mgr inż. geodezji i me
lioracji, oż. z Renatą Lucińską, mieszkają w Szczecinie, ich dzieci: 2.2.1. Dominika
(ur. 10.12.1991 w Szczecinie) i 2.2.2. Olga (ur. 5.12.1995 w Szczecinie).
Dok.: Boniecki, Herbarz, t. 3, s. 196; t. 6, s. 141; PSB, t. 8, s. 149 (biogram W łodzimierza G.); Spis ziemian,
woj. tarnopolskie, s. 24; woj. lwowskie, s. 33; Skorowidz dóbr, s. 100-101, 118-119,130-131,134-137; Bigo
(1918), s. 114,133,149; K. Krzeczuncmicz, Historia jednego rodu i dwu emigracji, t . 1, Londyn 1973, s. 75-76;
Aftanazy, Materiały, t. 7, s. 160-164. Informacje Aleksandra i Antoniego Gniewoszów.

Tadeusz Epsztein
GNIEWOSZ ALEKSANDER h. Rawicz (ur. 13.10.1920), wł. maj. Potok Złoty (pow.
buczacki). Syn ** Aleksandra (1872-1930) i Róży z Cieńskich. Ur. we Lwowie.
Rodzeństwo: zob. biogram
Alek
sandra Gniewosza.
A. G. otrzymał po ojcu (zm. 1930) maj.
Potok Złoty, ale ze względu na niepełnoletność, opiekę nad majątkiem sprawowa
ła ** Helena Gniewosz i stryj Włodzi
mierz. Administracja dóbr spoczywała
w ręku p. Antoniewicza. A. G. początkowo
uczył się w Zakładzie oo. Marianów na
Bielanach pod Warszawą, później był
w szkole w Jaśle, a we Lwowie zdał matu
rę. W 1. 1938-1939 ukończył Szkołę Pod
chorążych Rezerwy Kawalerii w Grudzią
dzu z przydziałem do 14 p. uł. we Lwowie,
gdzie zastała go wojna. Uniknął niewoli,
uciekając na Węgry. Później znalazł się
we Francji, wreszcie w Szkocji. Walczył
w stopniu rtm. na Bliskim Wschodzie i we
Włoszech w ramach II Korpusu. Po woj
nie osiadł w Brazylii. Odznaczony Krzy
żem Virtuti Militari i Krzyżem Wale
cznych.
A. G. oż. w Brazylii z Haliną Kaspro
wicz (zm. 2.02. 1996 w Bananal w Brazy
lii) ze Lwowa.
Dok.: Radomyski, s. 83; Kawaleria polska, s. 62. Informacje A leksandra Gniewosza z Brazylii.

Tadeusz Epsztein
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GNIEWOSZ HELENA h. Rawicz (18741949), wł. maj. Nowosielce-Gniewosz
(pow. sanocki). Córka W łodzimierza
(1841-1909), wł. maj. Potok Złoty i Rusiłów (pow. buczacki), działacza gospodar
czego, polityka, c. k. szambelana (od 1875),
posła do Rady Państwa (1891-1907),
i Marii z Krzeczunowiczów, córki Jana
Nepomucena (1797-17.02.1848), wł. maj.
Olejowa (pow. horodeński), i Rypsyny
z Torosiewiczów. Ur. w Potoku Złotym.
Rodzeństwo: zob. biogram *+ Aleksan
dra Gniewosza.
H.
G. nie prowadziła sama majątku,
lecz wydzierżawiała go, a w końcu sprze
dała bratu sh- Aleksandrowi, zachowując
dla siebie wyłącznie prawo do dożywot
niego zamieszkiwania w Nowosielcach.
W okresie międzywojennym wiele czasu
poświęcała pracy społecznej na terenie
pow. sanockiego. Z jej inicjatywy i fundu
szy wzniesiono w Nowosielcach Dom Lu
dowy Tow. Szkoły Ludowej. Głównym
H elena Gniewosz (dziecko) z R enią Kozłowską
jednak celem jej działalności była budowa
kościoła i plebanii w Nowosielcach, m.in.
parafię wyposażyła w 10 morgów ziemi. Dn. 15.10.1933 kościół w Nowosielcach zo
stał poświęcony w obecności m.in. starosty sanockiego Bolesława Skwarczyńskiego.
W 1938 H. G. otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za pracę charytatywną i społeczną.
Po śmierci brata ** Aleksandra G. została główną opiekunką jego nieletnich synów:
Aleksandra i Antoniego. Okres wojny i okupacji spędziła w Nowosielcach, z których
została brutalnie usunięta w 1944 na mocy dekretu o reformie rolnej. Zmarła w Kra
kowie w przytułku dla starców.

Dwór w Nowosielcach-Gniewoszu
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Dn. 2.05.1994 została wmurowana i poświęcona tablica pamiątkowa w kościele
w Nowosielcach dla upamiętnienia działalności H. G. fundacji Antoniego Gniewosza
z rodziną.
Dok.: Informacje A leksandra i Antoniego Gniewoszów.

Tadeusz Epsztein

Jan i M aria z Wyszyńskich Godlewscy

GODLEWSKI JAN (1852-1923), wł. maj.
Wierzbowo-Zambrzyce (pow. łomżyński).
Fol. Wierzbowo z nomenklaturą Jabłon
ka w 1885 obejmował 846 morgów (ok.
474 ha), w tym gruntów ornych było 438,
lasu 323, łąk 67 morgów. W latach dwu
dziestych majątek miał już tylko 300 ha.
Specjalizowano się w uprawach ogrodni
czych i kwiaciarskich. Hodowano nowe od
miany roślin cebulkowych. W majątku znaj
dowała się wzorowo prowadzona pasieka.
W Wierzbowie był stary dwór modrzewiowy.
J.
G. oż. z Marią z Wyszyńskich (18641935), miał z nią troje dzieci: 1. Zofia (188713.10.1967), działaczka społeczna, prowa
dziła kursy pszczelarskie i ogrodnicze dla
młodzieży wiejskiej. W październiku 1939
została wywieziona do Kazachstanu, gdzie
pracowała w kołchozie, do Polski wróciła
w 1945, zm. w Warszawie; 2.
Stanisław
(1889-1939); 3. Helena (1891-1972), żo
na ^ Stanisława Adama Sampławskiego
(20.10.1883-29.09.1952).
Dok.: Spis obywateli, s. 34; SGKP, 1 .13, s. 405.

Zofia Sampławska (B. K.)
GODLEWSKI STANISŁAW (1889-1939?), wł. maj. Wierzbowo-Zambrzyce (pow.
łomżyński), działacz społeczny i polityczny, poseł na sejm. Syn ** Jana (1852-1923)
i Marii z Wyszyńskich.
Rodzeństwo: zob. biogram ** Jana Godlewskiego.
S. G. po śmierci ojca w 1923 odziedziczył Wierzbowo, w którym gospodarował do
wojny razem z siostrą Zofią. Był działaczem samorządowym i organizacji rolniczych.
W 1. 1930-1935 był posłem na sejm z listy BBWR. Po wkroczeniu wojsk sowieckich
w 1939 został aresztowany i prawdopodobnie zamordowany w więzieniu w Łomży.
Dok.: Spis ziemian, woj. białostockie, s. 8; Lista, s. 298-299.

Zofia Sampławska (B. K.)
GOŚCICKI KAZIMIERZ h. Lubicz (1875-8.03.1930), wł. maj. Cetlino, Lelice i Miodusy (pow. płocki). Syn Juliana (zm. 1908).
Po ukończeniu gimn. w Warszawie wyjechał na studia chemiczne do Lipska, póź
niej kontynuował naukę w Paryżu, wreszcie dwukrotnie odbywał praktyki w Danii. Po
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Dwór w Lelicach

śmierci ojca objął zarząd maj. Cetlino, Lelice i Miodusy. Prowadząc gospodarstwo,
działał również na polu społecznym, był m.in. prezesem związku hodowców w pow.
płockim, przewodniczył miejscowej straży pożarnej. Zmarł w Lelicach na zawał serca.
K. G. oż. z Antoniną ze Starża-Majewskich (1.02.1890-19.03.1980).
Dzieci: 1. Janina (27.12.1914 w Warszawie - 7.07.1944), abs. gimn. w Płocku, żoł
nierz ZWZ i AK, sanitariuszka ZWZ i AK w pow. sierpeckim, postrzelona przez
Niemców w maju 1940, zm. w Sierpcu w wyniku gangreny, została pochowana w So
chaczewie; w 1938 poślubiła Jerzego Turowskiego, z którym miała syna 1.1. Andrzeja
(ur. 1939); 2. Hubert (30.10.1916 w Lelicach - 2.02.1945), abs. Korpusu Kadetów
im. J. Piłsudskiego we Lwowie, rozpoczął studia rolnicze, żołnierz ZWZ i AK w pow.
sierpeckim, aresztowany przez Niemców jesienią 1944, został stracony w Mauthau
sen; 3. Lech (8.12.1919-31.05.1971), abs. Korpusu Kadetów im. J. Piłsudskiego we
Lwowie, rozpoczął studia ekonomiczne, żołnierz ZWZ i AK na Kielecczyźnie, po
wojnie ukończył studia ekonomiczne w Łodzi, następnie osiadł w Sochaczewie,
gdzie pracował.
Dok.: Spis obywateli, s. 35; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 25; Lista, 307-308,1076.

Andrzej Turowski (red.)
GOŚCICKA ANTONINA ze STARŻA-MAJEWSKICH (1.02.1890-19.03.1980),
współwł. maj. Cetlino, Lelice i Miodusy (pow. płocki) i wł. maj. Kęsice (pow. sierpecki).
Straciła rodziców w piątym roku życia i była wychowywana przez stryja. Szkołę
średnią ukończyła w Namur (Belgia). Po śmierci męża przejęła zarząd nad jego
majątkiem, a jednocześnie kupiła maj. Kęsice (80 ha). Wiele czasu poświęcała pracy
społecznej. Za działalność na tym polu została odznaczona Srebrnym Krzyżem Za
sługi. W 1940 po wyrzuceniu z Lelic przeniosła się z córką Janiną do Kęsie. Po wojnie
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A ntonina Gościcka

Kazimierz Gościcki

początkowo osiadła jako nauczycielka w Borkowie k. Sierpca, a od 1949 zamieszkała
u syna Lecha w Sochaczewie, gdzie nadal pracowała w zawodzie nauczycielskim.
Zmarła w Sochaczewie.
A. G. była żoną ** Kazimierza Gościckiego (1875-8.03.1930).
Dzieci: zob. biogram
Kazimierza Gościckiego.
Andrzej Turowski (red.)
GÓRSKI ZYGMUNT JAN FRANCISZEK h. Boża Wola (4.09.1909-15.08.1976),
współwł. maj. Wola Pękoszewska (pow. skierniewicki). Syn
Antoniego (13.06.186921.02.1938) i
Anny z Szembeków (23.03.1880-8.02.1966). Ur. w Woli Pękoszewskiej.
Rodzeństwo: zob. biogram ó Antoniego Górskiego (13.06.1869-21.02.1938).
Uczył się w gimn. im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, ale nauka nie szła mu
najlepiej, nie zdał matury. W wieku 19 lat zachorował na gruźlicę i matka wywiozła
go na kurację do Włoch, a następnie do Szwajcarii. Po powrocie do kraju w 1931
mieszkał w Woli Pękoszewskiej, którą administrował razem z bratem
Andrzejem,
aż do 1945. Po wojnie zamieszkał w Krakowie u brata Jerzego, następnie przeniósł się
do Milanówka, a jesienią 1949 zamieszkał razem z rodziną w Szczecinie, gdzie po
ukończeniu kursu rachunkowości pracował jako księgowy. Zmarł w Szczecinie i tam
został pochowany.
Z. G. oż. dn. 10.08.1946 z Urszulą z Hulewiczów.
Dzieci: 1. Michał (ur. 1947); 2. Dominik (ur. 1950).
Dok.: Z. Nałkowska, Dzienniki czasu wojny, W. 1974; P. Górska, Pamiętniki, mpis. Inform acje i m ateriały
rodzinne.

Stanisław Konarski
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GRUPIŃSKA JANINA ze SZWEYCERÓW (SZWEJCERÓW) h. Zadora (26.10.
1914-19.11.1994), dzierżawiła fol. Łask (pow. łaski). Córka »+ Janusza i
Marii
z Kożuchowskich Szweycerów.
W 1933 ukończyła gimn. Sacre Coeur w Polskiej Wsi i szkołę ogrodniczą w Warsza
wie. Rok 1934 spędziła w Rzymie i w podróży po Włoszech, studiując historię sztuki.
Po powrocie, mieszkając w fol. Łask, J. G. zaangażowała się w pracę społeczną
w stowarzyszeniu młodych ziemianek, gdzie organizowała m.in. naukę tkactwa wśród
kobiet okolicznych wsi. Wytwarzane przez nie samodziały według projektów J. G.
sprzedawane były w Warszawie. W czasie okupacji w Warszawie J. G. niosła pomoc
kobietom żydowskim. Wykradane z getta były zaopatrywane w dokumenty aryjskie
i kierowane do klasztorów żeńskich, gdzie opłacano ich pobyt.
Po wojnie mieszkała w Poznaniu. Na UP studiowała historię sztuki. Zorganizowała
„Caritas Academica”, prowadząc ją do czasu likwidacji przez władze PRL. W 1948
aresztowana za działalność patriotyczną
spędziła 8 miesięcy w więzieniu. Uwolnio
na została dzięki wstawiennictwu Żydów
ki (wysokiej rangi we władzach państwo
wych), której uratowała życie w czasie
okupacji niemieckiej. Przez 8 lat była
przewodniczącą społecznego Komitetu
Pomocy w Poznaniu, a w 1956 przewodni
czącą społecznego Komitetu Repatriacji.
W akcji tej zbierała znaczne sumy pienię
dzy, za które wybudowano dla repatrian
tów parę bloków mieszkalnych. Była tak
że długoletnim prezesem Klubu Inteli
gencji Katolickiej w Poznaniu. Wyszła za
mąż za Juliana Grupińskiego (19121980), ekonomistę, i w latach siedemdzie
siątych przeniosła się do Warszawy. Współ
tworzyła z ks. prof. Bronisławem Dembo
wskim ruch odnowy w Duchu Św. Uzyska
ła wówczas od ks. prymasa Wyszyńskiego
prawo nauczania w Kościele. Wygłaszała
nauki rekolekcyjne, zwykle przez dwa mie
siące letnie w Jutrosinie pod Poznaniem,
Janina Grapińska
a jesienią i wiosną w Magdalence pod War
szawą oraz w innych miejscowościach, dokąd była zapraszana. Od 1989 do śmierci
organizowała i prowadziła opiekę nad więźniami, dbając o posługę duszpasterską
w więzieniach. Brała udział, jako przedstawicielka Polski, w międzynarodowych zjaz
dach Tow. Opieki nad Więźniami. Całe życie poświęciła innym, w każdym widząc bliźnie
go. Otrzymała odznakę Czerwonego Krzyża i złoty medal „W Służbie Penitencjarnej”.
Tomasz Szweycer (B. K.)
HEŁCZYŃSKI ZYGMUNT MAKARY (6.03.1898-23.10.1939), dzierżawca i adm.
maj. ziemskich. Syn Aleksandra i Haliny z Tabaczyńskich. Ur. w Bortatyczach (pow.
zamojski).
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Z. H. ukończył szkołę realną Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, następnie
liceum rolnicze w Bydgoszczy w 1922. Bral udział w 1. 1918-1919 w obronie Lwowa,
a później w wojnie z bolszewikami, z której wrócił w stopniu wachmistrza. Odbył
praktykę rolniczą u Janaszów w Dańkowie. Po czym objął w dzierżawę maj. Majdan
Niepryski (250 ha) w pow. zamojskim, należący do Zamoyskich (ordynacja). Po
rozparcelowaniu Majdanu (na spłaty serwitutów) Z. H. pracował w 1. 1932-1934
w Banku Rolnym w Lublinie. W następ
nych latach administrował maj. Mgowo
(pow. wąbrzeski), a później majątkami
Siedlec i Iwno (pow. średzki), będącymi
własnością Mielżyńskich. W 1936 został
z ramienia banków wierzycielskich wy
znaczony zarządcą przymusowym dóbr
Bonikowo z przyległościami (pow. ko
ściański), będących własnością Alfreda
Chłapowskiego. Po uporządkowaniu gos
podarki finansowej majątku i zniesieniu
zarządu przymusowego, Z. H. został ple
nipotentem Chłapowskiego i jego żony,
wl. maj. Markowo i Branno (pow. ino
wrocławski). Do 1939 podniósł gospodar
kę tych majątków. W tym czasie mieszkał
wraz z rodziną w maj. Mikoszki.
Z. H. w październiku 1939 został are
sztowany przez Niemców i rozstrzelany
publicznie na rynku w Kościanie razem
z kilkunastoma innymi obywatelami pow.
Zygmunt Hełczyński
kościańskiego. Po wojnie jego prochy spoczęły w Mauzoleum Ziemi Kościańskiej.
Z. H. oż. dn. 20.09.1923 w Izdebnie (pow. błoński) z Elżbietą Hirszman. Dzieci:
1. Anna (ur. 26.07.1924), żona Tomasza Findeisena, ich dzieci: 1.1. Zygmunt (ur. 1946);
1.2. Tadeusz (ur. 1948); 1.3. Anna (ur. 1951); 2. Aleksander (ur. 2.02.1926), żołnierz
1 p. s. k. AK, więzień Pawiaka, zaginął bez wieści; 3. Teresa (ur. 13.02.1931), żona
Cezarego Jodkowskiego, ich syn 3.1. Adam (ur. 1955).
Dok.: Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 7; Lista, s. 347.

Anna Hełczyńska-Findeisen
HUSKOWSKI STANISŁAW (12.09.1882-3/4.07.1940), współwł. maj. Sułowiec
(pow. zamojski), rolnik. Syn Wincentego (zm. 28.01.1903), wł. maj. Sułowiec, i Kata
rzyny z Baranieckich (ok. 1846 w Sułowcu - 7.07.1928), która wspomagała powstań
ców 1863 r.
Rodzeństwo: 1. Antonina, współwł. maj. Sułowiec, żona Juścińskiego, dzierżawcy
maj. Starostwo (pow. chełmski), ich syn Zygmunt (zm. 1975), inż. chemik, abs. PLw.,
przed wojną pracował w cukrownictwie, po wojnie w resorcie budownictwa; 2. Mie
czysława, żona Henryka Sachsa (1867-1934), wł. maj. Abramowice i Bronowice (pow.
lubelski), posła na sejm (od 1930) z listy Narodowej Demokracji, ich syn 2.1. Mieczy
sław, zginął razem z żoną w 1941. Mieczysław miał dwoje dzieci: 2.1.1. Kazimierza
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(zm. 1943), który zmarł w obozie w Mauthausen; 2.1.2. Ewę (zm. 1992) za Turczynowiczem; 3. Maria (zm. 1941), współwł. maj. Sułowiec, żona Stanisława Dobruckiego,
syna Stanisława (1862-1919), znanego chirurga lubelskiego, i Zofii z Bobrów h. Gryf.
S. H. zdał maturę w rosyjskim gimn. klasycznym w Chełmie Lubelskim, następnie
studiował rolnictwo w Studium Rolniczym UJ. Po skończeniu nauki zaczął gospoda
rować w maj. Czernięcin Główny (pow. krasnostawski) (591 ha), dzierżawionym od
ordynacji Zamoyskich. W 1920 musiał uciekać z majątku w obawie przed zbliżający
mi się wojskami bolszewickimi. Znalazł schronienie z żoną i synem noworodkiem
u właścicieli ziemskich w Kieleckiem. Po śmierci matki został współwł. maj. Sułowiec
(302 ha), którym już wcześniej administrował. W Czernięcinie prowadził gospodar
stwo rolno-hodowlane, m.in. sadził buraki cukrowe, którymi opłacał czynsz dzierżaw
ny. Posiadał tu również stadninę zarodową koni półkrwi angielskiej, hodowanych
głównie na remonty dla wojska. W 1.19311938 S. H. sprzedał 63 konie za 87 228 zł.
Pod względem wysokości średniej ceny
uzyskanej za jednego konia (1384 zł),
stadnina w Czernięcinie zajmowała wśród
hodowli woj. lubelskiego dwunaste miej
sce (wszystkich stadnin zarejestrowanych
w woj. lubelskim było w latach trzydzie
stych 171). S. H. prezentował swoje konie
na corocznych wystawach w Lublinie or
ganizowanych w okresie międzywojen
nym przez Związek Hodowców Koni przy
Lubelskiej Izbie Rolniczej. Od 1937 wy
stawy te miały charakter ogólnokrajowy.
S. H. był współorganizatorem tych wystaw
i jako członek zarządu, a później wicepre
zes Związku Hodowców Koni w Lublinie,
wchodził do Komitetów Wystawowych.
Konie z hodowli S. H. otrzymywały liczne
nagrody, m.in. S. H. otrzymał specjalne
wyróżnienie w wysokości 3 000 zł od mini
stra rolnictwa za konie „Pegaz” i „Odaliska”, a na wystawie w 1939 srebrny medal
dostała klacz „Werwa I” i brązowy klacz
Stanisław Huskowski
„Westa III”.
S. H. był przed I wojną światową współzał. Kółka Rolniczego i Stów. Spożywczego w Czernięcinie. W okresie międzywojen
nym pełnił funkcję prezesa tzw. Spółki Drogowej działającej na terenie gminy Turo
bin. Został również wybrany wójtem gminy Turobin, jednak nie mogąc pełnić tej
funkcji z uwagi na inne zajęcia, przekazał ją swojemu zastępcy. S. H. był czł. ZZ
pow. zamojskiego.
We wrześniu 1939 S. H. udało się ochronić oba maj. (Czernięcin i Sułowiec) przed
rozgrabieniem, a także uniknąć aresztowania przez wojska sowieckie, dzięki ukryciu
się u zaprzyjaźnionego gospodarza. Od października 1939 kontynuował gospodaro
wanie w obu majątkach. Dn. 5.06.1940 został aresztowany przez Niemców i uwięziony
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w Chełmie Lubelskim. Znalazł się tam z grupą ziemian i inteligencji z pow. chełm
skiego i krasnostawskiego. Większość tych osób aresztowano w podobnym czasie co
S. H. i na podstawie wcześniej przygotowanych list. W miesiąc później (3/4.07.1940)
zostali oni, w tym także S. H., rozstrzelani w zbiorowej egzekucji w Kumowej Dolinie
pod Chełmem Lubelskim. Początkowo pochowano ich na miejscu zbrodni, a w 1944
zwłoki odkopano i spalono. Po wojnie rodziny zamordowanych ufundowały tablicę
z nazwiskami swoich bliskich, które zostały umieszczone w dzwonnicy bazyliki chełm
skiej. Z tych samych funduszy uzupełnionych dotacją miasta Chełma i pieniędzmi
pozostałymi po likwidacji Syndykatu Lubelskiego, zaprojektowano i wzniesiono pom
nik w Kumowej Dolinie. Władze długo zwlekały z wydaniem zezwolenia na ostatecz
ne dokończenie i odsłonięcie pomnika. Podjęto tę decyzję w ostatniej chwili w 1966,
pragnąc tym odciągnąć część miejscowej ludności od zapowiedzianych uroczystości
milenijnych w katedrze lubelskiej. Pomnik w Kumowej Dolinie odsłonięto 3.07.1966,
w kolejną rocznicę egzekucji.
S. H. oż. w 1918 z Beatą z Zarembów (8.03.1895 w Lublinie - 21.09.1977 w War
szawie), córką Romana (ur. 1844), mgr. prawa i administracji (1870) Szkoły Głównej
w Warszawie, adwokata w Lublinie, i Felicji z Piotrowskich, a wnuczką Andrzeja (ok.
1800-20.02.1872), mgr. prawa UW, sędziego sądu kryminalnego w Lublinie, i Marii
z Mossorów (zm. 14.10.1879). Brat Beaty H., Roman Z., adwokat w Lublinie, oż.
z Gabrielą z Ołdakowskich, miał syna Romana. Beata H. szkołę średnią kończyła
w Lublinie i Kijowie, do którego wyjechała z rodzicami w czasie I wojny światowej.
W dwa miesiące po śmierci S. H. w Czerń ięcinie został wprowadzony zarząd niemiec
ki, a wszystkie ruchomości będące własnością S. H. skonfiskowano. Wiosną 1941
Beatę H. wraz z córką wyrzucono z majatku, wówczas przeniosły się do Sułowca,
gdzie syn S. H., Stefan gospodarował od momentu przejęcia Czernięcina przez
Niemców. Rodzina S. H. mieszkała w Sułowcu do 1944, kiedy ostatecznie została
usunięta z rodzinnego majątku przez władze komunistyczne.
Dzieci: 1. Stefan, pseud. AK „Harley” (ur. 1.05.1920), abs. (1938) Gimn. im. Ste
fana Batorego (tzw. Szkoły Lubelskiej) w Lublinie, od 1.10.1938 był w Mazowiec
kiej Szkole Podchorążych Artylerii Rezerwy w Zambrowie, od czerwca 1939 służył
w 2 p. artylerii ciężkiej w Chełmie Lubelskim, we wrześniu 1939 razem z pułkiem
znalazł się we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie dostał się do niewoli sowieckiej,
z której jednak uciekł i wrócił do Czernięcina, po śmierci ojca przez kilka miesięcy
administrował majątkiem, w obawie przed aresztowaniem przeniósł się do Sułowca,
którym zarządzał do 1944, jednocześnie działał w konspiracji (od 1942). Po wojnie po
przeniesieniu się do Warszawy z Lublina, pracował kolejno w: prywatnej firmie han
dlowej „Hos-Tra”, Zjednoczeniu Przemysłu Chłodniczego, CHZ „Hortus”, spół
dzielni sztukatorskiej „Zdobnictwo”, Zakładach Zadrzewiania i Zieleni, a od 1966
w Spółce „Libella”, z której przeszedł na wcześniejszą emeryturę w 1980. Oż. (25.04.
1953 w Warszawie) z Ireną z Dębickich (ur. 21.11.1926 w Wilnie), córką Czesława
i Haliny z Niekraszewiczów, wł. maj. Siedliszcze (pow. Wołożyn), ich dzieci: 1.1. Te
resa (ur. 6.04.1954 w Warszawie), mgr inż., abs. SGGW, pracuje w swoim zawodzie
w Kanadzie; 1.2. Piotr (ur. 29.06.1957 w Warszawie), lekarz med., abs. AM w Warsza
wie, pracuje w swoim zawodzie w USA; 2. Anna (22.01.1922 w Czernięcinie - 10.11.
1989 w Warszawie), artysta-grafik, w czasie okupacji pracowała w lubelskim oddziale
RGO, do jej obowiązków należało dostarczanie żywności, odzieży i korespondencji
więźniom obozu na Majdanku, po wojnie zaczęła pracować w „Czytelniku”, jednocze
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śnie studiując dziennikarstwo w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, po przerwaniu na
uki przeniosła się na ASP, którą ukończyła, później zajmowała się projektowaniem
i malowaniem plakatów, żona Tomasza Młynarskiego, ich córka 2.1. Beata.
Dok.: SGKP, 1.11, s. 584; G erber, s. 250; S. Borowski, Szkoła Główna Warszawska 1862-1869. Wydział Prawa
i Administracji, W. 1937, s. 323; W Dzierżanowski, Przewodnik warszawski na rok 1869, W 1869, dz. 1, s. 55;
„Rocznik Sądowy na rok 1875”, W 1875, s. 77; „Rocznik Lubelski. Kalendarz na rok 1903”, Lublin 1902,
s. 151; Lista, s. 371-372,913; Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 7; Prywatne Męskie Gimnazjum Imienia Stefana
Batorego (Szkoła Lubelska) w X XX-lecie, Lublin 1936, s. 353; Zestawienie ilości koni zakupionych przez
Komisje Remontowe MSWojsk..., b. m. i d. [1938 ?], s. 2-3; Katalog wystawy koni w Lublinie urządzonej przez
Związek Hodowców Lubelskiego Konia Szlachetnego w dniach 13 i 14 lipca 1933 r., [Lublin 1933], s. 7;
III Krajowa wystawa koni w Lublinie, Lublin 1939, s. 4; Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji, Lublin 1958,
s. 81,118,157,418,443, 446; tenże, Dziennik 1944-45, Lublin 1990, s. 34, 61, 67,85,129 (wydawca błędnie
odczytał nazwisko Stefana H. „Harleya”: „Kusakowski”, a w innym miejscu „Husakowski”! ); „Kalendarz
Sądowy na rok 1927”, W. 1927, s. 206. Inform acje Stefana Huskowskiego.

Tadeusz Epsztein
ILIŃSKI-KASZOWSKI ALEKSANDER hr. h. Janina (1869-29.05.1939), współwł.
maj. Plinksze (pow. szawelski). Syn Adolfa Kaszowskiego (zm. 19.02.1883), wf. maj.
Kurasz i innych na Wołyniu, por. WP w 1831, i Leonii Marii z hr. Ilińskich (zm. 1917),
córki Janusza (1785-1860), wł. dóbr Tajkury i innych na Wołyniu, i Oktawii z Moraw
skich h. Dąbrowa. Ur. w Kuraszu.
Rodzeństwo: l b. Witold Konstanty (ur. 1862); rodzeństwo przyrodnie: pierwszą
żoną Adolfa K. była Maria z Romanowskich h. Bożawola, córka Jana Wilhelma
i Tekli z Makowskich, z którą miał dzieci: l a. Teodor (1842-1896), wl. maj. Łabunki
(pow. zamojski), oż. w 1866 z Jadwigą
Czacką, córką Michała i Franciszki Jełowickiej, ich dzieci: l a.l. Adolf Rudolf
Marian; l a.2. Włodzimierz Michał; l a.3.
Zygmunt, wł. maj. Łabuńki; 2a. Henryk
(ur. 1846), wł. maj. Kurasz (pow. Sarny);
3a. Franciszka Klaudia (ur. 1844), l°v.
(1863) za Aleksandrem hr. Ilińskim (roz
wód), 2°v. (1867) za Edwinem hr. Druckim-Lubeckim (zm. 1901), marszałkiem
szlachty pow. pińskiego.
A. I-K. został adoptowany przez swoje
go bezdzietnego wuja (brat matki) Alek
sandra Pińskiego, który przekazał mu swoje
nazwisko i tytuł, co zostało potwierdzone
przez Mikołaja II dn. 21.01.1902 st. st.
z prawem noszenia nazwiska: „Kaszowski-Iliński”. A. I-K. używał nazwiska: „Iliński-Kaszowski”.
A. I-K. był myśliwym, świetnym strzel
cem, znawcą łowiectwa i bywalcem wielu
łowisk rozproszonych na obszarze dawnych
kresów wschodnich. Prowadził szczegóło
wy dziennik myśliwski, w którym zapisy
wał wszelkie dane dotyczące zwierzostaAleksander hr. Iliński-Kaszowski
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nów, ubitej zwierzyny itd. we wszystkich łowiskach, gdzie polował. Zgromadził wiele
trofeów myśliwskich i fotografii dokumentujących polowania, których był uczestni
kiem. Większość tych zbiorów przechowywana w wileńskim mieszkaniu A. I-K. ule
gła zniszczeniu i rozgrabieniu w czasie ostatniej wojny. A. I-K. był prezesem Sądu
Łowieckiego przy Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Wilnie. Był znaną i bardzo
łubianą postacią w szerokich kręgach arystokracji i ziemiaństwa, pełną humoru i do
wcipu. Ostatnie lata swojego życia A. I-K. spędził w Wilnie, gdzie zmarł.
A. I-K. był dwukrotnie żonaty, l°v. dn. 15.07.1899 w Warszawie z Olgą z hr. Broel-Platerów h. wł. (1877-1925), córką Konstantego, wł. maj. Plinksze, i Zofii z Grabow
skich h. Oksza, z którą miał córkę l a. Marię Zofię (ur. 22.12.1918 w Wilnie), od 1946
przebywa za granicą; 2°v. 28.02.1928 w Wilnie z hr. Idą z hr. Broel-Platerów h. wł.
(1889-1977), córką Wilhelma i Felicji z Pereświet-Sołtanów h. Syrokomla, z którą
miał: l b. Aleksandra Marię Wilhelma (ur. 24.11.1928 w Wilnie); 2b. Idę Marię Teresę
(ur. 12.08.1934 w Wilnie).
Dok.: Boniecki, Herbarz, t. 9, s. 340; K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia
i Ukrainy, t. 2, Warszawa 1991, s. 70-71; Aftanazy,Materiały, t. 3A, s. 219-220; t. 5A, s. 214-218; S. Konarski,
Armorial de la noblesse polonaise titrée, Paris 1958, s. 207; Spis ziemian, woj. poleskie, s. 18; A. Kieniewicz,
N ad Prypecią, dawno temu..., Wrocław 1989, s. 196, 213, 243, 248, 335, 512-513, 518, 522-525; „Słowo
W ileńskie”, nr 1217 z 7.07.1939; „Łowiec Polski” 1939, nr 13, s. 415; SGKP, t. 5, s. 564; Zbiory polskie, 1 .1,
s. 430. M ateriały archiwalne w zbiorach rodziny.

Ida Ilińska-Kaszowska (T. E.)
IWASZKIEWICZ WACŁAW h. Trąby (18.04.1901-04.1940), wł. maj. Moszczenica
Wielka (pow. zdołbunowski) i współwł. maj. Zakliczyn (pow. myślenicki), inż. rolnik.
Syn Leona (1841-1922), dzierżawcy dóbr ordynacji Potockich w kluczu teplickim

Dwór w Zakliczynie
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(Strażgród, Pszczelna i inne), i Tworzymiry z Kozłowskich (zm. 1920). Ur. w Strażgrodzie (pow. Hajsyń) na Podolu.
Pochodził z ziemiańskiej rodziny Iwa
szkiewiczów h. Trąby z Litwy, osiadłej na
Podolu w XVIII w.
Rodzeństwo: 1. Ludwika (1883-1922),
żona Bronisława Sadowskiego (zm. 1944),
przed rewolucją 1917 dzierżawcy folwarku
w ordynacji teplickiej u Potockich, po woj
nie dzierżawcy maj. Porchowa (pow. bucza
cki), ich dzieci: 1.1. Stanisław (zm. 1933);
1.2. Tadeusz (zm. w Londynie); 1.3. Lech,
pseud. „Wasyl”, kierownik tajnej drukarni
AK we Lwowie, powstaniec 1944; 2. Ta
deusz (1884-1926), inż. specjalista w dzie
dzinie maszyn rolniczych; 3. Stefania
(1885-1970), żona Tadeusza Zagórskiego
(zm. 1935), adwokata w Kijowie, później
w Warszawie, ich dzieci: 3.1. Jerzy (19071984), poeta i literat, wiceprezes polskie
go PEN-Clubu; 3.2. Wacław (1909-1983),
autor wspomnień; 4. Henryk (1888-1919)
zmarł na tyfus.
W acław Iwaszkiewicz
W. J. początkowo do szkoły uczęszczał
w Humaniu, następnie w Kijowie ukończył w 1918 Szkołę Handlową, po której zaczął
studia w Kijowskim Instytucie Handlowym. Należał wówczas do oddziału PO.W.
w Humaniu i przybrał w niej pseud. „Ryś”. W listopadzie 1918 przerwał naukę, by
wstąpić do tworzącego się WP. Przedostał się do Warszawy, gdzie zaciągnął się jako
ochotnik, podając, że ukończył już 18 lat, do 3 baterii 7 p. artylerii polowej. Już
8.12.1918 pułk skierowano na odsiecz Lwowa. Przez pół roku toczył tam ciężkie walki
z Ukraińcami, następnie został przerzucony na front czeski, niemiecki, a wreszcie
bolszewicki. W końcu 1920, po ukończeniu Szkoły Podchorążych w Poznaniu, W. I.
został zwolniony z wojska na bezterminowy urlop dla kontynuowania studiów. Spę
dził w wojsku dwa lata. Odznaczony został Krzyżem Wschodu i odznaką „Orlęta”.
W 1924 uzyskał absolutorium na Wydz. Rolniczym UJ, a po zaliczeniu praktyk w maj.
Kolusów (pow. włodzimierski), Chromakowo (pow. żuromiński), Słaboszewko (pow.
Mogilno) i w Gumniskach k. Tarnowa, otrzymał dyplom inż. rolnictwa. W czasie
studiów czynnie działał w zakładaniu i kierowaniu Akademickim Kołem Kresowym
(zał. w 1922). W 1922 był jego prezesem. Koło Kresowe skupiało młodzież akademic
ką przybyłą na studia do Krakowa z Kresów Wschodnich, a nawet z głębi Rosji,
pozbawioną domów rodzinnych i zubożałą. Koło, tworząc jakby wspólną rodzinę,
organizowało wzajemną pomoc, zabiegało o tanie noclegi, wyżywienie itp.
W 1925 W. I. oż. z Ireną Sokołowską, czł. Koła Kresowego. Ślub odbył się w koście
le św. Anny w Krakowie, a jednym ze świadków był Władysław Bukowiński (19041974), późniejszy ksiądz, wieloletni więzień łagrów sowieckich, a do końca życia zna
ny misjonarz w Kazachstanie.
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Pierwszą posadę otrzymał W. I. w Małopolskim Tow. Rolniczym, gdzie jako in
struktor prowadził w Rzeszowskiem prace organizacyjno-oświatowe, jak zakładanie
związków hodowców, mleczarnie, nasiennictwo itp. Była to praca pionierska po
latach zaboru i wojny. W 1927 przeniósł się z żoną do Warszawy, by objąć stanowisko
inspektora, a później zastępcy kierownika Centralnego Biura Porad Rolnych Fabryk
Nawozów Sztucznych. Jeździł po Polsce, prowadząc poletka doświadczalne i wygła
szając pogadanki o stosowaniu nawozów sztucznych. Wygłaszał też odczyty dla rolni
ków w radio. W 1929 brał udział z ramienia Biura w Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu.
W 1930 odziedziczył po swym krewnym, a jednocześnie ojcu chrzestnym, Cezarym
Iwaszkiewiczu majątek na Wołyniu, Wielką Moszczanicę. Posiadłość ta, pozbawiona
zabudowań i inwentarza, od kilku pokoleń własność rodzinna, obejmowała wraz
z lasem ok. 130 ha. Wyposażenie dworu, inwentarz żywy i martwy zostały zrabowane
przez bolszewików i miejscową ludność, a budynki zburzone.
W. J. wkrótce dostał posadę kierownika Państwowej Szkoły Rolniczej w Belmażu
k. Ostroga nad Horyniem. Szkoła, co było istotne, dysponowała mieszkaniem, a po
łożenie jej w pobliżu Moszczanicy pozwalało zająć się zagospodarowywaniem odzie
dziczonego majątku. Program nauczania opracowany przez W. I. kuratorium w Łucku
poleciło później stosować w tego typu szkołach.
W 1934 W. I. nabył na korzystnych warunkach majątek-resztówkę w Zakliczynie.
Posiadłość stanowiły: piętrowy dwór, duże zabudowania gospodarcze (stajnie, chlew
nia, stodoła, wozownia, lodownia, szklarnia i oficyna) i 49 ha gruntów wraz z lasem.
Była to pozostałość po wielkich dobrach znanego w XVI i XVII w. rodu Jordanów
z Zakliczyna h. Trąby. W. I. przeniósł się tu wraz z rodziną, pozostawiając w Moszcza
nicy rządcę, ale dzieląc swój czas pomiędzy oba majątki.
W. I. po kolejnych ćwiczeniach, m.in. w Szkole Strzelania Artylerii w Podgórzu pod
Toruniem i w p. artylerii polnej w Zajezierzu, został mianowany por. artylerii rez.
z przydziałem do 24 p. artylerii lekkiej w Jarosławiu.
Dn. 30.08.1939, w ramach mobilizacji, dostał powołanie do wojska. Wiadomo, że
był w bombardowanym pociągu w okolicach Lwowa, następnie widziano go w kolejo
wym transporcie jeńców pod strażą sowiecką. Później nadeszły dwie wiadomości ze
Starobielska (28.11.1939), kartka pocztowa i telegram (1.04.1940). W. I. został zamor
dowany najprawdopodobniej w gmachu NKWD w Charkowie w kwietniu 1940. Na
zwisko W. I. figuruje na tablicach pamiątkowych wmurowanych w ściany kościoła
św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie i kościoła garnizonowego św. Ag
nieszki w Krakowie.
Dzieci: 1. Jan (ur. 8.06.1928 w Warszawie), inż. budownictwa, rolnik; 2. Anna
(ur. 12.08.1932 w Belmażu), psycholog.
Dok.: Indeks represjonowanych, t. 2, s. 70; W. Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Londyn 1979;
J. Trznadel, Stygmat Katynia, „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 27; J. Tucholski, Mord w Katyniu, W. 1991,
s. 418, 936; M. Wojewódzki, W tajnych drukarniach Warszawy, W. 1976; S. M. Jankowski, Strzały pod więzie
niem , W. 1992; PSB, 1 .10, s. 184 (biogram Tadeusza I.); Kto jest kim w Polsce, W. 1984, s. 1117; Spis ziemian,
woj. wołyńskie, s. 44; Listo, s. 378-379; W. Zagórski, Wicherwolności, W. 1990. M ateriały archiwalne w zbk>
rach rodziny.

Jan Iwaszkiewicz (T. E.)
IWASZKIEWICZ IRENA z SOKOŁOWSKICH h. Gozdawa (21.07.1901-12.05.
1990), współwł. maj. Zakliczyn (pow. myślenicki). Córka Włodzimierza i Kazimiery
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z Wańkowiczów h. Lis odm. Była prawnuczką Antoniego Morzyckiego, ziemianina na
Kujawach, ekonomisty i działacza społecznego. Dziadek Ireny, Władysław Sokołow
ski posiadał maj. Brzeźno pod Koninem, a ojciec Włodzimierz ukończył Wyższą
Szkołę Rolniczą w Dublanach i do czasu I wojny światowej administrował w jednym
z majątków Woyniłłowiczów w gub. mińskiej. Ur. w Kuńcowszczyźnie na Białorusi.
Rodzeństw o: W itold (17.02.190426.05.1948), inż. górnik, ppor. wojsk balo
nowych, jeniec oflagu II C w Woldenber
gu, po wojnie pracował w kopalni na Gór
nym Śląsku, był także przez pewien czas
więziony przez UB.
I.
I. uczęszczała do szkoły w Mińsku,
a maturę zdała w Zakopanem w 1921, po
wydostaniu się z rodzicami i młodszym
bratem z ogarniętej rewolucją bolszewic
ką Rosji. Ukończyła Wydz. Filozofii i Stu
dium Pedagogiczne UJ (1925).
Do chwili przeniesienia się z mężem do
Warszawy, pracowała jako nauczycielka
w szkole żeńskiej w Tarnowie. Od 1934
współwł. wraz z mężem maj. Zakliczyn.
1.1.,
z chwilą powołania męża do woj
ska we wrześniu 1939, zajęła się sama za
rządzaniem i gospodarowaniem, co było
tym trudniejsze, że w czasie wrześniowej
ucieczki przed Niemcami, dwór został
splądrowany i były również szkody w in
wentarzu. Przetrwała wraz z dwojgiem
dzieci czasy okupacji, służąc też pomocą
rodzinie, wysiedleńcom, zagrożonym, dla
Irena z Sokołowskich Iwaszkiewiczowa
których dwór położony z dala od ruchli
wych dróg, był schronieniem i azylem. Był również punktem kontaktowym konspira
cji, źródłem zaopatrzenia dla miejscowych oddziałów AK. W 1945 majątek o mało nie
został rozparcelowany, I. I. z odwagą przekonała przybyłą „komisję”, że gospodar
stwo nie podlega reformie rolnej, gdyż jego powierzchnia nie przekracza 50 ha.
W czasach stalinowskich, jako tzw. „kułaczka” doznawała najrozmaitszych szykan
ze strony miejscowych władz, jak konfiskaty, rewizje, nawet i w nocy, wezwania do
sądów i na kolegia, grzywny, a w 1952 została zaaresztowana przez bezpiekę za rze
kome opóźnienie tzw. dostaw obowiązkowych i przesiedziała dwa tygodnie w piwnicy
UB w Myślenicach. W tych latach cały parter dworu został zajęty przez Gromadzką
Radę Narodową, Gminną Spółdzielnię i pocztę. Pokoje na piętrze I. I. wybroniła
przed wprowadzeniem się posterunku milicji, gdyż wówczas nie miałaby gdzie mie
szkać. Długą walkę stoczyła z miejscowym Ludowym Związkiem Sportowym, który
dążył do jej eksmisji z dworu, i urządzenia w parku boiska piłki nożnej po wycięciu
starych zabytkowych drzew. Nigdy nie poddała się i nie opuściła rąk. Przed nadmier
nymi podatkami, daninami, kontygentami w zbożu, żywcu, ziemniakach i nawet mle
ku, które w zamierzeniach komunistów miały zniszczyć większe gospodarstwa, obro
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niła się, sprzedając część gruntów okolicznym chłopom. Gospodarowała do późnych
lat, jednak odpływ ludności ze wsi do Nowej Huty spowodował konieczność sprzedaży
dalszych gruntów i zredukowanie żywego inwentarza. W 1976 dwór wraz z zabudowa
niami, parkiem i przyległym sadem kupił Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie,
przeprowadził remont budynków i urządził w nich ośrodek sanatoryjny. I. I. zamie
szkała w nowo wybudowanym domku obok dworu, zimy spędzając u dzieci w Krako
wie. Tam zmarła i pochowana została na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie.
Dzieci: zob. biogram
Wacława Iwaszkiewicza.
Dok.: PSB, t. 22, s. 31 (biogram Antoniego Morzyckiego). M ateriały archiwalne w zbiorach rodziny.

Jan Iwaszkiewicz (T. E.)
JAŚKOWSKI FELIKS MARCIN h. Jasieńczyk (1860-1944), wł. maj. Chociw, Bogusławki, Solki-Wale i Wólka Lipska (pow. Rawa Maz.).
F. J. ukończył Instytut Muzyczny w Warszawie w klasie skrzypiec. W 1882 odzie
dziczył po swoim stryju Janie Nepomucenie J.(1807-10.05.1882), poecie i właścicie
lu ziemskim, dobra Chociw, składające się
z fol.: Bogusławki, Chociw, Solki-Wale
i Wólka Lipska (1758 ha). F. J. aktywnie
uczestniczył w życiu kulturalnym i społe
cznym. Był m.in. organizatorem koncer
tów. Piastował urząd sędziego pokoju. Po
1920 ufundował szkołę powszechną we
wsi Bugaj, a jej nauczycielom przekazał
w użytkowanie kawałek gruntu. Wspierał
finansowo ochronkę w Rawie Maz. dla
sierot z rodzin służby folwarcznej. Był tak
że członkiem ZZ i CTR. Na początku lat
trzydziestych część swojego majątku prze
kazał dzieciom. W 1942 F. J. wraz z całą
rodziną został wyrzucony z Chociwia, a ma
jątek przeszedł pod zarząd niemiecki.
F. J. był dwukrotnie żonaty, l°v. z Hen
riettą z Wolfów, 2°v. w 1904 z Kazimierą
z Dzierzbickich, z którą miał dzieci: l b.
Stanisław (22.04.1906-1965), wł. maj.
Feliks Jaśkowski
Wólka Lipska, abs. UW, logik i matema
tyk, od 1945 prof. UMK, następnie jego
rektor (1959-1962), autor prac z logiki matematycznej, oż. z Anielą z Holewińskich
(1905-1976), oboje pochowani na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie; 2b. Ma
ria (1909-1966), wł. maj. Solki-Wale, abs. (1933) SGGW, żona Andrzeja Grabskie
go; 3b. Zofia (ur. 1915), wł. maj. Bogusławki-Stara Wieś, abs. (1945) SGGW, żo
na Mazurka.
Dok.: Spis obywateli, s. 46; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 30-31; PSB, t. 11, s. 95 (biogram Jana
Nepom ucena J.); G erber, s. 371; Uruski, Rodzina, t. 6, s. 16; Sprawozdanie C TR za lata 1922-1923, W. 1924,
cz. 6, s. 12; W EP; Księga pamiątkowa SGG W , s. 563; Księga pamiątkowa SG G W 1906-1956, W 1958, s. 41;
Cmentarz Powązkowski, t. 2, s. 164.

Zofia Mazurek (T. E.)
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JAWOROWSKI ARTUR h. Lubicz (16.04.1893-8.08.1978), wł. maj. Bogusławice
(pow. płoński). Syn Antoniego Włodzimierza (1853-1903), syna Józefa (1811-1866)
i Marcjanny z Dobrzelewskich h. Poraj (1817-1867), wł. maj. Bogusławice i Bród
(pow. płoński), i Marii z Łaźniewskich h. Prus II (1861-1940), córki Mikołaja, wł.
maj. Pieścidła (pow. płoński). Ur. w Bogusławicach.
Rodzina Jaworowskich h. Lubicz wywodzi się z dóbr Jaworówka i Kadłubówka,
położonych w pow. Briańsk, ziemi bielskiej, na Podlasiu. W XVII w. Feliks Jaworow
ski kupił te dobra od Szymona Świerczewskiego. W końcu XVIII w. przodkowie
Jaworowscy przenieśli się z Podlasia na
Mazowsze, gdzie byli następnie właścicie
lami wielu majątków ziemskich m.in.: Ra
dzymina, Bogusławie, Wróblewa, Zduno
wa, Bród, Sielec, Unikowa, Załusk, Trębek, Smoszewa, Wrońsk, Łosewa położo
nych w ziemi wyszogrodzkiej.
Rodzeństwo: 1. Stefan (1888-1967), wł.
maj. Radzymin (700 ha) (pow. płoński),
oż. z Anną Proszkowską h. Łada, ich córka
1.1. Magdalena, specjalistka od hodowli
koników polskich w Zakładzie Doświad
czalnym PAN w Popielnie; 2. Wanda
(1892-1940) za Henrykiem Karczewskim
h. Samson, wł. maj. Jeżewo (pow. płoń
ski); 3-4. zm. młodo.
A. J. ukończył w 1911 siedmioklasową
szkołę realną im. E. Konopczyńskiego
w Warszawie, następnie w 1. 1911-1914
studiował na Kursach Przemysłowo-Rol
niczych.
W czasie wojny z bolszewikami wstąpił
ochotniczo do formującego się kombino
wanego p. uł. dowodzonego kolejno
przez: rtm. Witosława Porczyńskiego
i mjr. Jana Reliszkę. W składzie pułku
brał udział w walkach o oswobodzenie Su
walszczyzny i w akcji na linii kolejowej Lida-Mołodeczno. Po rozwiązaniu pułku
A rtur Jaworowski
w październiku 1920 został zdemobilizo
wany i powrócił do Bogusławie.
Maj. Bogusławice o powierzchni 376 ha odziedziczył po ojcu. W Bogusławicach
gospodarował do 1939, osiągając poprzez intensywne nawożenie wysokie plony zbóż,
a także ziemniaków i buraków cukrowych. Zdobytą wiedzę teoretyczną na kursach
rolniczych, wprowadził w życie w swoim majątku. Udzielał się również w pracy spo
łecznej. Działał w komitecie społecznym budowy szpitala w Płońsku, uczestnicząc
w kosztach jego realizacji, współdziałał w budowie spółdzielczej mleczarni w Straszynie, brał aktywny udział w pracach ZZ pow. płońskiego.
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Dwór w Bogusławicach

A. J. odznaczał się dużą erudycją w zakresie nauk humanistycznych. Jego podręcz
na biblioteka składała się z kilkuset tomów z zakresu agrotechniki i zoologii, ale
przede wszystkim z dziedziny historii i literatury.
W czasie najazdu hitlerowskiego w listopadzie 1939, niemiecki administrator zarządal bezzwłocznego opuszczenia majątku. Cały dobytek przepadł, a z nim stylowe
wyposarzenie dworu i cenna biblioteka. Okres okupacji A. J. spędził wraz z rodziną
na ziemi kieleckiej w maj. Oleszno u Konrada Niemojewskiego (oż. z kuzynką żony
A. J., Haliny), służąc mu pomocą w zarządzaniu majątkiem. Po wojnie i przejęciu
Oleszna na rzecz skarbu pańswa, osiadł w Inowrocławiu, pracując w administracji
samorządowej miasta. Po śmierci żony w 1975 przeniósł się do Szczecina, do młod
szego syna Jana.
A. J. w 1926 oż. z Haliną z Morawskich h. Korab (1.09.1893-2.03.1975), córką
Bolesława i Jadwigi z Grodzieńskich. Ur. w maj. Zagórzyn (pow. kaliski), w 1911
ukończyła z wyróżnieniem 7-klasowe gimn. żeńskie im. A. Jastrzębskiej w Rydze,
następnie wstąpiła do specjalnej klasy pedagogicznej. W 1912 otrzymała dyplom
nauczycielski. W tym zawodzie pracowała w 1.1913-1919. Przez trzy lata była zatrud
niona w Warszawie w jednym z ministerstw. Po ślubie zamieszkała z mężem w Boguslawicach, gdzie m.in. do czasu organizacji państwowej szkoły prowadziła nauczanie
dzieci ordynariuszy i okolicznych włościan. Działała także w kole ziemianek pow.
płońskiego.
Dzieci: 1. Antoni (1927-1989), w 1952 ukończył UWr. i PWr., specjalizując się
w hydrografii, we Wrocławiu oż. z Alicją Lewicką, lekarzem med., ich dzieci: 1.1. Ry
szard (ur. 10.02.1961), abs. Wydz. Architektury i Budownictwa PWr., oż. z Ewą Szy
ling, abs. PWr., zam. we Wrocławiu, ich dzieci: 1.1.1. Małgorzata (ur. 16.12.1987),
i bliźnięta: 1.1.2. Ryszard i 1.1.3. Piotr (ur. 5.08.1991); 2. Jan (ur. 30.08.1929), ukoń68
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czyi studia rolnicze w Poznaniu, sprawuje nadzór nad terenową hodowlą koni w woj.
szczecińskim, od 1953 kieruje Związkiem Hodowców Koni, mieszka w Szczecinie;
oż. z Katarzyną z Karłowskich h. Prawdzie, abs. AR we Wrocławiu, specjalistką w za
kresie ochrony i kwarantanny roślin, ich syn 2.1. Zbigniew (ur. 14.10.1957), abs. PSz.,
specjalista od urządzeń sanitarnych, oż. z Ewą Pacześniak, dr med., ich córka
2.1.1. Weronika (ur. 1.04.1994 w Szczecinie).
Dok.: Spis obywateli, s. 46; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 31-32. Informacje Jana Jaworowskiego.

Janusz Kalinowski (T. E.)
KARCZEWSKI ZDZISŁAW h. Samson (25.06.1878-22.11.1945), wł. maj. Sielec
(pow. płoński). Syn Jana Michała (7.02.1843 w Sielcu), wł. maj. Sielec, i Henryki
Jaworowskiej (13.07.1846 w Radzyniu - 8.02.1886). Ur. w Sielcu.
Z. K. w 1928 sprzedał ostatnią część maj. Sielec (168 ha) w celu zaspokojenia
wierzycieli (Bank Rolny), Gustawowi Włodkowi z Warszawy, teściowi swojego syna
*+ Zdzisława. Włodek kupił majątek dla córki Gustawa »►Ireny Karczewskiej (9.10.
1905-12.11.1986). Z. K. z żoną pozostał w Sielcu do wybuchu wojny 1939, będąc na
utrzymaniu syna i synowej. W okresie okupacji ukrywał się na terenie pow. płońskie
go, aż do zakończenia wojny. Po przejściu frontu wyjechał z żoną na Górny Śląsk do
Bytomia, gdzie zmarł i został pochowany.
Z. K. oż. z Cecylią Julianną Smoleńską h. Zagłoba (18.02.1883-9.07.1965). Dzieci:
1. Cecylia-Henryka (ur. 12.09.1902 w Sielcu) za Januszem Lewandowskim (ur. 20.06.
1905), dwie córki: 1.1. Krystyna za Krzysztofem Grabowskim, 1.2. Elżbieta za Andrze
jem Stawińskim; 2. Maria-Zuzanna (ur. 26.12.1903 w Sielcu) za Zygmuntem Noakowskim, ich dzieci: 2.1. Maria Prozwicka; 2.2. Wanda Michalska; 3.
Zdzisław
Florian (5.06.1906-19.05.1971).
Dok.: Genealogia rodziny Karczewskich h. Samson z Sielca z parafii Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński,
woj. warszawskie A W D -X -teka 42, w posiadaniu autora. Informacje Anny z Karczewskich Nabelek
z Knoxville (Tennessee, USA).

Jan M. Włodek
KARCZEWSKI ZDZISŁAW FLORIAN h. Samson (5.06.1906-19.05.1971), adm.
maj. Sielec (pow. płoński), rolnik. Syn
Zdzisława i Cecylii Julianny Smoleńskiej.
Ur. w Sielcu.
Rodzeństwo: zob. »+ Zdzisław Karczewski (25.06.1878-22.11.1945).
Początkowo uczył się w domu rodzinnym, później w gimn. im. Mikołaja Reja w War
szawie, które ukończył w 1923. Studia rolnicze odbył w SGGW (dyplom inż. z 23.06.
1928). Pracę dyplomową pt. „Charakterystyka plonów najważniejszych roślin upraw
nych w Polsce” napisał w Zakładzie Polityki Agrarnej u prof. Zdzisława Ludkiewicza.
Po ukończeniu studiów oż. z
Ireną z Włodków (9.10.1905-12.11.1986) i zaczął
administrować maj. Łazęki, wkrótce jednak przeniósł się z żoną do jej maj. Sielec,
który prowadził do jesieni 1939. Jednocześnie pracował społecznie i naukowo. Był
czł. Związku Rolników i Leśników z Wyższym Wykształceniem. Na zebraniach i zja
zdach Związku wygłaszał referaty na tematy ekonomiczno-rolnicze, następnie publi
kowane m.in. w „Gazecie Rolniczej”. Był organizatorem Spółdzielni Rolniczo-Han
dlowej w Wyszogrodzie nad Wisłą i od 1.08.1933 do wybuchu wojny, jej wicepreze
sem. Uczestniczył w Radzie Okręgowej Organizacji Kółek Rolniczych w Płońsku,
przewodniczył także sekcji Kulturalno-Oświatowej i Finansowo-Gospodarczej oraz
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był prezesem Komisji Rewizyjnej Okręgowej Organizacji KR. W 1939 został powoła
ny przez Związek Izb i Organizacji Rolniczych do komisji opracowującej politykę
zbożową. Powierzono mu przygotowanie referatu na temat możliwości magazynowa
nia zbóż w Polsce.
W czasie okupacji niemieckiej Z. K. początkowo mieszka! z rodziną w Sielcu.
W marcu 1941 w obawie przed aresztowaniem uciekł z żoną i dziećmi do GG. Od
15.03.1941 zaczął pracować w firmie K. Rudzki i Ska, której dyrektorem był jego teść.
Spółka ta, działająca pod polskim zarządem przez cały okres okupacji, stała się
schronieniem stałym lub czasowym dla wielu Polaków, niekiedy zatrudnianych w niej
na fikcyjnych zasadach, tylko dla wyrobienia fałszywych dokumentów. Z. K. pracował
tu do powstania 1944 na stanowisku zastępcy kierownika wydz. gospodarczego. W czasie
powstania Z. K. został rozdzielony z żoną i uwięziony przez Niemców jako zakładnik,
a następnie wywieziony z Warszawy. Uciekł z transportu w Skierniewicach i przedo
stał się do pow. płońskiego, gdzie ukrywali się jego rodzice, i tam doczekał końca wojny.
W maju 1945 Z. K. rozpoczął pracę w Olsztynie. Do 31.10.1945 był inspektorem
majątków państwowych w Urzędzie Ziemskim. Od 1.11.1945 do 15.12.1946 był na
czelnikiem Wydz. Ekonomicznego Olsztyńskiej Izby Rolniczej; 7.12.1945 został rów
nież powołany do Komisji Notowania Cen przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu na
okręg mazurski; 19.09.1946 został powołany przez Departament Ekonomiczny Mi
nisterstwa Rolnictwa i Reform Rolnych na delegata do Woj. Komisji ds. upaństwawiania przedsiębiorstw przy wojewódzkim Urzędzie w Olsztynie. Od 1.11.1946 pra
cował w Centralnym Urzędzie Planowania w Departamencie Rolnictwa na stanowi
sku naczelnika Wydz. Finansów i Inwestycji Rolnictwa. Od 29.03.1949 do 31.01.1967,
w związku ze zniesieniem Centralnego Urzędu Planowania i powołania Państwowej
Komisji Planowania Gospodarczego, pracował tam w Departamencie Rolnictwa
i Leśnictwa na stanowisku Naczelnika Wydz. Państwowych Gospodarstw Rolnych
i pozostawał na tym stanowisku w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w Ze
spole Rolnictwa. Od 1.01.1967 do 14.05.1968 pracował w Instytucie Planowania
w Zakładzie Planowania i Analiz Ekonomicznych Rolnictwa jako kierownik Pracow
ni Kosztów Produkcji i Kapitałochłonności, a od 15.05.1968 byl kierownikiem całego
Zakładu. Począwszy od 1956, wielokrotnie wyjeżdżał zagranicę w celu zapoznania
się z pracą gospodarstw rolnych w ZSRR, w Jugosławii, NRD. Bral udział w konfe
rencjach RWPG w Moskwie, Berlinie, Sofii. W 1962 był przez kilka tygodni w Sene
galu dla oceny tamtejszego planu czteroletniego rozwoju rolnictwa. Na przełomie
1968/1969 pracował przez pół roku w Algerii jak ekspert FAO (Organizacji Żywno
ści i Rolnictwa przy Narodach Zjednoczonych) do spraw planowania rolnictwa.
Dn. 11.10.1970 został powołany na stałego czł. Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN.
Byl wieloletnim czł. Polskiego Tow. Ekonomicznego, sekcji Ekonomiki Rolnictwa
w warszawskim oddziale. Od 1965 był ławnikiem Sądu Powiatowego w Warszawie dla
dzielnicy Warszawa-Śródmieście, a także czynnym czł. Stów. Wychowanków SGGW
w Warszawie. W 1.1964-1967, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Główne miejsce w publikacjach powojennych Z. K. zajmuje tematyka związana
z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi (PGR). Drukował głównie w czasopis
mach: „Nowe Rolnictwo”, „Zeszyty Ekonomiczne Rolnictwa i Planowania”, „Życie
Gospodarcze”, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” i wielu innych. W 1965 uzyskał do
ktorat na SGGW w Warszawie, na podstawie pracy pt.: „Problemy planowego kiero
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wania gospodarką Państwowych Gospodarstw Rolnych”. Z. K. zmarł w Warszawie
i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.
Dzieci: 1. Andrzej Zdzisław, pseud. „Jelonek” (ur. 23.07.1929 w Warszawie),
powstaniec warszawski 1944, poszedł z wojskiem do niewoli niemieckiej, choć mógł
jej uniknąć jako nieletni. Odprowadził po powstaniu dziadków Włodków do punktu
wyjściowego w Warszawie, a sam poszedł potem na miejsce zbiórki swego oddziału.
N iemcy wywieźli go do obozu w Harburgu (Hamburg), gdzie pracował w warsztatach
łodzi podwodnych. Zginął 22.03.1945 od bomby angielskiej podczas bombardowania
warsztatów. Wraz z nim zginęło 16 polskich powstańców z Warszawy. Pochowany
został w Harburgu; 2. A nna-Irena (ur. 1.03.1934 w Warszawie), abs. PW, doktoryzo
wała się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN z zakresu akustyki
wnętrz, żona l°v. (16.09.1956) Zbigniewa Kowalskiego, 2°v (5.07.1966) Igora Nabeleka (Słowaka z Bańskiej Bystrzycy), w 1967 wyemigrowała wraz z mężem do USA,
jest prof. w Uniwersytecie Stanowym w Knoxville (Tennessee, USA), jej mąż jest
również prof. (od 1973) na tej uczelni, oboje zajmują się zagadnieniami słuchu.
Dok.: M ateriały archiwalne ze zbiorów Jana M. W łodka.

Jan M. Włodek
KARCZEWSKA IRENA z WŁODKÓW h. Sulima (9.10.1905-12.11.1986), wł. maj.
Sielec (pow. płoński). Córka Gustawa (29.12.1877 w Nużewku - 31.08.1946 w War
szawie), inż., dyr. naczelny Tow. Metalowego K. Rudzki i Ska w Warszawie, i Wiktorii
z Teodorowiczów h. Radwan (17.04.1881 w Renia w Besarabii - 25.10.1972 w Warsza
wie), córki Henryka, inż., abs. (1872) Instytutu Technologicznego w Petersburgu, wy
nalazcy dynamometru, i Marii z Wojciechowskich. Ur. w Mikołajowie na Ukrainie.
I. K. ukończyła gimn. im. Cecylii Plater-Zyberek w Warszawie (matura w 1923)
i wyższe studia na Wydz. Ogrodniczym SGGW (dyplom inż. uzyskała 5.06.1928). Po
wyjściu za mąż (1928) osiadła z mężem w maj. Sielec, który otrzymała od ojca w po
sagu. W 1935 leczyła się przez trzy miesiące w Meranie we Włoszech.
Jesienią 1939 Niemcy wywłaszczyli wszystkich polskich ziemian na terenie pow.
płońskiego. Karczewscy jednak zostali w swoim majątku, będącym pod zarządem
niemieckim, jako ogrodnicy. W marcu 1941, w związku z grożącymi im aresztowania
mi, uciekli do Warszawy dzięki pomocy firmy K. Rudzki i Ska.
Tuż przed wybuchem powstania 1.08.1944 I. K. wyszła z mężem z wizytą do daw
nych sąsiadów ze wsi i nie udało się jej już wrócić do domu rodziców, gdzie zostawiła
dzieci. Została nie tylko rozdzielona z dziećmi, ale wkrótce również z mężem. Niemcy
odesłali ją do szpitala Czerwonego Krzyża do ewakuowania rannych i razem z całym
szpitalem wyszła z miasta. Ojca odszukała w październiku 1944 na terenie obozu
w Pruszkowie, matkę i córkę odnalazła w listopadzie we wsi Kozłów (pow. miechow
ski). Z mężem spotkała się dopiero na wiosnę 1945 u teściów, którzy ukrywali się na
wsi w pow. płońskim.
Władze komunistyczne wywłaszczyły I. K. z maj. Sielec. Po powrocie do Warszawy
w 1945 Karczewscy zastali swoje mieszkanie zniszczone, piwnice przekopane,
a wszystkie cenne rzeczy zrabowane. Ponieważ nie mogli znaleźć dla siebie mieszka
nia w Warszawie, przenieśli się do Olsztyna. W 1946 mąż I. K. otrzymał pracę w War
szawie, a w 1948 mieszkanie służbowe. Wówczas sprowadził żonę i córkę. W Warsza
wie I. K. pracowała jako specjalistka w dziedzinie ochrony roślin w Ministerstwie
Rolnictwa, gdzie została Naczelnikiem Wydziału Ochrony Roślin.
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Była odznaczona za zasługi zawodowe. Działała również w Lidze Ochrony Przyro
dy, a po przejściu na emeryturę była czł. Koła emerytów przy Ministerstwie Rolnictwa
w Warszawie, Koła Wychowanków szkoły im. Cecylii Plater w Warszawie oraz Koła
Absolwentów SGGW.
I. K. interesowała się historią swojej rodziny. Po śmierci ojca odziedziczyła archi
wum genealogiczne Włodków (Unia niestumsko-warszawska), uzupełniała go i aktu
alizowała. Po jej śmierci archiwum Anna Nabelakowa, córka I. K., ofiarowała Janowi
M. Włodkowi.
I. K. zmarła w Knoxville, Tennessee (USA) w czasie wizyty u córki. Jej prochy
zostały pochowane w grobowcu rodzinnym w Warszawie na cmentarzu Powązkow
skim 19.06.1987 obok prochów męża.
I. K. poślubiła dn. 25.09.1928 w kościele oo. Karmelitów na Krakowskim Przed
mieściu w Warszawie
Zdzisława Floriana Karczewskiego (5.06.1906-19.05.1971).
Dzieci: zob. biogram
Zdzisława Floriana Karczewskiego.
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 32; Księga pamiątkowa SG G W , s. 697; Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny 1883-1944, W. 1987; Lista, s. 442-443. M ateriały archiwalne w zbiorach Jana M. Włodka.

Jan M. Włodek
KARPOWICZ STEFANIA (11.01.1878-7.01.1971), wł. maj. Krzyżewo (pow. łomżyń
ski). Córka Michała (zm. 1893) i Bronisławy z Jasiewiczów (zm. 28.01.1912), wł. maj.
Janowicze (pow. wilejski). Ur. w Wilnie.
S. K. uczyła się w domu pod kierunkiem guwernantki Francuzki. W wieku 17 lat
przyjechała do Warszawy i kontynuowała naukę na pensji J. Sikorskiej, gdzie zaprzy
jaźniła się z Marią Skłodowską, późniejszą Curie. Po ukończeniu gimnazjum studio
wała jako wolny słuchacz filozofię na UJ. Jednocześnie podjęła studia artystyczne pod
kierunkiem Jacka Malczewskiego i Włodzimierza Tetmajera, które kontynuowała
następnie w Monachium, Paryżu i w Szwajcarii. Tu poznała Teodora Tomasza Jeża
i pod jego wpływem wróciła do kraju. W 1893 matka S. K. sprzedała Janowicze i za
kupiła Krzyżewo (ok. 400 ha) ze skromnym dworkiem. Pozostałą ze sprzedaży gotów
kę postanowiła razem z córką przeznaczyć na budowę w Krzyżewie szkoły rolniczej.
W poszukiwaniu dla niej odpowiedniego wzorca, matka z córką zwiedziły nowoczes
ne gospodarstwa i szkoły w Szwecji i Danii. Po powrocie z gotową koncepcją szkoły
rozpoczęły jej budowę na wiosnę 1911, a ukończyły jesienią 1912. Po śmierci matki
S. K. przejęła zarząd majątku i szkoły, którą otwarto 15.01.1913. Na pięć lat patronat
nad szkołą przekazała CTR. Szkoła w Krzyżewie, w warunkach, gdy nie było państwa
polskiego, uczyła młodzież nie tylko zawodu, ale także dawała możliwości poznania
ojczystego języka, historii. Wychowywała w duchu patriotyzmu i poczuciu tożsamo
ści narodowej.
W 1918 pięciu absolwentów szkoły wykupiło parcelowany majątek we wsi Zacisze
pod Zabłudowem i założyło własne wzorcowe gospodarstwa, powołali także Związek
Krzyżewiaków.
W okresie międzywojennym S. K. unowocześniła szkołę: założyła wodociąg, napę
dzany konnym kieratem, i centralne ogrzewanie. W 1928 uruchomiła mleczarnię,
wysyłając masło do Anglii, Warszawy i Gdyni. Upowszechniła w okolicy hodowlę
trzody chlewnej rasy wielkiej białej angielskiej, krów rasy fryzyjskiej (holenderek),
dała początek nowoczesnemu sadownictwu i warzywnictwu. Była także opiekunką
potrzebujących. Ludzie z całej okolicy zjeżdżali do dworu w Krzyżewie po porady
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lekarskie. S. K. sama zbierała zioła i przygotowywała lekarstwa. W poważniejszych
przypadkach na własny koszt sprowadzała lekarza. Oficjalnym uznaniem zasług S. K.
było przyznanie jej w 1931 przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Złotego
Krzyża Zasługi.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1939 opuściła dwór, znajdując schronienie
w pobliskich Roszkach Ziemakach u swoich wychowanków, co uchroniło ją przed
deportacją w głąb Związku Radzieckiego. Po wojnie w 1945 została pierwszą nauczy
cielką w upaństwowionej już szkole, pracując czynnie do 1950. Do końca swych dni
mieszkała w Ziemakach, służąc ludziom swą życzliwą radą. Nadal interesowała się
szkołą, życiem społeczności szkolnej.
Dok.: Spis ziemian, woj. białostockie, s. 11.

Jacek Tomkiel
KONARSKI ALEKSANDER KONSTANTY h. Gryf (1.03.1855-10.05.1941), wł. maj.
Hołudza (pow. stopnicki), rolnik, działacz społeczny. Syn Konstantego (1810-1882),
wl. Malic (pow. sandomierski), i Aleksandry Jasieńskiej (1817-1855), zmarłej przy
jego urodzeniu. Ur. w Malicach.
Rodzeństwo: 1. Paulina (1838-1930), żona Adama Piaseckiego (zob. Antoni Pia
secki, 17.01.1867-18.12.1937); 2. Helena Świeżyńska (1829-1920), żona Władysła
wa Świeżyńskiego; 3. Adam Ewaryst (1840-1900); 4. Zofia (1844-1920), żona Lud
wika Bukowieckiego; 5. Maria (1845-1929), żona Henryka Roguskiego; 6.
Szy
mon (17.06.1850-15.12.1918); 7. Natalia (1852-?), żona Antoniego Marczewskiego.
A. K. ukończył szkołę początkową w Sandomierzu, a w 1. 1867-1874 uczył się
w gimn. w Radomiu. Następnie po rocznych studiach na polit. w Rydze, zdecydował
się zmienić przyszły zawód i w 1875 rozpoczął studia na Wydz. Rolnym Instytutu
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, które ukończy! w 1879, uzyskując tytuł agro
noma. Gospodarował kolejno w dzierżawionych lub administrowanych maj.: Wilczy
ce (pow. sandomierski), Bidziny (pow. opatowski), Słabuszowice (pow. sandomier
ski), Bejsce (pow. pińczowski), Bronice (pow. pińczowski), a wreszcie Holudza, którą
nabył na własność. Był doskonałym fachowcem i posiadał umiejętność przekazywania
innym swych doświadczeń i wiedzy rolniczej. To było powodem, że ubiegano się
0 praktykę w zarządzanych przez niego majątkach. Praktykantami byli znani później
rolnicy jak: Stefan Surzycki,
Marian Kiniorski,
Jan Konarski, Gustaw Świda,
Henryk Wójcicki i wielu innych.
Dom A. K. byl ośrodkiem pracy społeczno-oświatowej. W zakładanych przez
niego i jego żonę Oktawię ochronkach, przy pomocy synów, córki, ich nauczycieli
oraz praktykantów, prowadzone było tajne nauczanie dla dzieci i młodzieży wiejskiej.
W związku z tą działalnością władze rosyjskie przeprowadziły w Słabuszowicach re
wizję, wielokrotnie też wzywano A. K. na przesłuchania do naczelnika powiatu w San
domierzu. A. K. organizował kółka i sklepy włościańskie, udziela! porad rolniczych
1 często wspiera! materialnie. Za zasługi na polu rolnictwa i pracy społecznej został
odznaczony w 1926 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w Żura
wicy (pow. sandomierski), pochowany został na cmentarzu w Malicach.
AK.
oż. 8.01.1884 z Oktawią ze Swidów (1865-1913), córką Septyma Floriana
i Florentyny Russockiej.
Dzieci: 1. Konstanty (1884 w Wilczycach - 1920), zginął w wojnie z bolszewikami
na Polesiu. Oż. z Ireną Nieniewską, a po jej śmierci z J. Deptulanką. Syn 1.1. Julian
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(ur. 1918); 2. Aleksander Karol (1886-1940), oż. z Teresą Pokrzywnicką. Ich dzieci:
2.1. Zofia (ur. 1917), żona Jerzego Chwaliboga; 2.2. Anna (ur. 1924), żona Bukow
skiego; 2.3. Aleksander (ur. 1919); 3. ** Szymon (26.04.1894-12.06.1981); 4. Wanda
(1896-?), żona Stanisława Palla-Bocheńskiego, wł. maj. Więckowice.
Dok.: S. Konarski, Jaxa Konarscy. Materiały do historii rodziny (mpis w posiadaniu S. Konarskiego
w Warszawie); K. Konarski, Dalekie a bliskie. Wspomnienia szczęśliwego człowieka, W. 1965; „Dzień Polski”,
3:1926, nr 100.

Stanisław Konarski
KONARSKI SZYMON h. Gryf (26.04.1894-12.06.1981), wł. maj. Hołudza (pow.
stopnicki), inż. rolnik, bankowiec i heraldyk. Syn Aleksandra (1855-1941) i Oktawii ze Swidów (1865- 1913). Ur. w Bidzinach (pow. opatowski).
S. K. ukończył w 1912 gimn. E. Rontalera w Warszawie od sierpnia 1914 do 1.08.
1915 służył w II Brygadzie Legionów Polskich, a w 1916 uzyskał dyplom Akademii
Handlowej w Krako
wie, w 1918 ukończył
w arszaw ską Wyższą
Szkołę Rolniczą. Dyp
lom inż. rolnika otrzy
mał 1.07.1926 w SGGW.
W 1.1918-1928 gos
podarow ał we włas
nym maj. Hołudza. Był
czł. władz Z Z (m.in.
p re z e se m o d d z ia łu
Związku w Kielcach,
a w 1. 1924-1933 czł.
rady nadzw yczajnej
ZZ w Warszawie). Pra
cował także w banko
wości. W 1. 1930-1933
Szymon Konarski
był dyr. oddziału łom
żyńskiego Banku Ziemiańskiego, jednocześnie w 1.1931-1933 prezesem diecezjalne
go Instytutu Akcji Katolickiej w Łomży. Od 1.03.1935 był inspektorem bankowym
w Ministerstwie Skarbu w Warszawie. W marcu 1939 został skierowany przez Minister
stwo do Paryża, gdzie objął stanowisko dyr. oddziału paryskiego Banku Polska Kasa
Opieki. Funkcję tę pełnił do 1945. W okresie wojny wraz z ks. Franciszkiem Cegiełką
kierował Komitetem Pomocy Polakom i Żydom Polskim we Francji „Caritas”. W związ
ku z tą działalnością był dwukrotnie aresztowany przez gestapo i więziony przez pół
roku w więzieniu „La Santé” w Paryżu. Do końca życia mieszkał w Paryżu.
Genealogią i heraldyką zajmował się S. K. jeszcze przed wojną. W 1936 wydał mo
nografię Szlachta kalwińska w Polsce, cenną m.in. ze względu na materiały archiwalne,
z których korzystał, zniszczone następnie w okresie wojny. Wynikiem poszukiwań,
prowadzonych przed 1939 w archiwum Zgromadzenia Panien Kanoniczek (zniszczo
nego w 1944) była praca Kanoniczki warszawskie (Paryż, 1952). Jedną z najcenniej
szych prac S. K. jest Armońal de la noblesse polonaise titrée (Paryż 1958). S. K. był
inicjatorem i redaktorem naczelnym wydawnictwa seryjnego: Materiały do biografii,
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genealogii i heraldyki polskiej (MBGiHP). S. K. redagował je do t. VI włącznie. Pełna
bibliografia prac S. K. znajduje się w t. V IW H I (1985). Cała biblioteka heraldyczna
S. K. i spuścizna rękopiśmienna znajduje się w bibliotece będącej wspólną własnością
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Zamku Królewskiego w Warszawie.
S. K. był od 1931 czł. zarządu Polskiego Tow. Heraldycznego w Warszawie, Między
narodowej Akademii Heraldycznej w Paryżu w 1.1950-1970, gdzie prowadził referat
polski, czł. Polskiego Tow. Naukowego na Obczyźnie w Londynie od 1960, Zakonu
Maltańskiego od 1932 (wysokie odznaczenia zakonne, m.in. Złoty Krzyż Zasługi I kl.
z koroną). Z polskich odznaczeń posiadał m.in. Krzyż Niepodległości, Złoty Krzyż
Zasługi i Krzyż Walecznych. Zmarł w szpitalu w Orleanie i został pochowany na
cmentarzu w Montmorency pod Paryżem.
Żonaty: l°v. (12.10.1918) z Marią z Karwackich, po unieważnieniu tego małżeń
stwa, 2°v. (24.09.1930) z Marią z Karschów (1908-1980).
Dok.: S. Konarski, Jaxa Konarscy. M ateriały do historii rodziny, mpis; Księga pamiątkowa SG G W , s. 533,
541; Cmentarz polski w Montmorency, W. 1986, s. 166; Łoza, 1 .1, s. 355-356.

Stanisław Konarski
KONARSKI MAKSYMILIAN h. Gryf (1875-23.03.1937), wł. maj. Kluczewsko i Pra
czka (pow. włoszczowski), rolnik. Syn Adama (1835-1900), wł. maj. Gołoszyce (pow.
sandomierski) i Kluczewsko, radcy TKZ, i Stefanii z Turskich h. Rogala (1850-1890).
Ur. w Kluczewsku.
Rodzeństwo: 1. Wanda (1870-1885);
2. Aleksandra (1872 - ok. 1950), żona Ig
nacego Skarbka Kruszewskiego; 3. Adam
(1874-1943), wł. maj. Kaleń i Rydzewo
(pow. skierniewicki), oż. z Marią Kosicką;
4. Stefania (1877-1945), żona Tadeusza
Kołaczkowskiego (zm. 1933); 5. Szymon
(1879-1959), dzierżawca maj. Bolowiec
(pow. pińezowski), oż. z Zofią Osuchowską (1886-1980).
M. K. po ukończeniu szkół średnich
studiował rolnictwo na UJ. Po odbyciu
praktyk rolnych gospodarował w Klucze
wsku, pracując równocześnie społecznie.
W majątku liczącym 816 ha i fol. Praczka
obejmującym 193 ha znajdowały się rozle
głe lasy i stawy rybne, założone przez
M. K., a nad rzeką Czarną młyn. Dwór
w Kluczewsku miał drewniany, łamany
dach i oryginalne piętrowe wieżyczki
w narożach. Wybudował go ok. 1760 Fe
liks Turski, ówczesny wł. Kluczewska. Od
ślubu (1879) Stefanii Turskiej z Adamem
Konarskim Kluczewsko pozostawało w rę
kach rodziny Konarskich.
Maksymilian i Janina z Fuldów Konarscy
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Dwór w Kluczewsku

M. K. przez wiele lat był we Włoszczowie sędzią gminnym z wyboru, czł. rady
gminnej, czł. dozoru kościelnego, zał. i prezesem Kółka Rolniczego w Kluczewsku,
przyczynił się do powstania Straży Ogniowej i Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej.
Brał udział w pracach Tow. Rolniczego Kieleckiego. W 1.1917-1918 należał do Rady
tegoż Towarzystwa. Po 1920, przez szereg lat był czł. zarządu Powiatowego Tow.
Rolniczego we Włoszczowie. Był też prezesem Koła Porad Sąsiedzkich, czł. sejmiku
i wydziału powiatowego, także czł. Rady Nadzorczej kieleckiego Syndykatu Rolnicze
go. Cieszył się zaufaniem wśród włościan.
Wskutek kryzysu gospodarczego M. K. borykał się z trudnościami finansowymi,
które zmuszały go do sprzedaży części ziemi. Na mocy testamentu M. K., Kluczewsko
zostało podzielone pomiędzy trójkę dzieci. Masą spadkową zarządzał najstarszy syn
Stanisław. M. K. jest pochowany w grobie rodzinnym w Kluczewsku.
M. K. w 1907 oż. z Janiną z Fuldów (1880-1949), córką Karola Augusta i Heleny
z Rauszerów.
Dzieci: 1. ** Stanisław (1908-1968); 2. ** Krystyna (ur. 27.03.1910), żona Adama
hr. Łosia; 3. ** Andrzej (1917-1981).
Dok.: „Kurier Warszawski” z 21.04.1937; S. Konarski, Jaxa Konarscy, mpis; Spis obywateli, s. 56; Spis zie
mian, woj. kieleckie, s. 11; M. Rydel, Jam dwór polski, G dańsk 1993, s. 42-43. Inform acje rodziny.

Barbara Konarska
KONARSKI STANISŁAW h. Gryf (1908-1968), współwł. maj. Kluczewsko (pow.
włoszczowski), inż. rolnik. Syn Maksymiliana (1875-23.03.1937) i Janiny z Fuldów
(1880-1949). Ur. w Kluczewsku.
Rodzeństwo: zob. biogram ** Maksymiliana Konarskiego.
Po ukończeniu studiów na SGGW (1934) pracował w Wituchowie (pow. Między
chód). Po śmierci ojca w 1937 wrócił do Kluczewska jako zarządzający masą spadko
wą. W 1940 Kluczewsko zajęli Niemcy, a S. K. z rodziną musiał opuścić majątek.
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Podjął wtedy pracę w Maluszynie u Potockich (pow. noworadomski). W 1945 został
aresztowany przez UB. Po zwolnieniu wyjechał do Gdańska, gdzie pracował w PNZ.
Po 1952 przeniósł się do Warszawy i rozpoczął pracę w Ministerstwie Rolnictwa
w dziale łowieckim. Zginął w wypadku w Warszawie. Pochowany został w Bartodzie
jach w majątku rodzinnym żony.
S.
K. w 1934 oż. z Krystyną Janowską (1908-1991), córką
Bolesława, wl. maj.
Bartodzieje (pow. radomski).
Dzieci: 1. Tomasz (ur. 1936) ożeniony z Zofią TyIkowską; 2. Barbara (ur. 1937), l°v.
za Tytusem Dzieduszyckim, 2°v. za Pawłem Dzieduszyckim, zam. w Paryżu; 3. Grze
gorz (ur. 1942) oż. z Marią Moraczewską.
Dok.: Księga pamiątkowa SGGW, s. 567; Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 9. Informacje Krystyny Łosiowej.

(B.K)
KONARSKI ANDRZEJ h. Gryf (1917-1981), współwł. maj. Kluczewsko (pow. włoszczowski). Syn
Maksymiliana (1875-23.03.1937) i Janiny z Fuldów (1880-1949).
Ur. w Kluczewsku.
Rodzeństwo: zob. biogram »>■Maksymiliana Konarskiego.
Ukończył średnią szkołę rolniczą. W czasie okupacji niemieckiej administrował
maj. Wołyńce (pow. piotrkowski), należącym do Zofii z Zarębów Rubachowej,
l°v. Szymonowej Konarskiej. Należał do AK. Po wojnie pracował w PNZ Kopydłów
pod Wieluniem, przekształconym później w PGR. W 1947, poszukiwany przez UB,
uciekł do Gdańska. Od 1947 pracował w Kadynach w stadninie koni, następnie
w Państwowych Zakładach Hodowli Roślin w pow. słupskim. W 1949 był aresztowa
ny, po 4 miesiącach zwolniony, wrócił do pracy w woj. słupskim, gdzie był następnie
dyrektorem stadniny koni w Plentitach. Jako niepartyjny i o „złym” pochodzeniu kla
sowym, był zmuszany do częstych zmian miejsca pracy, m.in. pracował w Olsztyńskiem i na Kujawach. Od 1977 zatrudniony był w Płochocinie pod Warszawą w Stacji
Hodowli Roślin.
A. K. w 1947 oż. z Jolantą Małgorzatą Mroczkowską (ur. 1925).
Dzieci: 1. Zofia (ur. 1948), żona Stanisława Szweycera. Ich dzieci: 1.1. Andrzej
(ur. 1980); 1.2. Elżbieta (ur. 1983); c) Michał (ur. 1984); 2. Maria Dorota (ur. 1952),
żona Krzysztofa Wieczorkowskiego, mają córkę 2.1. Agnieszkę (ur. 1987).
Dok.: Inform acje Jolanty Konarskiej.

(B.K.)
KORNACKI JAN (31.07.1894-4.04.1975), wł. maj. Głuchów (pow. skierniewicki).
Syn Michała, wł. Głuchowa, i Heleny z Grzywaczewskich, córki Leopolda i Joanny
z Kazańskich. Ur. w Głuchowie.
Ojciec J. K., Michał dużo pracował społecznie. Z jego inicjatywy wybudowano
w Głuchowie szkołę, postawiono pomnik T. Kościuszki, odnowiono kościół w 1905.
J. K. był najstarszy z pięciorga rodzeństwa.
W czerwcu 1913 ukończył siedmioklasową Szkołę Realną w Łowiczu, po czym rozpo
czął naukę na polit. w Rydze. Studiów nie ukończył. Powróciwszy do Głuchowa, zajął
się gospodarstwem, początkowo wspólnie z ojcem, a od 1920 samodzielnie.
Maj. Głuchów (78 ha) był gospodarstwem warzywniczym, nastawionym na produk
cję cebuli i ogórków, które zbywano w Łodzi. Do przechowywania cebuli była duża,
piętrowa piwnica. W okresie późniejszym zaprowadzono plantacje rabarbaru.
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J.
K. założył w Głuchowie Spółdzielnię Mleczarską i zorganizował Ochotniczą
Straż Ogniową i obchody 800-lecia Głuchowa. Na początku lat pięćdziesiątych usiło
wania usunięcia J. K. z władz Spółdzielni stały się osnową oszczerczego artykułu
zamieszczonego w „Głosie Robotniczym” (organ KW PZPR w Łodzi). J. K. kandy
dował do Sejmu RP z listy BBWR w wyborach 1935 i 1938 (był na miejscach niemandatowych). W 1939 sprzedał prawie połowę Głuchowa w celu zgromadzenia środków
na nabycie maj. Boguszyce (własność Auleytnera — pow. rawskomazowiecki), nie
wskutek wybuchu wojny wszedł jednak w jego posiadanie. W okresie powojennym
J. K. sukcesywnie sprzedawał Głuchów. Ostatnią transakcję zawarł 17.01.1967, wy
zbywając się reszty ziemi na rzecz S. Bogusławskiego z wymówieniem sobie dożywot
niego mieszkania w starym, a następnie w nowym domu. J. K. rodziny nie założył.
Zmarł w Łodzi, pochowany został w Głuchowie obok ojca swego i dziada.
Dok.: „Łowiczanin”, 1913, nr 25, s. 5; B. Lewandowski, Obrazek z walki klasowej na wsi. Pracujący chłopi
usuwają bogaczy wiejskich z władz spółdzielni, „Głos Robotniczy”, 1950, nr 192, s. 3, Powiat rawski. Zarys
dziejów do końca 1973 roku, Łódź 1975, s. 372 i 381; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 36.

Bohdan Kempiński

Jan Kornacki

Teodor Kozłowski

KOZŁOWSKI TEODOR h. Jastrzębiec (9.05.1886-1940 ?), wł. maj. Czarnów (pow.
gostyniński). Syn Antoniego Stanisława i Felicji z Czarnowskich h. Łada, wł. maj.
Czarnów. Ur. w Dąbrówce w Radomskiem.
T. K. pochodził z wielkopolskiej linii Kozłowskich, która po 1848 przeniosła się do
Kongresówki. Uczęszczał do szkoły realnej w Warszawie. Za udział w strajku w 1905
został relegowany ze szkoły, następnie studiował w Liège (Belgia). Brał udział w woj-
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Dwór w Czarnowie

nie z bolszewikami jako ochotnik, ze względu na dobrą znajomość języka francuskie
go został skierowany do misji francuskiej przy WP.
T K. w wyniku działów rodzinnych otrzymał maj. Czarnów (397 ha, a w 1939 —
348 ha). W majątku wybudował dwór i zmeliorował grunty. Był prezesem Spółki
Wodnej „Słomkowianka” i aktywnym działaczem Koła Porad Sąsiedzkich. Był głów
nym fundatorem pomnika Józefa Piłsudskiego w Pacynie, zniszczonego przez Niem
ców w czasie wojny.
T K. został aresztowany 13.04.1940 i przewieziony do obozu w Kutnie, następnie
wywieziony do Niemiec, zastrzelony w drodze do obozu koncentracyjnego.
T K. oż. dn. 8.06.1920 z Ireną z Olędzkich h. Rawicz (21.08.1896-23.04.1980),
córką Feliksa, wł. maj. Brzozów (pow. soehaezewski), i Heleny z Raeięddeh h. Pomian.
Dzieci: 1. Feliks (ur. 16.04.1921), wieloletniego dyr. PGR, od 1983 na emeryturze;
2. Irena (ur. 13.04.1925), brała udział w powstaniu warszawskim, mieszka w USA.
Dok.: Spis obywateli, s. 17, 86; Lista, s. 515; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 37,50.

Feliks Kozłowski (T. E.)
LEOPOLD STANISŁAW (28.09.1884-7.03.1940), wł. fol. Dziektarzew (Dziechtarze) (pow. łaski). Syn Bernarda (1858-1944) i Wiktorii z Gałęzowskich (zm. 1916).
Ur. w Męcinie Wielkiej (pow. gorlicki).
Rodzina Leopoldów pochodzi z Dolnych Łużyc. Jeden z jej członków Siegfrid
wyemigrował w XVII w. do Szwecji, skąd do Polski przybył w XVIII w., jego prawnu
kiem był Antoni Gustaw (1754-1830?), muzyk na dworze Michała Ogińskiego w Słonimie. Syn Antoniego L., Kazimierz został wł. maj. Rzepiszew (pow. sieradzki).
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S. L. ukończył gimn. w Samborze, a studia odbył na wydz. mierniczym Szkoły
Politechnicznej we Lwowie, uzyskując absolutorium 1912. Podczas studiów działał
w „Sokole”, a następnie w drużynach strzeleckich i Towarzystwa Szkoły Ludowej.
W czasie I wojny światowej przewodniczył komitetowi obywatelskiemu i komitetowi
żywnościowemu w gm. Lutomiersk, był czł. P. O. W. Pracował w okręgowej komisji re
jestracji strat wojennych w 1. 1916-1918. Po wojnie był czł. rady gminnej i wydziału
powiatowego, prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczej, Kółka Rolniczego
i in. Był także posłem w ostatniej kadencji sejmu (1938-1939) z listy OZN. Fol.
Dziektarzew (106 ha) S. L. otrzymał po ojcu żony Juliuszu Romockim. Aresztowany
przez Niemców 28.09.1939 został zamordowany w obozie w Oranienburgu.
S. L. oż. był z Małgorzatą z Romockich, córką Juliusza, wł. maj. Czołczyn (pow. łaski).
Dzieci: 1.
Antoni Adam (ur. 5.05.1916); 2. Stanisław (9.01.1918-25.086.1944),
abs. w 1939 SGH, działacz młodzieżowy, harcmistrz, dowódca I kompanii batalionu
„Parasol”, poległ w powstaniu warszawskim.
Dok.: PSB, 1.17, s. 72-73 (biogram Stanisława L., 1918-1944); Zaroszyc, Wykaz, s. 16\ Lista, s. 572.

Antoni Leopold (B. K.)
LEOPOLD ANTONI ADAM (ur. 5.05.1916), współwł. maj. Rzepiszew (pow. sieradz
ki), rolnik. Syn »+ Stanisława (28.09.1884-7.03.1940) i Małgorzaty z Romockich
(1887-1951). Ur. w Dziektarzewie (pow. łaski).
Maj. Rzepiszew wraz z Kwiatkowicami, Tarnówką, Górną Wolą i Wilamowem
znalazł się w 1817 w rodzinie Leopoldów, jako wiano Salomei z Mączyńskich (17971867), córki Franciszka i Karoliny z Kossowskich, za Kazimierzem Leopoldem
(1780-1855), byłym kpt. WP.
A. L. odziedziczył maj. Rzepiszew po stryjecznym dziadku Józefie (1860-1923),
który jako bezdzietny pozostawił majątek: jemu, jego bratu Stanisławowi i stryjeczne
mu bratu ich ojca Stefanowi (1897-1994). Druga z trzech sióstr Józefa, Stanisława
(18337-1933), miała dożywocie na całym majątku. Biblioteka, zbiory rycin i monet
zostały zgodnie z wolą testatora przekazane muzeum w Kaliszu.
Maj. Rzepiszew z fol. Górna Wola i Bugaj, położony w gm. Szadek miał, w 1923
430 ha gruntów. Stanisław L., ojciec i opiekun nieletnich spadkobierców Józefa L.,
przeprowadził częściową parcelację i regulację serwitutów. W 1936 w majątku pozo
stało ok. 280 ha, w tym ok. 77 ha lasu zwanego Tymianka. Grunty były zmeliorowane
w XIX w., otwartymi, regularnymi rowami z łącznikami odprowadzającymi wodę.
Budynki w Rzepiszewie były na ogół w złym stanie, wymagały remontu. Zabytkowy
spichlerz, piętrowy z piwnicami, został całkowicie rozebrany po 1945. Wtedy rozebra
no także dwie obory i stajnie murowane, stajnię z wozownią, dwie stodoły murowane
kryte słomą oraz czworaki murowane i oficynę. Dwór z ok. 1820 był murowany,
piętrowy i podpiwniczony, o 14 pokojach, obecnie mieści się w nim szkoła. Zabudo
wania fol. Górna Wola zostały rozebrane po 1930. Majątek był zadłużony w TKZ
zaległymi podatkami, zaniedbany. Prowadzona była ekstensywna gospodarka z małą
liczbą inwentarza żywego (bydło), było 5 fornalek koni. Zatrudniano 10-12 ordyna
riuszy, włodarza i rządcę. Po 1936 uzyskano dość wyraźny wzrost plonów i uregulowa
no część zaległych podatków.
A. L., upełnomocniony przez pozostałych współwł. Rzepiszewa, zarządzał mają
tkiem od 1936. W 1938 ukończył studia rolnicze na UJ. W wojsku nie był. W grudniu
1939 wysiedlono go do GG. W lutym 1940 został rządcą w fol. Radestów (pow. ko
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necki), należącym do rodziny Łąckich (współwł. majątku, Janusz Łącki, zginął w Ka
tyniu). 1942-1945 A. L. należał do komendy obwodu AK „Akacja”, zajmując się
zaopatrzeniem i kontaktami z ziemiaństwem.
W lutym 1945 A. L. wrócił do Rzepiszewa. Upoważniony przez administrację rolną
próbował zabezpieczyć materiał siewny w okolicznych majątkach. W marcu zmuszo
ny został do opuszczenia Rzepiszewa, a 20.03.1945 aresztowano go wraz z matką
i osadzono w więzieniu w Łodzi. Uwolniony 15.05., od połowy czerwca objął funkcję
kierownika referatu handlu ziemniakami w okręgowym oddziale rolniczym „Spo
łem”. Od jesieni 1945 równolegle podjął funkcję asystenta, później adiunkta w Kate
drze Fizjologii Roślin WSGW w Łodzi. W następnym roku te same funkcje w Kate
drze Fizjologii i Mikrobiologii UŁ. Od 1948, po rezygnacji z asystentury, prowadził
wykłady z uprawy roślin i prace nad hodowlą ziemniaka w majątkach doświadczal
nych WSGW. W 1951 został kierownikiem działu, a w 1956 zastępcą dyr. w oddziale
Centrali Nasiennej. Od stycznia 1958 był kierownikiem sekcji rolniczej w Pracowni
Planowania Woj. Komisji Planowania Gospodarczego w Łodzi, a równolegle był spe
cjalistą w zakresie rolnictwa w Pracowni Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.
W 1960 został naczelnikiem wydz. w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
i w 1961 przeniósł się z rodziną do Warszawy. Zainteresowania swe skierował na
zagadnienia ekonomii rolnictwa. W 1971 uzyskał stopień dr. w SGGW. W 1975 prze
niósł się do Instytutu Planowania, mianowany w 1977 docentem. W tym samym roku
został czł. Komitetu Ekonomii Rolnictwa PAN. Do czasu rozwiązania Instytutu
Planowania (w styczniu 1982) kierował sekcją rolniczą. W kwietniu 1982 przeniósł się
do Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie stworzył samodzielną pracownię
ekonomii rolniczej. Równocześnie został doradcą przewodniczącego Konstytucyjnej
Rady Gospodarczej (powstałej wiosną 1982). W 1988 przeszedł na emeryturę, peł
niąc nadal funkcje w Instytucie. W 1989 uczestniczył w pracach Okrągłego Stołu, przy
„stoliku rolniczym” z ramienia NSZZ „Solidarność”, której członkiem był od 1981.
Od marca 1982 był czł. grupy organizacyjnej powołanej przez J. E. ks. prymasa dla
utworzenia fundacji rolniczej, a następnie, po jej przekształceniu w 1987 w Kościelny
Komitet Rolniczy, pracował przy fundacji wspomagającej zaopatrzenie wsi w wodę.
W 1990 został powołany na przewodniczącego Kościelnego Komitetu Rolniczego.
W 1991 przyczynił się do powołania przez J. E. ks. prymasa Fundacji Rolniczej, jako
siostrzanej Fundacji Wodnej. W 1990 A. L. został czł. grupy doradców premiera oraz
czł. Rady Ekonomicznej. Inspirował prace nad reformą byłych PGR i powołaniem
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w której objął w 1992 przewodnictwo
grupy ekspertów prezesa Agencji. Poza licznymi pracami przeznaczonymi dla szere
gu instytucji rządowych i społecznych oraz PAN (ekspertyzy) opublikował ponad
200 artykułów i rozdziałów książek z zakresu ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej.
W 1.1947-1955 pisywał na tematy agrotechniczne.
W 1939 A. L. oż. Jadwigę z Kaczanowskich (1912-1981) i miał z nią troje dzieci:
1. Maria (ur. 1940), ukończyła archeologię, żona Andrzeja Polkowskiego, mają syna
1.1. Tomasza i troje wnuków; 2. Teresa (ur. 1942), dr med., od 1975 prof. na uniw.
w Montrealu, żona Jana Trippenbacha, ich dzieci: 2.1. Grzegorz; 2.2. Filip; 3. Jan
(ur. 1946), mgr inż. budownictwa, oż. z Sabbą M. Majewską, ich córka 3.1. Julia.
Dok.: Zaroszyc, Wykaz, s. 35; Spis obywateli, s. 66; SGKP, t. 5, s. 19; Dzieje studiów rolniczych w Krakowie
1890-1962, Kr. 1965, s. 229.

Antoni Leopold (B. K.)
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LEWICKI KAZIMIERZ h. Rogala (4.03.1847-27.05.1902), wł. maj. Ławki (pow. łu
kowski). Syn Adama, wl. maj. Ławki i Rogale (pow. łukowski), uczestnika powstania
styczniowego, i Pauliny z Horoszewiczów. Ur. w Bordzilówce (pow. konstantynowski).
Rodzeństwo: 1. Ludwika (1850-1909), żona Leonarda Kowalskiego, wł. maj. Sero
komla k. Łukowa, a później maj. Łabędy k. Łomży; 2. ** Stanisław (1853-29.11.1933).
Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie osiadł w 1865 w maj. Ławki. Ok. 1884
fol. Ławki miały 796 mórg (446 ha), w tym grunty orne zajmowały 232, łąki 72,
pastwiska 6, las 463. W majątku założył znaną w całym Królestwie Polskim pasiekę
(200 roi). Dogłębnie poznał życie pszczół i był nimi tak zafascynowany, że poświęcił
im całe swoje życie. Przeprowadzał doświadczenia, wyrabiał różnego rodzaju miody.
Był konstruktorem pierwszego ula ramkowego, zwanego ulem Lewickiego. W 1882
K. L. pozostawił rodzinę w Ławkach, a sam wyjechał do Warszawy, gdzie utworzył
Muzeum Pszczelnicze, ośrodek propagujący rozwój pszczelarstwa. Przy muzeum
odbywały się kursy pszczelarskie i pokazy sprzętu pszczelarskiego. Kursy przerodziły
się w Szkołę Pszczelniczo-Ogrodniczą. K. L. powołał też do życia miesięcznik
„Pszczoła”, którego był wydawcą i redaktorem (1886-1888). Współpracował również
z „Gazetą Świąteczną”. Pisał do niej artykuły na tematy pszczelarskie. Swoją wiedzę
o pszczołach zawarł w podręczniku Pszczelnictwo. Zbiór wiadomości o życiu i przyro
dzie pszczół do potrzeb pszczelarzy zastosowany oraz przewodnik racjonalnego prowadze
nia pasieki w ulach ramowych... (W. 1882), wznawianym (5 wyd.) i tłumaczonym na
obce języki (wyd. w języku rosyjskim, W. 1888). Całą działalność K. L. prowadził
z własnych funduszy uzyskiwanych z majątku. Gospodarstwo w Ławkach nie mogło
pokryć tych kosztów, stąd zaciągano pożyczki. W 1892 zadłużony majątek wykupił
brat K. L. ** Stanisław L. (1853-29.11.1933). Przemęczenie i niepowodzenia finanso
we K. L. stały się przyczyną utraty zdrowia. K. L. zmarł w szpitalu. Został pochowany
w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim.

Dwór w Ławkach
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Budynek owczarni w Ławkach

K.
L. oż. w 1875 z Heleną z Krupeckich (1855-1905), córką Leona (15.04.1822
w Bąkowie - 26.05.1875 w Warszawie), kupca warszawskiego (handel korzeniami
i winem), właściciela kilku sklepów w Warszawie, zesłańca (na dwa lata) na Syberię
po 1863 r. za pomoc udzielaną powstańcom, i Marii z Menclów (ślub 23.02.1851
w Warszawie), córki Franciszka. Leon K. był synem Romualda, urzędnika w Bąkowie
(maj. Lubomirskich w Przemyskiem), wnukiem Łukasza. Helena L. miała rodzeń
stwo: 1. Józefa (ur. 1851); 2. Aniela (ur. 1953); 3. Anna (1857-1936), żona
Stani
sława Lewickiego (1853—29.11.1933); 4. Leon (ur. 1861).
Dzieci: 1. Helena (1878 w Ławkach - 1968 w Warszawie), żona Wincentego Kozierskiego (1870-1943), inż. kolejnictwa, ich dzieci: 1.1. Zbigniew (1912-1989); 1.2.
Wiesław (1914-1992), lotnik; 2. Mieczysław (ur. 1880), żołnierz armii carskiej, uczest
nik wojny japońskiej, kawaler; 3. Jadwiga (ur. 1883), żona Romana Pasteckiego, ich
dzieci: 3.1. Tomasz; 3.2. Stefan; 4. Kazimierz, inż. kolejnictwa, oż. z Jadwigą Cichińską, wyjechali do Brazylii, ich dzieci: 4.1. Kazimierz; 4.2. Wieńczysław (zm. 1984),
prof, fizyki w Londynie, tam zmarł.
Dok.: Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854, W 1854, s. 163, 417; Ilustro
wany przewodnik p o Warszawie, W 1893, s. 216; „Rocznik Naukowo-Literacko-Artystyczny", W 1905,
s. XXIV; SGKP, t. V, s. 611; W EP; Encyklopedia rolnicza, t. IX, W 1900, s. 316-317; Encyklopedia powsze
chna P W N (2 wyd.), t. II, s. 720. Informacje rodziny.

Zofia Nowacka (T. E.)
LEWICKI STANISŁAW h. Rogala (1853-29.11.1933), wl. maj. Rogale, Ławki (pow.
łukowski), działacz społeczny, pamiętnikarz. Syn Adama, wł. maj. Ławki i Rogale
(pow. łukowski), uczestnika powstania styczniowego, i Pauliny z Horoszewiczów.
Rodzeństwo: 1. »-*• Kazimierz (1847-1902); 2. Ludwika (1850-1909), żona Leonar
da Kowalskiego, wl. maj. Serokomla pod Łukowem, później maj. Łabędy k. Łomży.
S. L. ukończył z odznaczeniem III gimn. w Warszawie. Po ojcu otrzymał maj. Ro
gale (250 ha). W 1892 sprzedał Rogale Helenie Mniszek-Tchórznickiej-Radomyskiej
i zakupił zadłużony maj. Ławki, należący do jego brata »-*• Kazimierza L. W 1912
oddzielił od Ławek fol. Kazimierzów (105 ha) dla synów Tadeusza i Adama. W czasie
I wojny światowej front przechodził przez majątek, uległy spaleniu budynki gospodar
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cze z 300 owcami. Bydło i konie ocalały, gdyż w porę zostały wyprowadzone do lasu.
Dewastację dokończyła inwazja bolszewicka w 1920. Dla ratowania gospodarstwa
zaciągnięto pożyczkę w TKZ, ale spłacanie rat stało się wielkim obciążeniem mają
tku. Kryzys powojenny dodatkowo skomplikował sytuację finansową, ze względu na
niskie ceny płodów rolnych. W 1930 nastąpi! kolejny podział majątku między dzieci,
nadal jednak całością zarządzał S. L. Na każde dziecko przypadło ok. 50 ha. Miały
one solidarnie spłacać raty TKZ. Część przypadająca na syna Stefana została sprze
dana po 1926 chłopom na pokrycie długów i bieżącego remontu dworu.
S. L. działał aktywnie na polu społecznym. W 1. 1880-1905 był sędzią gminnym.
Wykorzystał to stanowisko do obrony wielu Polaków uciskanych przez władze carskie.
Wspomagał komitet budowy pomnika A. Mickiewicza w Warszawie, m.in. przekazał
z Ławek cztery brzozy do posadzenia przy pomniku. Zaangażowany był również
w walkę o szkołę polską. Na początku wieku brał udział w delegacji do Petersbur
ga, która złożyła petycję w sprawie dopuszczenia języka polskiego do nauczania religii w szkołach Królestwa Polskiego. Zabiegi te odniosły skutek, gdyż Mikołaj II
dn. 25.05.1903 wydał reskrypt zezwalający na przywrócenie języka polskiego na lek
cjach religii od nowego roku szkolnego. S. L. był głównym organizatorem wiecu
rodziców dn. 19.02.1905 w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, na któ
rym uchwalono rezolucję do władz carskich o przywrócenie do szkół wykładu w języ
ku polskim. S. L. osobiście wręczył rezolucję kuratorowi, a także wziął udział w dele
gacji, która petycję (podpisaną przez prawie 30 000 osób) w sprawie spolszczenia
szkolnictwa w Królestwie Polskim zawiozła do Petersburga i przekazała 9.03.1905 hr.
Wittemu. Za udział w organizacji wiecu S. L. został zwolniony z funkcji sędziego
gminnego. S. L. był czł. Ligi Narodowej, z której jednak wystąpił w 1911, nie akcep-

Z łote wesele Stanisława i A nny z Krupeckich Lewickich
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Stanisław Lewicki

Stefan Lewicki

tując nowej polityki endecji względem Rosji. Należał do współzał. Macierzy Szkolnej
Królestwa Polskiego powstałej 15.05.1905 i został wybrany do Rady Nadzorczej Ma
cierzy (15.05.1905-1.07.1906). Pomagał w organizowaniu gimn. męskiego w Łuko
wie. Był współzał. Tow. Spożywczego w Łukowie, sklepu rolno-spożywczego „Rolnik”
(100 udziałowców) i Tow. Rolniczego. Swoje wspomnienia z działalności społecznej
w tym okresie S. L. zawarł w: Pamiętnik od r. 1897 do r 1918 jako przyczynek do historii
odrodzenia Polski (Łuków 1931). W okresie międzywojennym był radnym sejmiku
powiatowego, pomagał przy urządzaniu wystawy rolniczo-przemysłowej. Uczestniczył
w pracach Akcji Katolickiej. Jako kolator kościoła Przemienienia Pańskiego w Łuko
wie brał udział we wszystkich uroczystościach i świętach kościelnych. Pomagał
w utrzymaniu sierocińca prowadzonego przez ss. szarytki. Za pracę społeczną dla
Kościoła otrzymał od Piusa XI odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”.
S. L. oż. w 1878 z Anną Krupecką (1857 - 27.09.1936 w Ławkach), córką Leona
(1822-1878), kupca warszawskiego (handel winami i korzeniami).
Dzieci: 1. Kazimierz (zm. dzieckiem); 2. Zygmunt (zm. dzieckiem); 3. Janina (1880
w Rogalach - 7.03.1959 w Łukowie), wł. maj. Cis (część Ławek), żona (od 1921) Mie
czysława Uleyskiego, w 1927 rozeszła się z mężem, ich dzieci: 3.1. Maria (ur. 1922);
3.2. Jadwiga (1924-1991), abs. kursu drobiarskiego w Chyliczkach, prowadziła wylę
garnię drobiu w Łukowie, żona Zbigniewa Chruściela, mgr. leśnictwa, abs. SGGW,
ich syn 3.2.1. Andrzej (ur. 1955), abs. SGPiS, wł. firmy handlowej; 3.3. Alina (ur. 1926),
abs. liceum krawieckiego, żona (od 1964) Kazimierza Sierakowskiego, mieszkają
w USA, ich syn 3.3.1. Rafał (ur. 1966); 4. Tadeusz (15.08.1883-19.03. 1966); 5.
Adam (10.06.1885-8.05.1975); 6.
Edward (8.07.1889-21.11.1956); 7. Alicja (1892
w Ławkach - 1964), abs. gimn. w Warszawie i kursów handlowych Siemiradzkiej, od
1920 żona Maksymiliana Marszałka, płk. WP, uczestnika wojny w 1920, komendanta
twierdzy Brześć nad Bugiem, ich dzieci: 7.1. Ewa (ur. 1924 w Lublińcu), abs. uniw.
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w Londynie, żona Denisa Benneta, ich dzieci: dwóch synów i córka; 7.2. Teresa (ur.
1927 w Lublińcu), abs. uniw. w Londynie, żona Zbigniewa Fallenbuchla, ich dzieci:
7.2.1. Robert (ur. 1969), abs. uniw. w Windsor; 7.2.2. Adam (ur. 1971), prawnik, abs.
uniw. w Windsor, pracuje na uniw. w Toronto; 8. Stefan (1896 w Ławkach - 1920),
abs. gimn. w Siedlcach, rozpoczął studia na Wyższych Kursach Leśnych przy Tow.
Kursów Naukowych w Warszawie, przerwane wezwaniem do WP, skończył podchorą
żówkę w Ostrowi Maz. z przydziałem do 21 p. p., następnie był w 8 p. p., otoczony
przez bolszewików pod Łomżą w 1920 popełnił samobójstwo; 9.
Antoni (brat
bliźniak Stefana) (1886-1959).
Dok.: Nasza walka o szkołę polską 1901-1917, W. 1932-1934,1.1, s. 11-12, 423-424, 427-428, t. 2, s. 28-29,
39, 73, 85-86,165,168,171; Spis obywateli, s. 67; Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 12.

Zofia Nowacka (T. E.)
LEWICKI TADEUSZ h. Rogala (15.08.1883-19.03.1966), współwł. maj. Ławki
(pow. łukowski). Syn
Stanisława (1853-29.11.1933) i Anny z Krupeckich. Ur.
w Rogalach.
Rodzeństwo: zob. biogram
Stanisława Lewickiego.
Uczył się początkowo w domu, następnie w szkole rolniczej. Zaczął w 1914 gospo
darować w maj. Kownatki, należącym do rodziny żony, od 1918 przeniósł się z rodziną
do maj. Tykocin-Lipniki (277 ha) (pow. Wysokie Maz.), będącego własnością jego
żony. Gospodarstwo rolne stało tu na wysokim poziomie, rozwinięta była hodowla
bydła czarno-białego holenderskiego. Na miejscu była mleczarnia, wyrabiano masło
i sery żółte, które dostarczano do Białegostoku. Ogród liczył 11 ha i też przynosił
dochód. Dawny dwór modrzewiowy został rozebrany i mimo planów wybudowania
nowego, nigdy do tego nie doszło ze wzglę
du na pogarszającą się sytuację w rolnic
twie i konieczność kształcenia dzieci.
T. L. szukał też innych źródeł zarobko
wania, przez pewien czas administrował
maj. Spusza k. Grodna, należącym do Eu
stachego Sapiehy. W 1933 wrócił do Ła
wek i zagospodarował swoją część Kazi
mier zowa (57 ha). Okres wojny i okupacji
T. L. spędził w Ławkach. Po wojnie mają
tek został objęty reformą rolną, a T. L.
zamieszkał początkowo u córki Ireny
w Warszawie, następnie u syna Janusza
w Jastrowie pod Wałczem i w końcu
u Elżbiety w Kobierzycach pod Wrocła
wiem, gdzie zmarł. Został pochowany
w Łukowie w grobie rodzinnym.
T. L. oż. w 1914 z ** Marią z Dziekońskich (1897-31.03.1974).
Dzieci: 1. Irena (1916 w Kownatkach 1958), abs. SGGW, żona Witolda Mogiel
nickiego, abs. SGGW i pracownika tej
uczelni; 2. Elżbieta D anuta (ur. 1918
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w Kownatkach), studiowała farmację na USB, od 1944 żona Adama Jakackiego, inż.
rolnika, abs. SGGW, od 1948 mieszkali w Pustowiu Żurowskim pod Wrocławiem,
gdzie Adam J. hodował buraki cukrowe, potem poświęcił się hodowli kukurydzy
(wyhodował pierwsze odmiany mieszańcowe), brał udział w budowie trzech zakładów
nasiennych kukurydzy, popularyzował uprawę kukurydzy w Polsce, zam. w Kobierzy
cach, ich dzieci: 2.1. Wacław (ur. 12.03.1945), inż. elektryk, abs. PWr., oż. z Elżbietą
Czuryk, mgr. elektroniki, mają dwoje dzieci; 2.2. Maria (ur. 12.10.1946), mgr klima
tolog, abs. UWr.; 2.3. Joanna Małgorzata (ur. 6.01.1949), mgr historii, abs. UWr.,
pracuje w Bibliotece Jagiellońskiej, żona Rafała Kiety, mają troje dzieci; 2.4. Teresa
(ur. 22.10.1950), mgr ogrodnik, abs. SGGW, żona Andrzeja Woronieckiego, abs.
SGGW, mieszkają od 1987 w USA, mają czworo dzieci; 2.5. Barbara (ur. 4.12.1956),
konserwator zabytków, żona Jerzego Orła, posła na sejm (1989) i wojewody tarnow
skiego (1991), mają czworo dzieci; 3. Aleksandra (ur. 1919 w Lipnikach), abs. szkoły
gospodarczej w Chyliczkach, pracowała w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych
UJ w Gaiku-Brzozowej, była zał. pierwszej w Polsce farmy zarodowej kaczek „pekin”; 4. Janusz (ur. 1921 w Lipnikach), abs. gimn. w Białymstoku, po wojnie pracował
w Technikach Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie i Jastrowiu; 5. Witold (19231987), abs. gimn., pracował w budownictwie, oż. z Zofią Budek, nauczycielką, ich
dzieci: 5.1. Tadeusz (ur. 1951 w Grodzisku), abs. Technikum Rolniczego w Jastrowiu,
zam. w Kołobrzegu; 5.2. Stanisław (ur. 1953 w Grodzisku), abs. liceum ogólnokształ
cącego i poligraficznego; 5.3. Hanna (ur. 1955 w Grodzisku), abs. liceum ogólno
kształcącego, nauczycielka w Grodzisku.
Dok.: informacje rodziny.

Elżbieta D. Jakacka (B. K.), Zofia Nowacka (T. E.)
LEWICKA MARIA z DZIEKOŃSKICH h. Korab (1897-31.03.1974), wł. maj. Tykocin-Lipniki (pow. Wysokie Maz.). Córka Stanisława (1863-1936), wł. maj. Dobki
(pow. Wysokie Maz.), i Zofii Mossakowskiej (zm. 1952). Ur. w Kownatkach (pow.
łukowski).
Rodzeństwo: 1. Alicja za Jełowickim; 2. Jadwiga.
M. L. ukończyła pensję Leonii Rudzkiej w Warszawie i szkołę gospodarczą w Chy
liczkach. Po ślubie (13.11.1913) z
Tadeuszem Lewickim (15.08.1883-19.03.1966),
mieszkała z mężem w rodzinnym maj. Kownatki, a od 1918 w Tykocinie-Lipnikach,
gdzie prowadzili gospodarstwo.
We wrześniu 1939 została z synami aresztowana przez Sowietów, ale na interwen
cję służby folwarcznej zwolniono ją, wówczas M. L. wyjechała z dziećmi do GG do
maj. Nowa Wieś pod Mińskiem Maz., należącego do jej siostry Alicji Jełowickiej.
Dwie córki M. L., które pozostały jeszcze w Lipnikach, straciwszy cały dobytek,
musiały uciekać do Choroszczy, gdzie zatrudniły się w miejscowym szpitalu psychia
trycznym. W Lipnikach utworzono sowchoz należący do jednej z fabryk w Białymsto
ku. Po zajęciu tych ziem przez Niemców, Lipniki objęto administracją niemiecką, ale
właścicielom pozwolono mieszkać i pracować w majątku. Po wojnie M. L. zamieszka
ła u córki w Gaiku pod Krakowem. Zmarła w Gaiku, a została pochowana w Warsza
wie na cmentarzu Powązkowskim w grobie rodzinnym.
Dzieci: zob. biogram
Tadeusza Lewickiego.
Dok.: Spis obywateli, s. 24; Spis ziemian, woj. białostockie, s. 7,13. Informacje rodziny.

Elżbieta D. Jakacka (B. K.)
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LEWICKI ADAM h. Rogala (10.06.1885-8.05.1975), współwł. maj. Ławki (pow. łukow
ski). Syn
Stanisława (1853-29.11.1933) i Anny z Krupeckich. Ur. w Rogalach.
Rodzeństwo: zob. biogram *+ Stanisława Lewickiego.
Do gimnazjum uczęszczał w Białej Podlaskiej, gdzie na początku 1905 kierował
strajkiem szkolnym domagającym się wprowadzenia języka polskiego. Usunięty
z gimnazjum wyjechał do Galicji i wstąpił do Szkoły Rolniczej w Czernichowie, którą
ukończył w 1908. W Czernichowie należał do „Sokoła”. Po powrocie do Królestwa
Polskiego przez rok był wójtem gm. Łuków, następnie został instruktorem rolnym
w Pułtusku. Po ślubie (1913) z Czesławą Uszyńską osiadł na wsi w fol. Kazimierzów
(część Ławek). Pieniądze otrzymane z posagu żony inwestował w gospodarstwo.
Zmeliorował pola, założył oborę bydła czerwonego, posadził sad (6 ha) i zakupił
nowe maszyny rolnicze. W 1918 otrzymał wezwanie do wojska, do podchorążówki
w Ostrowi Maz., którą ukończył w stopniu ppor. W 1920 wywiózł rodzinę pod Radom
do maj. Zakrzew pp. Herniczków. W Kazimierzowie gospodarował karbowy Chru
ściel. Po zakończeniu wojny A. L. został w wojsku i pracował w Ministerstwie Spraw
Wojskowych w Warszawie. Później został przeniesiony do Ministerstwa Rolnictwa na
stanowisko kierownika Departamentu Spraw Wojskowych, gdzie pracował do emery
tury w 1930. Żona A. L. z dziećmi mieszkała w Ławkach, a od 1924, gdy dzieci
rozpoczęły naukę w gimnazjum, w Łukowie. Folwark w Kazimierzowie prowadzili
różni administratorzy, którzy doprowadzili majątek do stanu dewastacji. A. L. po
1930 zaczął pracę w Okręgowym Tow. Organizacji i Kółek Rolniczych w Pułtusku
i tam przeniósł się z rodziną. Trudności finansowe zmusiły A. L. do szukania nowego
zajęcia. Zdał egzamin na inspektora ubezpieczeń i został wojewódzkim inspektorem
w Wilnie, później w Białymstoku.

Salon we dworze w Ławkach
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Park w Ławkach. Od lewej: W itold Nowacki, Zofia Lewicka, Stefan Lewicki

W sierpniu 1939 został zmobilizowany i we wrześniu dostał się do niewoli sowiec
kiej. Był w obozie w Kozielsku, z którego jednak został zwolniony jako mieszkaniec
terenów zajętych przez Sowietów. Jesienią 1940 wrócił do Ławek. Gospodarował
w majątku do 1944, kiedy po wejściu wojsk sowieckich musiał przenieść się z rodzi
ną do Kazimierzowa. Po objęciu folwarku reformą rolną opuścił ostatecznie rodzin
ny majątek.
Po wojnie A. L. pracował jako kierownik gospodarstwa rolnego w Rybienku,
a następnie kierował PGR w Kręgach. Przeszedł na emeryturę w 1955, wówczas
przeniósł się do Pruszkowa. W tym czasie był czł. Klubu Inteligencji Katolickiej
w Warszawie. Zmarł w zakładzie w Suchorączku pod Więcborkiem. Jest pochowany
w grobie rodzinnym w Pruszkowie.
A. L. oż. w 1913 z Czesławą Uszyńską (1894-28.03.1966), córką Romana, rejenta
w Łukowie. Czesława L. była abs. szkoły malarskiej.
Dzieci: 1. Wanda (10.09.1914 w Ławkach - 4.12.1951), abs. UW (romanistyka)
w 1936, przez rok studiowała na Sorbonie w Paryżu, później pracowała w gimn.
w Łomży, a w 1.1938-1941 była nauczycielką u p. Świdy w Zwierzyńcu, w 1941 wróci
ła do Ławek, gdzie prowadziła tajne nauczanie, od 1942 kontynuowała swoją pracę
w Łukowie, następnie w maj. Niedźwiadka (wł. p. Majewski), tam wyszła w 1943 za
mąż za Tadeusza Świętochowskiego, wł. maj. Rudzienko, abs. Szkoły Rolniczej w So
bieszynie, po 1944 pracowała w Szkole Rolniczej w Burcu pod Łukowem, a od 1949
zamieszkała z rodziną w Złotowie w Koszalińskiem, ich dzieci: 1.1. Maria (ur. 1948);
1.2. Ewa (ur. 1949); 2. Zofia (ur. 17.01.1916 w Ławkach), abs. SGGW w 1938 (od 1964
mgr rolnik), od 1938 pracowała w Izbie Rolniczej w Lublinie, we wrześniu 1939 była
sanitariuszką w szpitalu w Domu Katolickim na pl. Zbawiciela w Warszawie,
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w 1.1939-1941 prowadziła tajne nauczanie w Ławkach, później w Łukowie, po wojnie
pracowała w szkolnictwie zawodowym rolniczym w Radoryżu (do 1964) i Samostrzelu (1964-1972), prowadziła Kola Gospodyń Wiejskich w Radoryżu i Samostrzelu, od
1972 zamieszkała z mężem w Zalesiu Górnym pod Warszawą, od 1941 była żoną
Witolda Nowackiego (8.10.1908-26.08.1985), który studiował na Wydz. Rolniczym
UJ, w czasie okupacji był dyr. Szkoły Ogrodniczej w Łukowie, komendantem NSZ
na pow. łukowski, po wojnie dyr. Szkoły Rolniczej w Radoryżu, a później w Samo
strzelu, ich dzieci: 2.1. Bożena (ur. 2.03.1942), abs. studium rentgenologicznego,
kierownik przychodni w Łukowie, żona Jerzego Sokola, abs. PW, ich dzieci: 2.1.1.
Jarosław (ur. 2.03.1964), abs. UMCS; 2.1.2. Małgorzata (ur. 12.09.1967), abs. studium
architektury, żona Stanisława Jakubowskiego (ur. 1963), abs. Wydz. Prawa UW, mają
troje dzieci; 2.1.3. Paweł (ur. 2.02.1977), student ASP; 2.2. Elżbieta (ur. 8.07.1944),
abs. UW (bibliotekoznawstwo), kieruje biblioteką Muzeum Narodowego w Warsza
wie, żona Włodzimierza Ćwikła, abs. Technikum Samochodowego, ich dzieci: 2.2.1.
Dorota (ur. 30.05.1969), pielęgniarka; 2.2.2. Marta, studentka AWF w Warszawie;
3. Jerzy (ur. 30.06.1917 w Ławkach), abs. Wyższej Szkoły Rolniczej w Cieszynie, adm.
maj. ziemskich, po wojnie PGR, dyr. przedsiębiorstwa rolnego w Głogowcu pod Kut
nem (do 1982), oż. w 1943 z Krystyną Jeske (1919-1988), ich dzieci: 3.1. Krzysztof (ur.
1945 w Przytocznie), abs. Studium Rolniczego w Łowiczu, oż. z Joanną Menes, mgr.,
prowadzą gospodarstwo rolno-hodowlane w Głogowcu, ich dzieci: 3.1.1. Karolina
(ur. 1972), abs. UMK (1995), nauczycielka — polonistka w liceum w Kutnie, 3.1.2.
Michał (ur. 1976), abs. Technikum Mechanizacji Rolnictwa; 3.2. Aleksandra (ur. 1947
w Przytocznie), rencistka, żona Edwarda Jabłońskiego, leśnika, zam. w Kutnie, ich
dzieci: 3.2.1. Jakub (ur. 1977); 3.2.2. Paweł (ur. 1980), student prawa UMK; 3.3. Bar
bara (ur. 1949 w Podlodowie), abs. UŁ (ekonomia), od 1994 dyr. w Banku PKO BP,
żona Kazimierza Glińskiego, plastyka, zam. w Łodzi, ich córka Joanna (ur. 1981 w Ło
dzi); 3.4. Danuta (ur. 1951 w Podlodowie), abs. Technikum Ogrodniczego, żona Wło
dzimierza Sławińskiego, mgr. elektronika, prowadzą własne gospodarstwo rolne
(10 ha), ich dzieci: 3.4.1. Anna (ur. 1976), studentka UŁ; 3.4.2. Ewa (ur. 1978 w Żychli
nie); 4. Zbigniew (10.01.1920 w Ławkach - 10.08.1961), abs. gimn. w Białymstoku
1937 i podchorążówki w Włodzimierzu Wołyńskim, uczestnik kampanii wrześniowej,
wywieziony na Kolymę, później w armii gen. Andersa, brał udział w bitwie pod Monte
Cassino, abs. uniw. (architektura) w Londynie, później wyjechał do Kanady i praco
wał w biurze projektów w Montrealu, oż. w 1945 w Neapolu z Marią Pawlicką, uczest
niczką powstania 1944, ich dzieci: 4.1. Elżbieta (ur. 1947), chemiczka, żona Witolda
Chodkowskiego, zamieszkała w Kanadzie, mają córkę i syna; 4.2. Anna (ur. 1949), pra
cuje w Parku Narodowym w Calgary w Kanadzie; 4.3. Wanda (ur. 1957), abs. studiów ar
tystycznych, żona Jerzego Michałowskiego, zam. w Albercie (Kanada), ich syn 4.3.1.
Andrzej; 5. Stefan (ur. 15.08.1923 w Ławkach), abs. Szkoły Wawelberga w 1940, dzia
łał w konspiracji, dyr. administracyjny Teatru Wielkiego w Warszawie (do 1975), od
1975 na emigracji w Kanadzie, oż. z Wiesławą Łopacińską, śpiewaczką; 6. Ryszard
(10.06.1929 w Łukowie - 17.06.1976), oż. z Ireną Kachnio, abs. SGPiS, ich syn 6.1.
Paweł (ur. 1962), abs. PW, pracuje w przemyśle zbrojeniowym; 7. Krystyna (13.09.
1933 w Pułtusku - 10.12.1962), abs. PW w 1953; 8. Stanisław (10.10.1936-20.09.1942).
Dok.: Księga adresowa Królestwa Polskiego na rok 1905, W. 1904, s. 243; Nasza walka o szkolę polską
1901-1917,1 .1, W 1932, s. 421—429; Brzozowski, Dzieje, s. 164.

Zofia Nowacka (T. E.)
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LEWICKI EDWARD h. Rogala (8.07.1889-29.11.1956), wspólwl. maj. Ławki (pow. łu
kowski). Syn Stanisława (1853-29.11.1933) i Anny z Krupeckich. Ur. w Rogalach.
Rodzeństwo: zob. biogram
Stanisława Lewickiego.
W 1912 ukończył Wyższy Instytut Handlowy w Antwerpń. W 1.1912-1913 praco
wał w Domu Handlowym Wawelberga w Warszawie, a w 1.1913-1914 w Banku Za
chodnim. W 1. 1914-1915 pomagał ojcu w prowadzeniu sklepu rolno-spożywczego
w Łukowie. W 1. 1915-1917 był nauczycielem niemieckiego i arytmetyki w Szkole
Handlowej w Łukowie. Od 1917 służył w wojsku. W 1.1918-1920 kierownik hurtowni
okręgu siedleckiego przy wojskowych zakładach gospodarczych, 1921-1925 kierow
nik hurtowni okręgowej Kooperatyw Żołnierskich w okręgu lubelskim, 1925-1927
wicedyr. Wojskowego Zjednoczenia Spożywców. W 1927 powołany został do służby
czynnej, a w 1930 przeniesiony do rezerwy. Od 1930 gospodarował w swojej części
Ławek w Zagórzu. Jednocześnie pracował społecznie, m.in. w Akcji Katolickiej.
W 1945 wyjechał pod Bydgoszcz, gdzie prowadził gospodarstwo rolne aż do swojej
tragicznej śmierci pod kołami ciężarówki.
E. L. oż. w Janiną z Jaworowskich h. Lubicz (3.05.1901 w Warszawie - 8.07.1975
tamże).
Dzieci: 1. Sławomir (8.06.1925-28.08.1994), abs. gimn. w Łukowie, studiował
w SGGW, później pracował w stacji hodowli zwierząt w Bydgoszczy; 2. Wiesław
(ur. 7.05.1926 w Warszawie), studiował leśnictwo w SGGW, pracuje w Maroku;
3. Barbara (ur. 3.06.1942 w Źagórzu), abs. liceum w Bydgoszczy i Wydz. Prawa UW
w 1966, pracuje w Urzędzie Gm. Warszawa-Centrum, żona Mikołaja Piekarskiego,
mgr. historii, ich syn Grzegorz (ur. 1974), student prawa UW.
Dok: Informacje rodziny.

Zofia Nowacka (T. E.)
LEWICKI ANTONI h. Rogala (6.01.1896-17.04.1959), współwł. maj. Ławki (pow.
łukowski), inż. rolnik. Syn
Stanisława (1853-29.11.1933) i Anny z Krupeckich.
Ur. w Ławkach.
Rodzeństwo: zob. biogram
Stanisława Lewickiego.
A. L. ukończył gimn. w Siedlcach. W 1916 zapisał się do Wyższej Szkoły Rolni
czej w Warszawie. W 1918 wstąpił na ochotnika do WP, brał udział w wojnie z bol
szewikami. Po wojnie wrócił do Ławek i pomagał ojcu w gospodarowaniu. W 1922
wrócił na studia do SGGW i 1.07.1925 otrzymał tu tytuł inż. rolnika. Następnie
pracował w Banku Ziemiańskim przy parcelacji zadłużonych majątków. W 1933 zo
stał wł. części maj. Ławki. W 1937 został adm. maj. Orłów Murowany (pow. krasno
stawski). W 1941 Niemcy aresztowań A. L. i uwięzili na Zamku Lubelskim, gdyż
został posądzony o posiadanie radiostacji w lasach Orłowskich. Po paru miesiącach
zwolniono go. A. L. opuścił Lubelszczyznę i przyjął pracę administratora w maj.
Kujawy. W 1945 przeniósł się z rodziną do maj. Jeleniec pod Łukowem, gdzie kie
rował gospodarstwem nasiennym. Od 1948 mieszkał w Warszawie. Już po wojnie
zlikwidował swoją część gospodarstwa w Ławkach, m.in. sprzedał drewniany dwór
w majątku (1949). W 1. 1948-1959 pracował w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin.
A. L. oż. w 1943 w Kujawach z Marią Rabińską (ur. 1917 w Warszawie), córką
Stanisława (zm. 1934), płk. WP, dowódcy 20 p. uł. w Rzeszowie.
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Dzieci: 1. Anna (ur. 18.06.1944), od 1974 zam. w USA; 2. Wojciech (ur. 15.05.
1947), nauczyciel wychowania fizycznego w Warszawie.
Dok.: Księga pamiątkowa SG G W , s. 542. Informacje rodziny.

Zofia Nowacka (T. E.)
LIPIŃSKI ERAZM FORTUNAT h. Gozdawa (31.05.1889-30.04.1951), współwł.
maj. Młodocin (pow. radomski). Syn Adama (1846-1911), wł. maj. Brzezie, Tobiec
i Tudorów (pow. opatowski), Skrobaczów (pow. stopnicki), i Ryszardiny z Łuniewskich (1863-1940), córki Henryka, wł. maj. Wieniawa (pow. radomski), i Marii z Potkańskich h. Brochwicz, siostry
Adama Łuniewskiego i Marii z Łuniewskich, żony
Kazimierza Herniczka. Ur. w Brzeziu.
Rodzeństwo: 1. Ewa (1884—1980) za Wojciechem Descours ze Strzałkowa; 2. Zo
fia (1886-1984) za Andrzejem Głuskim; 3. Maria (1891-1932) za Rudolfem Hubal-Dobrzańskim; 4. Irena (1893-1911); 5. Anna (1898-1972) za Janem Chrzanow
skim; 6. Elżbieta (1902-1989) za Józefem Herniczkiem.
Adam L. został skrytobójczo zastrzelony w maj. Skrobaczów przez najemnika car
skiej ochrany, od tej samej kuli zginęła jego córka Irena. Po tej tragedii Skrobaczów
został sprzedany i kupiono maj. Młodocin z fol.: Garno, Gawronie i Waliny.
E. L. ukończył gimn. w Krakowie i studiował rolnictwo na UJ. Po śmierci ojca
przeniósł się z matką i niezamężnymi siostrami do Młodocina (202 ha), gdzie prowa
dził gospodarstwo. W 1915 majątek został poważnie zniszczony. E. L. uczestniczył
w wojnie z bolszewikami w 1920. Po wojnie starał się unowocześnić majątek. Był
wielkim amatorem motoryzacji — w okresie międzywojennym kupił samochód, który
w razie potrzeby sam naprawiał. Lubił także polować.
We wrześniu 1939 Niemcy zajęli Młodocin i wykorzystywali jego pola na lotnisko
połowę, służące samolotom bombardującym Warszawę. W 1940 majątek przeszedł
pod zarząd niemiecki. E. L. musiał opuścić Młodocin i resztę okupacji spędził u teścia
w Pilicy. W końcu 1944 wrócił w pobliże Młodocina, do fol. Waliny (116 ha), gdzie
gospodarowała jego siostra z mężem Elżbieta Herniczkowa. Zaraz po wkroczeniu
wojsk sowieckich E. L. został aresztowany i uwięziony. Po zwolnieniu z więzienia
wyjechał do Zawiercia, a następnie do Szczecina. Został adm. maj. Stobno k. Szcze
cina, należącego do PNZ. Zmarł w Walinach.
E. L. oż. 18.04.1918 w Krakowie z Natalią Stefanią z Arkuszewskich (8.01.1898 13.06.1987), córką
Kazimierza (1870-1964) i Jadwigi z Arkuszewskich.
Dzieci: 1. Adam (ur. 2.11.1919 w Młodocinie), abs. w 1939 Szkoły Podchorążych
Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, podczas kampanii wrześniowej w 28 p. artyle
rii, w 1940 przedostał się na Zachód, walczył pod Tobrukiem, Gazalą i Bardią, później
był pilotem w dywizjonie 305 w Anglii, po wojnie ukończył studia ekonomiczne
w Anglii i przeniósł się do Wenezueli, dyr. w firmie Phillips Petroleum Co., po przej
ściu na emeryturę zamieszkał w Nicei; 2. Jadwiga, pseud. AK „Pogoda” (21.06.1921
w Młodocinie - 26.09.1944), abs. w 1939 gimn. w Radomiu, żołnierz AK, w czasie
powstania w Warszawie zorganizowała szpital powstańczy na ul. Czeczota na Moko
towie, walczyła w batalionie „Olza” pułku „Baszta”, poległa na Mokotowie, jej sym
boliczna mogiła znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w kwaterze
pułku „Baszta”; 3. Kazimierz (Bob) (ur. 9.03.1924 w Warszawie), żołnierz NSZ, zdał
maturę na tajnych kompletach, w 1946 w obawie przed aresztowaniem uciekł z kraju
do Anglii, studiował we Francji, następnie przeniósł się do Algierii, od 1955 w Liba
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nie, gdzie założył firmę produkującą koncentraty spożywcze, oż. l°v. z Susanne Godovin (rozwiedziony), ich dzieci: 3a.l. Anne (ur. 1949), aktorka; 3a.2. Cristinę (ur.
1951), reżyser filmowy; 3a.3. Stefan (ur. 1952), rzeźbiarz; 2°v. z Doris Stuetz, ich
dzieci: 3b.l. Monique (ur. 1963), prawnik; 3b.2. Dominique (ur. 1966), chemik; 3b.3.
Véronique (ur. 1970), filolog; 4. Krzysztof (22.05.1930 w Młodocinie - 28.07.1992),
abs. Liceum im. Henryka Pobożnego w Szczecinie, studiował chemię i mineralogię na
UP, po studiach w 1952 rozpoczął pracę w przemyśle wydobywczym na Dolnym
Śląsku, w 1958 uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi, w 1960 przeniósł się do Warszawy
do Centralnego Laboratorium Siarki i Kopalnych Surowców Chemicznych, gdzie
prowadził prace badawcze i wdrożeniowe, od 1974 prowadził wykłady na PSz. i kie
rował Zakładem Inżynierii Sanitarnej, zmarł w Warszawie, został pochowany na
cmentarzu w Wilanowie; oż. z Iwoną Sabela (ur. 23.02.1931), ich dzieci: 4.1. Zofia
Elżbieta (1955-1971), zginęła tragicznie; 4.2. Erazm (ur. 1956), abs. PW, zamieszkały
w Paryżu; 4.3. Rafał (ur. 1961), abs. PW, zamieszkały w Warszawie.
Dok.: Boniecki, Herbarz, t. 14, s. 287; Spis obywateli, s. 72; Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 13; Ziemiaństwo
polskie 1920-1945, s. 266-267.

Iwona Lipińska (A. A.)
LUTOSTAŃSKI WACŁAW WŁADYSŁAW h. Jelita (25.09.1865-24.08.1935) wł.
maj. Nieborzyn (pow. słupecki). Syn Władysława Edwarda (1833-1895) i Walentyny
Mlickiej h. Dołęga. Ur. w Nieborzynie.
Władysław Edward L., nieudolnie gospodarując, zadłużył się i musiał sprzedać
Cząstków — jeden z odziedziczonych majątków — zachowując rodzinny Nieborzyn.
Przejął go po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu syn W. L. i w ciągu kilkunastu lat
bardzo intensywnej pracy doprowadził do dobrego stanu. Jeszcze przed 1914 Niebo
rzyn został zmeliorowany, co bardzo podniosło plony. W 1905 W. L. założył ochronkę
dla pracowników majątku oraz oddał budynek na szkołę.

Dwór w Nieborzynie
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W 1910 W. L. oż. z Marią z Lubrańca
Dąmbską h. Godziemba (zm. 1964), cór
ką Władysława, wł. Mamlicza (pow. szubliński), i Bronisławy Zielonackiej h. Leszczyc. Po śmierci męża M. L. zarządzała
Nieborzynem do 1939.
Dzieci: 1. ** Władysław (30.06.19122.10.1944); 2. Zofia, żona Józefa Ossow
skiego; 3. Jan (ur. 11.01.1919). Po rocznej
praktyce rolnej zgłosił się ochotniczo do
wojska, gdzie otrzymał skierowanie do
Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu. Po ukończeniu szkoły w lipcu 1938 w stopniu plutonowego pchor.
rez. został skierowany do 7 p. s. k. w Bied
rusku, a następnie przeszedł do rezerwy
w stopniu wachmistrza pchor. Od 1.10.
1938 rozpoczął studia na SGGW. Dn. 15.07.
1939 został powołany na ćwiczenia do
7 p. s. k., a dn. 1.09. razem z pułkiem wy
ruszył na wojnę, 11.09. został ciężko ranny
w bitwie nad Bzurą i umieszczony w szpi
talu w Kutnie, gdzie leczył się do końca
marca 1940. Zwolniony z niewoli, jako
Jerzy Lutostański
niezdolny do walki pojechał do Warszawy,
gdzie przebywała już wysiedlona z Nieborzyna rodzina. Wstąpił do Zgrupowania Kawalerii Obszaru Zachód ZWZ, a potem
AK. W czasie powstania warszawskiego walczył w Zgrupowaniu „Gustaw-Harnaś”,
ranny 18.09.1944 wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Po wojnie pracował w róż
nych przedsiębiorstwach. Od marca 1979 na emeryturze, odznaczony Krzyżem Virtu
ti Militari V kl. i innymi odznaczeniami.
Oż. z Lucyną Potocką h. Lubicz, ich dzieci: 3.1. Franciszek Piotr (ur. 30.06.1952
w Warszawie), abs. liceum p.w. św. Augustyna, studiował na UW matematykę, a na
stępnie ekonomię produkcji na SGGW. W 1978 oż. z Anną Markowską h. Szeliga,
mają córkę 3.1.1. Martę (ur. 1981) i 3.1.2. syna Michała (ur. 1985); 3.2. Aleksandra
Klara (ur. 1958); 4. Jerzy (ur. 11.01.1919 w Nieborzynie), podobnie jak brat bliźniak,
po maturze (w 1936), zgłosił się (1937) do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawale
rii w Grudziądzu, którą ukończył jako prymus, i 15.07.1938 w stopniu plutonowego
pchor. został skierowany do 7 p. s. k. w Biedrusku. We wrześniu 1938 zwolniony do
rezerwy, rozpoczął studia na SGGW. Powołany na ćwiczenia 15.07.1939, dn. 1.09.
wyruszył na wojnę, jako oficer (ppor.) informacji dowództwa 7 p. s. k., a od 9.09. jako
oficer ordynans i dowódca pocztu dowódcy pułku. Dn. 19.09.1939 poległ w Puszczy
Kampinowskiej. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Laskach. Pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. i Krzyżem Walecznych.
Dok.: Radomyski, s. 81; Spis obywateli, s. 69; Zaroszyc, Wykaz, s. 39; Lista, s. 592.

Jan Lutostański
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LUTOSTAŃSKI WŁADYSŁAW h. Jelita (30.06.1912-2.10.1944), wł. maj. Żakowice
(pow. nieszawski). Syn »+ Władysława Wacława i Marii z Dąmbskich. Ur. w Nieborzynie.
W. L. ukończył gimn. oo. pijarów w Rakowicach pod Krakowem w 1932, następnie
w 1. 1932-1933 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu i jako pchor. rez. został skierowany do 7 p. s. k. Przez dwa lata studio
wał prawo na UP. Po śmierci ojca w 1935 odbył roczną praktykę rolną i kupił maj. Ża
kowice. Dn. 1.09.1939 został powołany do 8 p. s. k. i walczył na terenie Puszczy Kampinowskiej i w Warszawie. Po kapitulacji Warszawy wrócił do Żakowic, wkrótce jed
nak został wyrzucony z majatku (październik 1939). W czasie okupacji mieszkał
w Warszawie i należał do Zgrupowania Kawalerii Obszaru Zachód ŻWŻ, a potem
AK. W czasie powstania walczył w kompanii „Anna” batalionu „Antoni”. Był ciężko
ranny 3.09.1944 po przejściu kanałami ze Starówki do Śródmieścia, zmarł w szpitalu
powstańczym przy ul. Marszałkowskiej 81. Pochowany został na Powązkach.
Dok.: Radomyski, s. 63; Lista, s. 592.

Jan Lutostański
ŁASTOWIECKI PIOTR h. Laryssa (28.05.1860-10.06.1929), wł. maj. Hadle Szklar
skie (pow. rzeszowski). Syn Antoniego, wł. dóbr Chodakówka i Lipnik (pow. przewor
ski) (ślub w 1845 w Rzeszowie) i Tekli z Żeromskich. Ur. w Chodakówce.
Rodzina Łastowieckich pochodzi z Łastowiec w pow. kamienieckim. Pisała się
pierwotnie Łatoccy. W XVIII w. Piotr Ł. był wł. dóbr Sietesz, Chodakówka i Lipnik.
Maj. Sietesz dostał się do rodziny Ł. drogą małżeństwa Piotra z Marianną van den
Klings, której rodzice zakupili te dobra od Karola Szydłowieckiego.
Rodzeństwo: Zygmunt (ur. 1850), wł. dóbr Lipnik i Chodakówka (pow. przeworski),
studiował prawo na UJ, oż. z Magdaleną Wierzchowską, ich syn Adam (1878-1912).

M arianna z van den Klings

Piotr Łastowiecki
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Piotr Łastowiecki

W l. 1880-1883 P. Ł. studiował w Wyż
szej Szkole Rolniczej w Dublanach, a na
stępnie oddał się całkowicie gospodaro
waniu w odziedziczonych Hadlach (797 ha),
które objął w bardzo złym stanie. Założył
chmielarnię, plantacje buraka cukrowego,
którego zbiory dostarczał do pobliskiej
cukrowni w Przeworsku. Postawił tartak
dla przerobu drewna z własnego lasu.
Dzięki tej działalności, która dawała moż
liwości zarobku, podniósł się poziom życia
miejscowej ludności. Zmarł w Hadlach.
P. Ł. oż. w Jezierzanach w 1889 z Wan
dą z Kozickich, córką Mariana i Sylwii
z Horodyskich.
Dzieci: 1. Olga (ur. 1890) za Janem Zakliką, wł. dóbr Tehlów (pow. Rawa Ru
ska); 2. ^ Antoni (6.12.1892-22.12.1973);
3. Janina (1895-1961) za Józefem Chochronem, starostą poznańskim, ich jedyny
syn zm. dzieckiem; 4. Maria (ur. 1901), za
Władysławem Gawłem, wł. dóbr Rudułowice (pow. jarosławski), ich córka za Li
pińskim.

Dok.: Dublany, s. 260; Skorowidz miejscowości Galicji, s. 32, 197; Bigo 1886, s. 62; Bigo 1918, s. 51; Spis
ziemian, woj. lwowskie, s. 32,41,55; Uruski, Rodzina, t. 9, s. 272; Boniecki, Herbarz, 1.15, s. 210; SGKP, 1.10,
s. 601.

Kazimierz Łastowiecki (M. D.)

Dwór w Hadlach Szklarskich
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ŁASTOWIECKI ANTONI h. Laryssa (6.12.1892-22.12.1973), wł. maj. Hadle Szklar
skie (pow. rzeszowski). Syn *+ Piotra (1860-1929) i Wandy z Kozickich. Ur. w Hadlach.
Rodzeństwo: zob. biogram *+ Piotra Łastowieckiego.
A. Ł. studiował rolnictwo w Dublanach. Po ojcu odziedziczył maj. Hadle Szklarskie
(797 ha), w którym gospodarował do czasu reformy rolnej w 1944. Po wojnie osiadł
w Oświęcimiu, gdzie początkowo zarządza! gospodarstwem rolnym należącym do
zakładów chemicznych, następnie był buchalterem w tych zakładach. Zmarł w Oświę
cimiu i tam został pochowany.

A ntoni i A nna z Pogonowskich Łastowieccy i M aria Łastowiecka

A. Ł. oż. z Anną Pogonowską, córką N. Pogonowskiego i Marii z Łopackich.
Dzieci: 1. Zygmunt (ur. 27.02.1924), zam. w Oświęcimiu; 2. Barbara (ur. 3.08.
1926), inż. chemii, żona Zdzisława Czernego, dr. chemii i prof. UJ, ich syn 2.1. Piotr,
prawnik i asystent na UJ.
Kazimierz Łastowiecki (M. D.)
ŁASTOWIECKI ADAM h. Laryssa (1878-1912), współwł. maj. Chodakówka i Lipnik
(pow. przeworski). Syn Zygmunta (ur. 1850), wł. maj. Chodakówka i Lipnik, i Magda
leny z Wierzchowskich h. Ślepowron, współwł. maj. Ostrożany (pow. lipowiecki na
Ukrainie), córki Edgara, wł. maj. Ostrożany. Zygmunt Ł. był bratem ** Piotra Ł.
A. Ł. studiował rolnictwo (od 1899) w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach.
Został zastrzelony przez leśniczego z Lipnika, z którym miał zatarg. Leśniczy ten był
Kozakiem, uciekinierem z Rosji, gdzie był skazany za działalność wywrotową prze
ciwko caratowi.
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Dwór w Lipniku

A. Ł. oż. z Anną z Myczkowskich, z którą miai syna Adama (10.09.1912-13.05.
1933), wł. maj. Chodakówka i Lipnik. Po śmierci Adama Ł. jego majątki przeszły na
własność Anny Ł., która gospodarowała w nich do 1944.
Dok.: SGKP, t. VII, s. 731; Boniecki, Herbarz, t. XV,
s. 210; Dublany 1855-1909, b. m. d., s. 6.

Kazimierz Łastowiecki (M. D.)
ŁASTOWIECKI FRANCISZEK h. Laryssa
(4.10.1863-21.02.1932), wł. maj. Rozbórz
(pow. jarosławski). Syn Jana i Marii z Milżeckich. Ur. w Sieteszy.
Rodzeństwo: 1. Higin (Higiniusz) Antoni
Jan, wł. maj. Sietesz (pow. przeworski);
2. Bronisław Adam Idzi (zm. 1948), wł. maj.
Cieszacin Mały (pow. jarosławski) i Sietesz,
oż. z Ireną z Trzecieskich, córką Władysła
wa i Kazimiery ze Śmiałowskich, ich dzieci:
2.1. ^ Kazimierz (ur. 20.03.1909); 2.2. An
na za Mileóskim z Helenkowa (pow. brzeżański); 3. Rufila; 4. Felicja za Stanisławem
Zalasińskim; 5. Ludwina, panna.
F. Ł. gospodarował w maj. Rozbórz Długi
(135 ha). Zmarł w Rozborzu. Oż. z Wandą
ze Skowrońskich, dzieci nie mieli.
Dok.: Spis ziemian, woj. lwowskie, s. 41; Boniecki, Her
barz, t. XV, s. 210.

Kazimierz Łastowiecki (M. D.)
Adam Łastowiecki
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ŁASTOWIECKI KAZIMIERZ h. Larissa (ur. 20.03.1909), wł. maj. Sietesz (pow.
przeworski), rolnik. Syn Bronisława, wł. maj. Cieszacin Mały (pow. jarosławski)
i Sietesz, i Ireny z Trzecieskich, córki Władysława i Kazimiery ze Śmiałowskich.
Rodzeństwo: Anna za Mileńskim z Helenkowa.
Ukończył Wydz. Rolniczo-Leśny na PLw. i prowadził maj. Sietesz (466 ha). W po
czątkach września 1939 wyjechał z rodzicami do siostry Anny Mileńskiej do Helenko
wa (pow. brzeżański). Po powrocie do Sieteszy został aresztowany przez gestapo, po
9 miesiącach zwolniony z aresztu zajął się odbudową zniszczonego we wrześniu
majątku, jednocześnie wspierając miejscową AK, której był żołnierzem.
Po zakończeniu działań wojennych osiedlił się w Krakowie. Tam zapisał się na
Wydz. Administracji i Prawa UJ., który ukończył na UWr. i podjął pracę w bankowo
ści, a następnie NBP, gdzie pracował jako starszy inspektor ekonomiczny przez 25 lat,
aż do emerytury. Jest kawalerem maltańskim.

Dwór w Sieteszy

K. Ł. w 1948 oż. z Marią z Jordanów, córką Adama i Marii z Horodyskich.
Dzieci: 1. Maria (ur. 14.12.1949), dr chemii uniwersytetu w Paryżu, za Francisz
kiem Richard, mają pięcioro dzieci, zam. w Paryżu; 2. Jerzy (ur. 07.01.1951), ukoń
czył studia handlowe, oż. z Laurę de Cosnac, zam. częściowo w Paryżu i w posiadłości
żony w Beuilly-en-Vexin; 3. Jan Bronisław (ur. 7.08.1952), kawaler maltański, mgr
surdologii, abs. szkoły dla niewidomych w Paryżu; jest wychowawcą w szkole dla nie
widomych w Krakowie; oż. w 1985 z Elżbietą hr. Mycielską, córką Piotra i Róży Skarbek-Borowskiej, ich synowie: 3.1. Kazimierz i 3.2. Piotr; 4. Anna-M aria (ur. 14.03.
1957 w Krakowie), ukończyła anglistykę na UJ, od 1985 żona Macieja Górskiego, sy
na Jerzego i Krystyny ze Starowiejskich, mają troje dzieci: 4.1. Jerzego (21.11.1987),
4.2. Mariannę (12.01.1990), 4.3. Kazimierza (19.01.1991).
Dok.: Bigo 1918, s. 27, 52,150; Spis ziemian, woj. lwowskie, s. 41.

Kazimierz Łaslowiecki (M. D.)
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ŁOŚ ADAM JAN NEPOMUCEN hr. h. Dąbrowa, pseud. AK „Podkowa” (2.03.190422.10.1962), adm. maj. ziemskich, inż. rolnictwa. Syn hr. Stanisława (1865-1939), wł.
maj. Deszno (pow. jędrzejowski), i Marii z Wielowieyskich h. Półkozic (1871-1955),
sodaliski NMP i oblatki benedyktyńskiej. Ur. w Desznie.
Rodzeństwo: 1. Maria Immaculata (1895-1985); 2. Jadwiga (1896-1896/1897);
3. Ida (1897-1966); 4. Jadwiga (1898-1906); 5. Andrzej (1899-1962) oż. z Magdaleną
Budny h. Jastrzębiec (1906-1987); 6. Elżbieta (1902-1986) za Bolesławem Podhorskim h. własnego (1896-1979); 7. Stanisław (1906-1980) oż. z Ireną Ploską h. Prus I
(ur. 1922); 8. Grażyna Janina (1908-1989) za Michałem Bernardem Fredro-Bonieckim h. Bończa (1896-1944).
Rodzina Łosiów h. Dąbrowa i o dewizie rodowej „Simplices sed audaces” wywodzi
się z ziemi ciechanowskiej, gdzie w XV w. posiadała wieś Grodkowo, i z której się
potem pisała. Jest rodziną senatorską. A. Ł. wywodził się z linii, która w 1789 w Gali
cji otrzymała tytuł hrabiowski, potwierdzony w Rosji w 1844. Jego dziadkiem był
Alfred Ł. (1825-1883), wł. maj. Bobin, Wolwanowice i Leksice (pow. jędrzejowski),
żonaty z Konstancją z hr. Lubienieckich h. Rola (1842-1910).
A. Ł. w latach 1914-1919 uczęszczał do szkoły im. Konopczyńskiego. W 1922
ukończył gimn. im. A. Mickiewicza w Warszawie, a w 1926. Wydz. Rolniczy UP.
W tym czasie był na praktyce rolnej w Gołyminie (pow. pułtuski) u p. Hryniewicza
i w 1924 w Dębicach (pow. włocławski) u Włodzimierza Haacka. W 1927 ukończył
Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu w stopniu plut. pchor. Na
stępnie odbył służbę wojskową w Białymstoku. Po powrocie z wojska gospodarował
w maj. Garnowo (pow. pułtuski), a w 1928 przeszedł półroczną praktykę leśną w la
sach Zabłudowskich (pow. białostocki). W styczniu 1929 objął pierwszą samodzielną
posadę adm. w maj. Mołodów, na Polesiu u Henryka Skirmuntta, gdzie prowadził
pięć folwarków. W latach 1931-1933 gospodarował w Zaborowie Nowym (pow. go
styński), a następnie przyjął posadę w maj. Celigów (pow. skierniewicki) u pp. Rogawskich, gdzie kierował czterema folwarkami. W 1934 objął administrację dóbr
Adamów i Piotrowice (ok. 5000 ha) w woj. lubelskim, należących do jego stryja Wi
tolda Ł. W Adamowie, poza produkcją rolną prowadził młyn, gorzelnię, tartak, gos
podarstwo hodowlane (konie półkrwi anglo-arabskiej, bydło nizinne, owce merynoprekos i świnie wielkie angielskie).
A. Ł. w czasie kampanii wrześniowej służył w 12 P. U. Podolskich w randze por.
Został ciężko ranny w bitwie pod Wolą Cyrusową. Osiem dni walk i pobyt w szpitalu
spisywał na bieżąco w notesie. Zapiski te zostały później opublikowane w miesięczni
ku „Więź” (IX 1963). Na początku 1940 wrócił do poprzedniej pracy. Kilka miesięcy
później został aresztowany przez gestapo w ramach masowych aresztowań. Był wię
ziony w zamojskiej Rotundzie, a potem na Zamku Lubelskim. Został jednak zwol
niony wskutek interwencji Landwirtha. Jesienią 1942 Adamów przejęło „Fahr und
Reitschuhle” SS jako majątek hodowlany na źrebięciarnię. W tym samym roku A. Ł.
objął administrację maj. Świdniki i Rogów (pow. hrubieszowski) J. Węgleńskiej, gdzie
pracował przez dwa lata, prowadząc reprodukcję nasion selekcyjnych i gospodarstwo
rybne. A. Ł. był żołnierzem ZW Z-A K czł. organizacji „Uprawa”, „Tarcza”, „Opie
ka”. W marcu 1944 po raz drugi był ciężko ranny podczas napadu ukraińskiej bandy
rabunkowej na dwór w Rogowie.
Po wojnie od 1948 mieszkał wraz z rodziną w Warszawie. Od 1949 pracował w Cen
tralnym Biurze Projektów Architektoniczno-Budowlanych, a od 1959 w Biurze Pro
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jektów Urządzeń Wodnych Budownictwa Przemysłowego na stanowisku kierownika
działu programowania. A. Ł. odznaczony był Srebrnym Krzyżem Zasługi, po raz
pierwszy za zasługi na polu pracy społecznej (1938), Krzyżem Virtuti Militari V kl. za
udział w kampanii wrześniowej (1962), i srebrną odznaką Odbudowy Warszawy (1959).
Zmarł w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu w Laskach pod Warszawą.
Dn. 28.01.1936 w Kluczewsku poślubił
Krystynę Konarską h. Gryf (ur. 27.03.
1910 w Kluczewsku), córkę Maksymiliana (1875/1876-1937).
Dzieci: 1. Hubert Andrzej (12.01.1937 w Warszawie - 04.1937 we Lwowie); 2. Ma
ria Beata (ur. 3.04.1940 w Szewni), mgr pedagogiki, w 1973 za Aleksandrem Prusza
kiem h. Leliwa (ur. 5.09.1937 w Wośnikach), ekonomistą; ich dzieci: 2.1. Tomasz
Adam (ur. 8.10.1974 w Warszawie); 2.2. Dominika Maria (ur. 26.12.1977 w Warsza
wie); 3. Krzysztof Maria (ur. 8.09.1941 w Szewni), mgr inż. mechanik lotnictwa,
w 1970 oż. z Elżbietą Maciejewską (ur. 1.09.1941 w Radomiu), mgr. ekonomii, ich
córki: 3.1. Anita Maria (ur. 4.03.1967 w Warszawie), nauczycielka, w 1990 za Wojcie
chem Latkiem (ur. 11.04.1964 w Warszawie), mgr. fizyki; mają dwie córki: 3.1.1.
Urszulę Annę (ur. 21.07.1993 w Warszawie) i 3.1.2. Julię Krystynę (ur. 27.04.1997
w Warszawie); 3.2. Małgorzata Maria (ur. 27.12.1973 Warszawa), mgr prawa, w 1996
za Michałem Szwarcem (ur. 6.07.1973 w Warszawie), mgr. ekonomii; 4. Maria Jolanta
(ur. 7.08.1943 w Zamościu), dr socjologii, prof, na uniw. w Ottawie, l°v. w 1966 za
Jackiem Bobińskim h. Leliwa (ur. w 1936 w Warszawie), z którym rozwód w 1970,2°v.
w 1978 za Adamem Podgóreckim h. Topór (ur. 16.12.1925 w Krakowie), mgr. socjo
logii, dr. prawa, prof. UW, prof. Carleton University w Ottawie.
Dok.: K. Konarska-Łosiowa, Granice życia, W. 1985. D okum enty i informacje rodzinne (w tym życiorys
wiasny A dam a Łosia). Informacje od Krystyny Konarskiej-Łosiowej.

Tomasz Adam Pruszak
ŁOSIOWA KRYSTYNA z KONARSKICH h. Gryf (ur. 27.03.1910), poetka, współwł.
maj. Kluczewsko (pow. wloszczowski). Córka Maksymiliana (1875/1876-1937) i Jani
ny z Fuldów (1880-1949). Ur. w Kluczewsku.
K.
Ł. pierwsze nauki pobierała w domu, później, dwa lata przed maturą zamieszka
ła w Radomiu u babki Heleny Fulde i uczęszczała na pensję dla dziewcząt panny Gaił.
Po zdaniu matury uczyła się w trzyletnim seminarium gospodarczym Sacre Coeur
w klasztorze w Zbylitowskiej Górze. Po dwóch latach wyjechała do Warszawy, gdzie
chodziła na różne wykłady, m.in. na UW jako wolny słuchacz. Przed 1936 K. Ł. wydala
dwa zbiory wierszy: W szklanej kuli i Oczy w słońcu. W 1936 po wyjściu za mąż wyje
chała z mężem w Zamojskie. Szczególnie ciężki byl okres wojny, kiedy urodziło się
troje dzieci, a jej mąż był dwukrotnie ranny. Po wojnie przez dwa lata mieszkali
w Chylicach, potem przenieśli się do Warszawy. K. Ł. współpracowała z „Tygodni
kiem Warszawskim”, „Tygodnikiem Powszechnym”, Tow. „Polonia”, „ABC Techniki”
i „Przyrodą Polską”. Do wydawnictw tych pisała różne teksty, także wiersze. Po
śmierci męża, w 1962 stała się etatowym pracownikiem i czł. redakcji miesięcznika
„Więź”. Zajmowała się tłumaczeniami, później redagowała „Przegląd Zagraniczny”
i publikowała wiersze. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych odbyła liczne
podróże zagraniczne. W 1979 przeszła na emeryturę, nie zrywając współpracy z re
dakcją „Więzi”. W 1985 wydała wybór poezji Granice życia, a w 1995 zbiorek pt. Takie
Wielkie zmęczenie... Jest czł. Stow. Pisarzy Polskich (od 1997).
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K.
Ł. dn. 28.01.1936 w Kluczewsku poślubiła
sia h. Dąbrowa (2.03.1904-22.10.1962).

Adama Jana Nepomucena hr. Ło

Dok.: K. Konarska-Łosiowa, Granice życia, W 1985. Dokum enty i informacje rodzinne. Informacje K. Konarskiej-Łosiowej.

Tomasz Adam Pruszak
MEYLERT WILHELM KAROL HENRYK (9.03.1853-28.02.1931), wł. maj. Marce
lin (pow. warszawski). Syn Jana Wilhelma (26.03.1810-11.11.1862) i Amelii Strohmeyer (1.04.1828-20.12.1916). Ur. w Warszawie.
W. M. w 1. 1875-1876 studiował w AR w Prószkowie na Śląsku. Byl wówczas
prezesem polskiej organizacji studenckiej — Tow. Literacko-Rolnicze.
W 1878 nabył pod Warszawą niewielki
8-włókowy (134 ha) zaniedbany fol. Mar
celin, który z biegiem lat przekształcił we
wzorowe gospodarstwo rolne. W 1890
zorganizował dostawę mleka butelkowa
nego do sklepów i domów prywatnych
w Warszawie, która pozwoliła na poprawę
finansową gospodarstwa. Zyski wzrosły
z 2 386 rbl. w 1891 do 7 556 rbl. w 1903 r.
W dalszych latach założenie 8-morgowej
plantacji szparagów przyczyniło się do
wzrostu zysku w 1913 do 23 072 rbl.
W 1912 oddał Marcelin w ręce synów
Witolda i
Zdzisława, a sam poświęcił
się pracy ekonomiczno-społecznej. Dzia
łalność na tym polu rozpoczął od prowa
dzenia w 1. 1902-1913 wspólnie ze Stani
sławem Janickim, wł. maj. Ułęż Górny,
biura melioracji rolnych. W tym też okre
sie wykładał kilka lat w ostatniej klasie
szkoły Rontalera organizację i admini
strację gospodarstw wiejskich. Był twórcą
Syndykatu Hodowlanego oraz spółki ak
W ilhelm M eylert
cyjnej do handlu ziołami „Planta”. Był czł.
rady administracyjnej fundacji m.st. Warszawy i Warszawskiego Tow. Dobroczynno
ści, czynnym czł. Komitetu Obywatelskiego podczas okupacji niemieckiej oraz praco
wał w Komisji rejestracji strat wojennych, działającej po I wojnie światowej. Był
jednym z protektorów organizacji opieki nad dziećmi opuszczonymi, założonej przez
Kazimierza Jeżewskiego w 1908 pn. Tow. Gniazd Sierocych, któremu wsparcia moral
nego udzielali wybitni pisarze, m.in. H. Sienkiewicz, M. Konopnicka i E. Orzeszkowa.
Należał do twórców i działaczy CTR, którego od 1921 był czł. honorowym. W. M.
był jednym z najwybitniejszych publicystów rolniczych XIX/XX w. Tylko na łamach
„Gazety Rolniczej” ogłosił w 1.1896-1930 ok. 200 artykułów. Za zasługi dla rozwoju
polskiego rolnictwa został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W. M. zmarł w Warszawie i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsbur
skim w grobie rodzinnym.
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W. M. oż. dn. 12.02.1881 z Zofią Pauliną Liedtke (1861-1937), córką Aleksandra
i Marii z Janickich.
Dzieci: 1. Witold (6.01.1882-20.03.1968) i ~ 2. Zdzisław (8.09.1885-7.12.1944).
Dok.: PSB, t. XX, s. 484-485 (biogram W. M.); S. Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe
w Warszawie i okolicach, W. 1934; E. Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich ro
dziny, W. 1989; W. M eylert,Autobiografia. Członek Honorowy Centralnego Towarzystwa Rolniczego, „Gazeta
Rolnicza” z 17.06.1927, nr 24-25; S. Kasztelewicz, Spis ziemian ziemi kaliskiej, kieleckiej, lubelskiej, łomżyń
skiej, piotrkowskiej, płockiej, radomskiej, siedleckiej, suwalskiej, warszawskiej. W. 1919; J. Kasprzycki, War
szawskie pożegnania. Był Marcelin..., „Życie Warszawy”, nr 25 z 31.01.-1.02.1981; Spis ziemian, woj. war
szawskie, s. 45.

Witold EL. Majlert (T. E.)
MAJLERT WITOLD (6.01.1882-20.03.1968), wł. części maj. Marcelin (pow. war
szawski). Syn
Wilhelma (1853-1931) i Zofii z Liedtków (1861-1937). Ur. w Mar
celinie.
Rodzeństwo: ** Zdzisław (8.09.1885-7.12.1944).
W 1900 ukończył szkołę realną w Warszawie i rozpoczął studia na Wydz. Inżynierii
PW. W czasie studiów odbył kilka praktyk zawodowych w zakresie pomiarów rolnych
i melioracji. Po zamknięciu polit. w 1905 wyjechał do Wiednia, gdzie studiował me
liorację (1906-1909) w Hochschule für Bodenkultur. Po powrocie do Warszawy został
czł. Tow. Melioracyjnego, z którego jednak wkrótce wystąpił, aby zająć się własnym
gospodarstwem rolnym w Marcelinie. Kontynuował po ojcu dostawę mleka butelko
wego do Warszawy z obory, która liczyła do 100 krów. W 1921 obora w Marcelinie
była objęta doświadczeniami, kierowanymi przez Misję „Stowarzyszenia Przyjaciół”;
wprowadzającymi amerykański sposób żywienia krów. W 1921 W. M. opracował
i wydał drukiem tablice graficzne, określające sposób obliczania ilości paszy dla krów
dojnych, wyznaczając zapotrzebowanie białka i wartość skrobiową w gramach, w za
leżności od ilości mleka i wagi krowy. Opracował również i wydał drukiem Kalendarz
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Wieczysty dla kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego, pozwalający bezbłędnie usta
lić dzień tygodnia dla dowolnie wybranej daty.
W. M. przez wiele lat byl prezesem Kółka Rolniczego w Marcelinie, radnym Gminy
Jabłonna, radnym pow. warszawskiego, czł. komisji rewizyjnej Wydz. Powiatowego
i Powiatowej Kasy Komunalnej.
Działania wojenne 1939 spowodowały likwidację obory i przerwanie dostaw mleka
dla odbiorców w Warszawie oraz przejście w Marcelinie na uprawy ogrodnicze, w tym
na duże plantacje rabarbaru. Front na kanale Zerańskim, który utrzymywał się w 1944
przez wiele tygodni, spowodował wysiedlenie przez Niemców całej rodziny z mają
tku i całkowite spalenie budynków gos
podarczych.
Po wojnie nastąpiło stopniowe wywła
szczanie gruntów w Marcelinie na rzecz
Fabryki Elementów Budowlanych (FAELBET) na Żeraniu. W 1947 W. M. został
pracownikiem Głównego Urzędu Miar
w Warszawie. Przyczynił się do odbudowy
Laboratorium Pomiarów Powierzchni
oraz miał duże osiągnięcia przy wzorco
waniu zbiorników wielkiej objętości. Brał
również udział przy opracowywaniu in
strukcji i przepisów legalizacyjnych w za
kresie pomiarów objętości i przepływu.
Zmarł w Warszawie i został pochowany
na cmentarzu na Bródnie.
W. M. w czasie pobytu w Wiedniu na
studiach oż. w dn. 19.01.1909 z Anną Stö
ger (21.07.1883-12.03.1964) i miał z nią
dwoje dzieci: l a. Helena (16.01.191017.06.1946), zmarła tragicznie wraz z sy
nem l a.l. Jarkiem, żona Karola Szenaj
cha; 2a. ** Witold Henryk (ur. 6.06.1913).
W itold M ajlert
W. M. 2°v. oż. z Janiną Han, z którą miał
troje dzieci: l b. Antoni Witold (ur. 8.10.1934), od 1950 pracuje w Laboratorium
Masy Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Jest specjalistą w zakresie pomiarów
masy najwyższej dokładności, oż. z Ewą z Lasotów, ich córka l b.l. Magdalena
(ur. 15.09.1968), artystka Teatru Wielkiego w Warszawie; 2b. Zofia (ur. 2.03.1940), za
Feliksem Domańskim; dzieci: 2b.l. Krzysztof (ur. 1962); 2b.2. Elżbieta (ur. 1963); 2b.3.
Marta; 3b. Józef Ekspedyt (ur. 18.02.1941) pracował w Warszawskiej Komunikacji
Samochodowej, a w 1. 1978-1983 kierował przedstawicielstwem PKS w Bagdadzie
i wprowadzał PKS do Iraku, Kuwejtu i Turcji. W 1. 1983-1986 dyr. naczelny PKS
w Błoniu, a następnie zajmuje kierownicze stanowiska w przemyśle motoryzacyjnym
w Szwecji, oż. z Barbarą Domańską; dzieci: 3b.l. Anna Joanna (ur. 1967) i 3b.2.
Dominik (ur. 12.12.1976).
Dok.: A. Janiszek, Zasłużeni pracownicy polskiej służby miar, „Pomiary, Automatyka, K ontrola” 1983, nr 5.
Brzozowski, Studia, s. 177.

Witold H. Majlert (T. E.)
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MAJLERT WITOLD HENRYK (ur. 6.06.1913), wł. części maj. Marcelin (pow. war
szawski), dr inż. Syn
Witolda (6.01.1882-20.03.1968) i Anny ze Stógerów (21.07.
1883-12.03.1964).
Po ukończeniu gimn. im. A. Mickiewicza w Warszawie wstąpił na Wydz. Ogrodni
czy SGGW, który ukończył z wynikiem celującym w 1938. Następnie został asysten
tem w Zakładzie Uprawy i Hodowli Wa
rzyw SGGW w Skierniewicach, prowadzo
nym przez prof. E. Chroboczka. W 1939
dostał się do niewoli niemieckiej i przeby
wał w obozie Stalag IA na terenie Prus
Wschodnich. Po zwolnieniu z obozu gos
podarował wraz z ojcem w rodzinnym
Marcelinie, a w 1948 został hipotecznym
właścicielem części gospodarstwa, które
w okresie działań wojennych 1944 zosta
ło całkowicie zdewastowane. W 1946 zo
stał odznaczony dyplomem uznania „Za
owocną, wytrwałą i pełną umiejętności
pracę na niwie ogrodnictwa w dziedzinie
upraw warzywnych i pracę kulturalno-oś
wiatową”. Usiłowania doprowadzenia do
odbudowy gospodarstwa zostały w 1948
przerwane na skutek przejęcia znacznej
części majątku przez Zakłady Produkcji
Elementów Budowlanych (IAELBET)
z Żerania. W tym czasie W. M. jako pra
Witold Henryk M ajlert
cownik Departamentu Produkcji Rolnej
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rol
nych przyczynił się do reaktywowania działalności Polskiego Związku Ogrodniczego,
Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej i Spółdzielczego Banku Ogrodniczego.
W 1. 1947-1949 był adiunktem przy Zakładzie Warzywnictwa UP pod kierunkiem
prof.
Jana Śląskiego, który w tym czasie tworzył Sekcję Ogrodniczą przy Wydz.
Rolniczo-Leśnym UP. W. M. dojeżdżał w tym okresie na wykłady do Poznania,
prowadząc jednocześnie gospodarstwo w Marcelinie. Od 1948 W. M. pracował
w Międzyministerialnej Komisji Aktywizacji Eksportu Rolniczo-Spożywczego
w Warszawie, której zadaniem było zorganizowanie eksportu artykułów rolno-spo
żywczych. Zakres prac tej Komisji został przedstawiony w pracy pt. Exportateur Polo
nais des produits agricoles et alimentaires (1948). W M. był jednym z autorów tego
opracowania. Rezultatem pracy Komisji było m.in. rozpoczęcie pierwszego po wojnie
eksportu cebuli do Anglii oraz kapusty do Czechosłowacji w 1. 1947/1948. W 1950
biuro Komisji zostało zlikwidowane, a personel przeszedł do pracy w Departamencie
Eksportu MHZ, gdzie W. M. nadal zajmował się eksportem artykułów roślinnych.
W 1952 podjął pracę w Zakładzie Naukowo-Badawczym Centralnego Zarządu Han
dlu Owocami i Warzywami (CZHOW), ponieważ posiadanie przez jego ojca dużego
majątku w Marcelinie było powodem zwolnienia go z pracy w MHZ. W Zakładzie
Naukowo-Badawczym CZHOW W. M. awansował z funkcji kierownika pracowni
techniki obrotu na stanowisko kierownika Zakładu Handlu i Przetwórstwa OwocoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wo Warzywnego w Instytucie Handlu Wewnętrznego. W tym okresie nadal prowa
dził gospodarstwo w Marcelinie, które na skutek wywłaszczenia zmniejszyło się
z 47 ha do 4 ha, bocznica kolejowa przeprowadzona w 1957 przez FAELBET przebie
gła w wykopie w odległości 10 m od domu mieszkalnego, a cały teren został zdewa
stowany. W 1963 W. M. został kierownikiem, a następnie dyr. zespołu Rolniczo-Żywnościowego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). W 1973 gospodarstwo
w Marcelinie zostało całkowicie przejęte przez państwo. Jako wieloletni dyr. Zespołu
Rolniczo-Żywnościowego w PKN czuwał nad poprawnością polskich norm na arty
kuły rolne i wyroby. Do 1979 do czasu przejścia W. M. na emeryturę, zostało ustano
wione przez PKN 140 polskich norm z zakresu rolnictwa oraz 287 polskich norm
z zakresu przemysłu spożywczego, obejmujące wszystkie gałęzie produkcji rolnej
i branże przemysłu spożywczego. W ramach pracy w PKN W. M. współpracował
z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi w dziedzinie rolnictwa: z Eu
ropejską Komisją Gospodarczą i Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną
(ISO). Uczestniczył w licznych konferencjach normalizacyjnych dotyczących produk
tów rolnych. W. M. był czł. szeregu organizacji społecznych: w 1. 1963-1965 oraz
1972-1975 pełnił funkcję sekretarza generalnego Stowarzyszenia Inżynierów i Tech
ników Ogrodnictwa, był czł. Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Rady Nauko
wej przy ministrze rolnictwa, przewodniczył (1961-1967) zespołowi rzeczoznawców
SITO, w kadencji 1965-1967 i 1972-1975 był wiceprezesem SITO. Przez kilka kaden
cji (1968-1984) był czł. Techniczno-Ekonomicznej Rady Naukowej przy prezydencie
m.st. Warszawy oraz wieloletnim sekretarzem Komitetu ds. Gospodarki Żywnościo
wej przy NOT. W 1. 1980-1994 był przewodniczącym Komisji Seniorów SITO. Od
1978 jest czł. honorowym Stów. Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników
Ogrodnictwa. W 1967 uzyskał dyplom dr. nauk rolniczych (na SGGW). Nie należał
do żadnej partii politycznej. Otrzymał następujące odznaczenia: 1967 — Złota odzna
ka honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej; 1969 — Zloty Krzyż Zasługi; 1973
— Brązowy Medal za zasługi dla obronności kraju; 1974 — Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski; 1974 — Odznaka srebrna Zasłużony Pracownik Przemysłu Spo
żywczego; 1974 — Medal XXX-lecia PRL; 1978 — Srebrny Medal za zasługi dla
obronności kraju; 1979 — Odznaka — Zasłużony pracownik rolnictwa; 1979 —
Odznaka złota — Zasłużony pracownik przemysłu spożywczego; 1984 — Medal
100-lecia „Za zasługi dla ogrodnictwa”. W. M. jest autorem ponad 200 publikacji.
Bral udział w opracowaniu: Artykuły rolno-spożywcze w obrocie międzynarodowym
(1970); Zalecenia agrotechniczne IUNG (1958); Mała Encyklopedia Rolnicza (1963);
Encyklopedia Współczesna (1959); Postęp organizacyjno-techniczny i badania w spół
dzielczości ogrodniczo-pszczelarsfdej (1964); publikacje, będące wynikiem badan pro
wadzonych w Zakładzie Naukowo-Badawczym Centralnego Zarządu Handlu Owo
cami i Warzywami oraz w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa i w Insty
tucie Warzywnictwa; artykuły w m.in. „Przeglądzie Ogrodniczym” i „Czasopiśmie
Ogrodniczym”; publikacje dotyczące normalizacji jakości artykułów rolno-spożyw
czych, m.in.: Kolejny etap prac normalizacji międzynarodowej w rolnictwie, „Normali
zacja” 1971, nr 7; Problemy zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności poprzez normy
organizacji międzynarodowych i normy krajowe (referat wygłoszony w języku francu
skim w 1974 na konerencji EOQC (Europejskiej Organizacji Kontroli Jakości)
w Płowdiwie; Normy na produkty rolne i wyroby przemysłu spożywczego, jako czynnik
zabezpieczający interesy konsumenta, „Normalizacja” 1975, nr 11/12; La normalisation
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internationale des fruits, légumes et produits dérivés, „Courier de la normalisation”
(Paryż 1975).
W. M. oż. w dn. 4.10.1942 z Haliną z Kopciów h. Kroje (23.07.1917-20.02.1998),
córką ** Tadeusza (28.10.1886-19.04.1944) i Krystyny z Kopciów (12.05.1897-27.10.
1954). Halina M. jest abs. Państwowej Szkoły Ogrodnictwa w Poznaniu (1939) i przez
wiele lat prowadziła gospodarstwo w Marcelinie.
Dzieci: 1. Barbara (ur. 15.07.1943), pracownik Warszawskiej Wyższej Szkoły Za
rządzania w Warszawie; 2. Krystyna (ur. 27.02.1946), pracownik Ambasady Kanadyj
skiej w Warszawie, od 31.03.1973 żona Jerzego Szaciłły h. Drogomir (ur. 11.07.1947).
Mają dwóch synów: 2.1. Bartłomieja (ur. 1.12.1973); 2.2. Macieja (ur. 23.05.1977);
3. Renata (ur. 19.12.1949), ukończyła Wydz. Ogrodniczy SGGW, pracuje w Zakładzie
Fitopatologii SGGW, od 11.12.1976 żona Marka Kłaczyńskiego (ur. 13.03.1947), abs.
Wydz. Melioracji i Inżynierii Środowiskowej SGGW, gdzie również pracuje, mają
dwie córki: 3.1. Monikę (ur. 22.11.1977) i 3.2. Katarzynę (ur. 2.09.1987).
Dok.: M. Kownack i, A by artykuły spożywcze były smaczne i zdrowe. Rozmowa „Życia”z dr. Witoldem Majlertem dyrektorem Zespołu Rolniczo-Żywnościowego PKNiM, „Życie Warszawy”, nr 52 z 3.03.1977; Prezentu
jem y SITO. Bilans i osiągnięcia inżynierów i techników ogrodnictwa, „Przegląd Techniczny”, nr 17 z 25.04.
1965; Słownik polskich towarzystw naukowych, Wrocław 1978; W Mąjlcrt, Praca i postawa społeczna rzeczo
znawcy Naczelnej Organizacji Technicznej, „Ogrodnictwo” 1966, nr 2; W Ferenstein, W Lenkiewicz, W. Majlert, Monografia Warszawskiego Związku Ogrodniczego, W 1992.

Witold H. Majlert (T. E.)
MAJLERT ZDZISŁAW TEODOR (8.09.1885-7.12.1944), wł. maj. Marcelin (części
Marcelin-Tadzinek) (pow. warszawski). Syn ** Wilhelma (9.03.1853-28.02.1931)
i Zofii z Liedtków (1861-1937). Ur. w Marcelinie.
Rodzeństwo: ** Witold (6.01.188220.03.1968). Z. M. studiował ogrodnictwo
na UJ. Po powrocie do Marcelina prze
znaczył prawie cały teren majątku (ponad
70 ha) na założenie sadu, plantacji krze
wów jagodowych, szparagów i rabarbaru.
Sad został ogrodzony, a stała brygada
prowadziła opryski przeciw chorobom
i szkodnikom. Stosowano również inten
sywne nawożenie. W latach międzywo
jennych owoce z Marcelina były znane na
wystawach ogrodniczych i wzbudzały po
wszechny podziw. Ponieważ poziom wód
gruntowych w Marcelinie był dla drzew
owocowych zbyt wysoki, Z. M. wykopał
na terenie sadu kilka kilometrów bieżą
cych rowów, które odprowadzały wodę
do Wisły.
Z. M. był czł. zarządu Polskiego Związ
ku Posiadaczy Sadów, który powstał
w 1925, oraz czł. Polskiego Związku Wy
twórców Drzew i Krzewów Owocowych
(założonego w 1924). Publikował też
Zdzisław M ajlert
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

107

w prasie ogrodniczej artykuły dotyczące nawozów zielonych, podkładek, przewodni
i sposobów uodporniania na mróz drzew owocowych.
Działania wojenne 1944 przerwały pracę w majątku. W kompletnie zniszczonym
gospodarstwie, przy pomocy jedynego ocalałego konia, Z. M. usiłował po wyzwoleniu
zebrać z pola resztkę plonów. Konia trzymał w piwnicy pod szopą, ponieważ wszystkie
budynki zostały spalone. W tej piwnicy został zamordowany przez dezerterów z armii
radzieckiej, konia zabrano, a ciało Z. M. zarzucono pustymi skrzynkami po owocach,
tak że odnaleziono go dopiero po wielu dniach. Został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Tarchominie. Marzeniem Z. M. było, aby wszystkie dzieci pokończyły
studia ogrodnicze i nadal gospodarowały w Marcelinie. Podzielił więc gospodarstwo
pomiędzy dzieci, co przyczyniło się do ochrony majątku przed parcelacją, ponieważ
żadna z części nie przekraczała 50 ha.
Z. M. oż. 7.01.1914 z Haliną Marią Majlert (6.01.1896-24.05.1982). Mieli pięcioro
dzieci: 1. Benigna (26.12.1914-1.07.1989). Ukończyła Szkołę Ogrodniczą „Pszczółki”
w Warszawie, a potem Szkołę Pracownic Społecznych Polskiej Macierzy Szkolnej
i była naczelnikiem Wydz. w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Zona Bronisława Sieńkowskiego h. Poraj. Mają dwie córki: 1.1. Ewa (ur. 22.04.1936), żona Jerzego Zyskowskiego, ich dzieci: 1.1.1. Jacek (ur. 1964) i 1.1.2. Agnieszka (ur. 1969); 1.2. Marta (ur.
15.04.1940), żona Tomasza Blusiewicza, mają jednego syna 1.2.1. Rafała (ur. 1964);
2.
Henryk Norbert (6.06.1919-27.04.1987); 3. Zofia (22.09.1917-8.03.1994). Stu
diowała w Państwowej Szkole Ogrodnictwa w Poznaniu, a po wojnie na UJ i przez
wiele lat w Zakładzie Zoopsychologń i Etologii UJ, publikując wiele prac. Pochowana
na cmentarzu w Tarchominie; 4. »►Jan (15.12.1921-29.05.1985); 5. Teresa (ur. 3.12.
1926), abs. i prof. chemii na PG, żona Janusza Sokołowskiego, twórcy i wieloletniego
rektora UG, ich dzieci: 5.1. Joanna, żona K. Szczuckiego, mają dwoje dzieci: 5.1.1.
Filipa (ur. 1974) i 5.1.2. Natalię (ur. 1977); 5.2. Danuta, żona Tomczaka, mają dwoje
dzieci: 5.2.1. Martynę (ur. 1983) i 5.2.2. Olafa (ur. 1984).
Dok.: S. Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, W. 1934
„Wiadomości Ogrodnicze” 1936 i 1937; 1939, nr 13,14; E. Jankowski, Organizacja, prowadzenie i wycena
przedsiębiorstw' ogrodniczych, W. 1927.

Witold H. Majlert (T. E.)
MAJLERT HENRYK NORBERT (6.06.1919-27.04.1987) wł. części maj. Marcelin-Tadzinek (pow. warszawski), inż. ogrodnik. Syn
Zdzisława (8.09.1885-7.12.1944)
i Haliny z Majlertów (6.01.1896-24.05.1982).
Rodzeństwo: zob. biogram
Zdzisława Majlerta.
Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie wstąpił do Państwowej Szkoły Ogrod
nictwa w Poznaniu, której absolwentem został w 1939, a następnie rozpoczął razem
z ojcem pracę w rodzinnym gospodarstwie Marcelinie-Tadzinku. W 1943 H. M. na
terenie wydzielonym przez ojca pobudował dom mieszkalny i budynki gospodarcze,
nadając tej części majątku nazwę Marcelin-Rysiny. Działania wojenne 1944 i wielo
miesięczny front na kanale Zerańskim doprowadziły do całkowitego zniszczenia ma
jątku. Cały teren gospodarstwa został poryty okopami i zaminowany, wszystkie bu
dynki spalone, drzewa w sadzie tak postrzelane, że nadawały się tylko do wycięcia.
W tych warunkach H. M. w 1945 przystąpił do odbudowy majątku. W protokole spo
rządzonym przez władze Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w dn. 19.11.1945 znaj
dujemy charakterystykę majątku i jego właściciela: „Obszar gospodarstwa wynosi
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25 ha ziemi własnej i 15 ha ziemi wydzierżawionej. Zwiedzającym gospodarstwo
rzucają się w oczy dwa zasadnicze czynniki: pierwszy, to tragiczne skutki wojny, a więc
prawie całkowite, bo do fundamentów zniszczenie zabudowań gospodarczych, sadu,
oraz uniemożliwienie upraw rolnych przez pociski, miny, bunkry, zapory z drutu
kolczastego itp. Drugi czynnik, to pełna samozaparcia w najbardziej prymitywnych
warunkach, wśród niewygód i ciągłych braków praca bezustanna, wytrwała, świadoma
jed n a k powziętych celów, rozw ażna
i umiejętna... (...) Walory gospodarcze
właściciela, pełna poświęceń praca przy
jednoczesnym wyrzeczeniu się wraz z całą
rodziną wszelkich, najskromniejszych na
wet wygód, dają gwarancję całkowitego
i solidnego wywiązania się petenta jako po
życzkobiorcy z zaciągniętych względem na
szego banku zobowiązań”.
W istocie H. M. odbudował w krótkim
czasie zniszczone gospodarstwo, ale już
w 1948 nastąpiło częściowe wywłaszcze
nie na rzecz Fabryki Elementów Betoniarskich na Żeraniu. H. M. udało się uzyskać
zgodę dyrekcji FAELBET na przebudowę
części budynków na pozostałym terenie
maj. Marcelin-Rysiny. I tak na zmniejszo
nym obszarze rozpoczęła się znów praca
nad reaktywowaniem gospodarstwa. Przy
niosła ona znakomite efekty. H. M. był
twórcą jednej z pierwszych w rejonie War
szawy deszczowni na obszarze 80 ha, do
Henryk N orbert M ajlert
prowadził do budowy dużej szklarni, a w 1.
sześćdziesiątych utworzył rodzinny „Zespół Ogrodniczy”, nabył ciągniki, maszyny, zbu
dował kotłownię oraz tunele foliowe. W uznaniu zasług Zespół ten został przyjęty do
telewizyjnego „Klubu 50” jako dobry przykład wprowadzania nowoczesności i postępu.
H. M. był aktywnym działaczem społecznym, m.in.: prezesem Koła ZSL w Marce
linie, czł. Prezydium Dzielnicowego Zarządu ZSL, czł. Rady Nadzorczej Warszaw
skiej Spółdzielni Ogrodniczej, czł. Zarządu Oddziału Warszawskiego Stów. Inżynie
rów i Techników Ogrodnictwa, prezesem Kółka Rolniczego w Marcelinie, przewod
niczącym Rady Detalu Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej, 1947-1971 był w Pre
zydium Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej. Odznaczenia: 1970 — Złota odznaka
„Zasłużony pracownik Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej”, 1972 — Zasłużony
Pracownik Rolnictwa, 1973 — Złota odznaka honorowa „Za zasługi dla Warszawy”,
1980 — Złoty Krzyż Zasługi, 1983 — Złota odznaka honorowa Naczelnej Organizacji
Technicznej, 1984 — Medal XL-lecia PRL, 1985 — Krzyż Kawalerski Orderu Odro
dzenia Polski.
Autor szeregu artykułów w prasie ogrodniczej, m.in.: Problemy rozwoju warzywnic
twa w województwie stołecznym warszawskim, „Ogrodnictwo” 1981, nr 1.
H. M. oż. w dn. 18.01.1942 z Hanną z Maringe’ów (ur. 10.08.1917), córką Tadeusza
(1888-1952) i Antonilli z Wyganowskich (15.11.1892-5.03.1990). Hanna M. również
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ukończyła Państwową Szkołę Ogrodniczą w Poznaniu i razem z mężem gospodaro
wała w maj. Marcelin-Tadzinek i Marcelin-Rysiny.
Dzieci: 1. Małgorzata (ur. 1943) ukończyła Szkołę Ogrodniczą w Gołotczyźnie, od
26.12.1970 żona Jerzego Bychowca h. Mogiła, pracowała w rodzinnym gospodar
stwie w Marcelinie; 2. Dorota (ur. 1945), wyszła za mąż za Anglika Johna Bentleya
i stale mieszka w Londynie. Ma jednego syna 2.1. Jamesa (ur. 1980); 3. Zdzisław
(ur. 25.11. 1951), po śmierci ojca gospodaruje w Marcelinie, oż. w dn. 24.08.1974
z Elżbietą z Glabiszów (ur. 19.02.1954), wnuczką
Leonarda Witolda Stanisława
Maringe’a, mają dwoje dzieci: 3.1. Anna Maria (ur. 18.02.1975); 3.2. Andrzej (ur.
19.07.1977).
Dok.: Deszcz można kupić, „Trybuna L udu”, 28.05.1959, H. Kuć, Ci, którzy żywią, „Dziennik Ludowy”,
17.01.1985; J. Orłowski, Sałata wśród drapaczy chmur, „Dziennik Ludowy”, 18-20.04.1980; J. Honory, Z e
spół rodziny Majlertów, „Owoce Warzywa Kwiaty”, 1975, nr 13; Z. Zielińska, Rodzina Ogrodnicza „Dziennik
Ludowy”, 25.05.1980; Warszawska Spółdzielnia Ogrodnicza, W. 1974; W. Ferenstein, W. Lenkiewicz, W Majlert, Monografia Warszawskiego Związku Ogrodniczego, W. 1992.

Witold H. Majlert (T. E.)
MAJLERT JAN (15.12.1921-29.05.1985) wł. części maj. Marcelin-Tadzinek (pow.
warszawski). Ur. w Marcelinie. Syn ** Zdzisława (8.09.1885-7.12.1944) i Haliny
z Majlertów (1896-1982).
Rodzeństwo: zob. biogram ** Zdzisława Majlerta.
J.
M. w latach okupacji studiował w szkole rolniczej Wiśniewskiego przy ul. Pan
kiewicza w Warszawie. Od 1945 objął gospodarstwo w Marcelnie-Tadzinku, które
w wyniku działań wojennych zostało całkowicie zrujnowane. Dom mieszkalny roze
brany, stajnia i budynki gospodarcze spalone, ogromny spichrz — przechowalnia na
owoce był bez dachu, inwentarz żywy, wozy i narzędzia — rozkradzione, cały teren
poryty okopami i zaminowany, a sad na
kilkudziesięciu hektarach nadający się tyl
ko do wycięcia. J. M. dzięki uzyskanej po
życzce z Banku Ogrodniczego rozpoczął
odbudowę gospodarstwa, które doprowa
dził wkrótce do kwitnącego stanu. W krót
kim czasie wyremontował zniszczony dom
służbowy, który przeznaczył na mieszka
nie dla siebie i rodziny, odbudował stajnie
i budynki gospodarcze, dokupił inwentarz
żywy i niezbędne narzędzia. Wprowadził
na szeroką skalę uprawy nasienne roślin
jednorocznych i dwuletnich. W 1. 19491950 część majątku została przejęta przez
Zakłady Produkcji Elementów Budowla
nych, w następnym okresie przez jego po
la przeprowadzono głębokie wykopy pod
rury prowadzące do Warszawy wodę z Za
lewu Zegrzyńskiego. Przez podwórze
i pola przeprowadzono linię wysokiego
napięcia, wycinając część drzew w parku.
Tory linii kolejowej, przebiegającej obok
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parku w kierunku Legionowa przesunięto o kilkanaście metrów, zabierając część
terenu i wycinając drzewa. Wreszcie w 1972 wybudowano trasę praską północ-połu
dnie, stanowiącą przedłużenie ul. Marywilskiej; wypadła ona w samym środku domu
mieszkalnego, odbudowanego z takim trudem po wojnie, dom rozebrano, a podwó
rze zostało przecięte arterią komunikacyjną. J. M. przeprowadził się wtedy do dwupojowej stróżówki, którą przystosował dla siebie i licznej rodziny. Władze, wywła
szczając, przydzieliły J. M. mieszkanie na Bródnie, ale prowadzenie gospodarstwa
wymagało przecież stałej obecności na miejscu.
J.
M. 6.01.1951 oż. z Teresą z Michałowskich (ur. 11.07.1925), lekarzem specjalistą
chirurgii dziecięcej, córką prof. dr. Bohdana Michałowskiego, ordynatora Szpitala
Św. Łazarza w Warszawie.
Dzieci: 1. Maria (ur. 27.01.1952), abs. SGGW, za Wojciechem Bobrowskim (ślub
16.04.1979), ich dzieci: 1.1. Jan (ur. 1980); 1.2. Stefan (ur. 1982); 1.3. Jadwiga (ur. 1988);
1.4. Wanda (ur. 1991); 2. Magdalena (ur. 7.02.1954) za Witoldem Zielińskim (ślub
3.07.1976); ich dzieci: 2.1. Agnieszka (ur. 1977); 2.2. Joanna (ur. 1979); 2.3. Marta
(ur. 1985); 2.4. Krystyna (ur. 1992); 3. Ludwik (ur. 26.04.1957), abs. SGGW, 23.08.
1986 oż. z Jolantą Szypułą (ur. 24.02.1961), abs. PŚ, wspólnie ze szwagrem, Witoldem
Zielińskim, mężem Magdy z Majlertów, gospodarują nadal w Marcelinie-Tadzinku, prowadząc specjalistyczne gospodarstwo nasienne, ich dzieci: 3.1. Hanna Maria
(ur. 5.10.1987); 3.2. Joanna (ur. 25.02.1992).
Dok.: Inform acje rodziny.

Witold H. Majlert (T. E.)
MIKUŁOWSKI-POMORSKI TADEUSZ ANTONI (5.02.1911-9.12.1983), wł. maj.
Malice Kościelne (pow. sandomierski). Syn Jana (1872-1936), wł. maj. Malice Ko
ścielne, i Zofii Heleny z Morelowskich (1871-1962). Ur. w Malicach Kościelnych.
Rodzeństwo: 1. Juliusz (zm. 11.12.1972), inż. rolnik, oficer rez., pracował w zarzą
dzie dóbr Ołyka Radziwiłłów, a następnie zarządzał maj. Jeziorki (pow. poznański),
wł. Stefana Dąbrowskiego. Walczy! w kampanii wrześniowej, więziony w niemieckich
obozach jeńców wojennych, po wojnie mieszkał na emigracji (zmarł w USA), oż.
z Janiną Gawrońską, ich córka 1.1. Irena Łątkiewicz.
T. M .-P uczył się w gimn. im. Sienkiewicza w Krakowie, świadectwo dojrzałości
uzyskał w 1929. Służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu w 1929-1930. Był od 1932 ppor. rez. 5 p. s. k. w Tarnowie. Studiował
prawo w UJ, uzyskując dyplom magistra w 1936. Po studiach pracował na różnych
stanowiskach w Zakładach Starachowickich, a w 1938, po śmierci ojca i rozliczeniu
z bratem, objął Malice (432 ha). Oprócz zarządzania majątkiem pracował społecznie
w kółku rolniczym i w spółdzielni mleczarskiej w Opatowie. W sierpniu 1939 był na
wycieczce za granicą, po powrocie we wrześniu nie udało mu się dotrzeć do pułku.
W czasie okupacji w różnych okresach wojny Mikułowscy-Pomorscy ukrywali w ma
jątku osoby wysiedlone i ukrywające się przed Niemcami, korzystające z fikcyjnego
zatrudnienia, chroniącego przed aresztowaniem czy wywózką. W drugiej połowie
wojny, wobec coraz częstszych napadów na dwory i mordów właścicieli, Mikułow
scy-Pomorscy opuścili Malice i zamieszkali w Warszawie. Według artykułu w czaso
piśmie „Przemiany”: „partyzanci zastrzelili dziedziców z Lisowa (Andrzej Kobyliń
ski) i ze Słabuszewicz (Roman Cichowski), a ten (chodzi o Tadeusza M.-P.) przeżył,
bo niczego leśnym nie żałował”.
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Tadeusz i Urszula z Rozwadowskich Mikułowscy-Pomorscy

W okresie powojennym T. M.-P. pracował na różnych stanowiskach, ostatnio, do
przejścia na emeryturę, był kierownikiem zaopatrzenia w Instytucie Farmakologii
w Krakowie. Zmarł w Krakowie.
T M.-P I V oż. 8.05.1938 z Anną Grobicką, córką Jakuba i Heleny z Pomian-Bukatów z Nietuliska. Ich córka Krystyna, dyplomowana pielęgniarka, żona Marka
Pieczary, mgr.-inż. górnika; 2°v. oż. 20.11.1954 z Urszulą Rozwadowską, córką Ada
ma, pik., i Anny z Trzecieskich.
Dok.: Księga magistrów prawa UJ, t. 2, poz. 3706; „Przemiany” 1987, nr 10; Spis ziemian, woj. kieleckie,
s. 15; Radomyski, s. 54; Spis obywateli, s. 97. Informacje rodziny.

Dezydery Chłapowski
PAPARA BUDZISZ- KAZIMIERZ h. Paparona (1890-1975), współwł. maj. Podliski
Małe (pow. lwowski). Syn Ignacego (zm. 1913), wł. Stroniatyna (pow. lwowski),
i Marii z Waygartów (1856-1925).
Rodzeństwo: 1. Aleksander (1878-1879); 2. Adam (1879-1919), abs. Wyższej Szko
ły Rolniczej w Dublanach, wl. Podlisek Małych, zmarł na tyfus; 3. Felicja (18821957), żona Kazimierza Ścibor-Rylskiego h. Ostoja, płk. dypl. WP, więźnia w ZSRR,
ich córka 3.1. Maria za Tadeuszem Fangorem (1903-1978); 4. Walery (1885-1923),
dziennikarz, mieszkał w Chicago, miał córkę 4.1. Jadwigę.
K.
P ukończył gimn. w Chyrowie, a studia (handel zagraniczny) w Wiedniu. Pełnił
służbę w wojsku austriackim, a w WP był rtm. w 16 P Uł. Wielkopolskich. Po śmierci
brata Adama K. P przejął maj. Podliski Małe (853 ha) i wydzierżawił maj. Wołków
(pow. lwowski) (165 ha). Był współzał. cukrowni „Podole”, która miała rozpocząć
produkcję w 1939. Prowadził przebudowę domu w Podliskach Małych. Aktywny spo
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łecznie i politycznie, był prezesem lwowskiej Izby Rolniczej, pracował w TKZ, anga
żował się w BBWR.
Po II wojnie światowej podjął pracę w PNZ. Wkrótce został aresztowany i uwięzio
ny na Rakowieckiej w Warszawie, a potem we Wronkach. W czasie procesu sądowego
trwał przy swych poglądach dotyczących reformy rolnej PKWN, twierdząc, iż powinna
uwzględniać odszkodowania dla byłych właścicieli. W 1956 został amnestionowany.
W więzieniu spotkał się z odsiadującym wyrok Konradem Fangorem, krewnym swej
siostrzenicy Marii Tadeuszowej Fangorowej. Fangor został aresztowany jako „kapita
lista”, gdyż będąc wł. huty metali szlachetnych w Dziedzicach, kupił od m. Wrocławia
pomnik niemieckiego cesarza, jako źródło miedzi.
K.
P. w 1904 oż. z Marią Pomiankowską h. Pomian; córka 1. Maria (ur. 1931),
dr med., za Stanisławem Lubienieckim h. Rola. Mają synów: 1.1. Jana (ur. 1963)
i 1.2. Tomasza (ur. 1968). Mieszkają w Lublinie.
Dok.: Spis ziemian, woj. lwowskie, s. 44; Bigo 1918, s. 128,159; M. Fangorowa, Moje wspomnienia, mpis.
W spomnienia i relacje rodzinne.

Jadwiga Łosiowa, Piotr Szymon Łoś (SC)
PIASZCZYŃSKI KAZIMIERZ h. Ostoja (1864-7.06.1933), współwł. maj. Snopków
(pow. lubelski), rolnik. Syn Edwarda (10.10.1828 w Woźnikach - 14.04.1886 w War
szawie), wł. maj. Zbiewek (pow. włocławski), i Emilii z Bobrowskich h. Jastrzębiec
(14.07.1841 w Warszawie - 22.05.1924 w Lutoborzu).
Rodzeństwo: 1. Stanisław, wł. maj. Dąbrówka (pow. włocławski), oż. z Marią
z Byszewskich h. Jastrzębiec, bezdzietni; 2. Stefania za Karolem Piaszczyńskim, wł.
maj. Lutobórz (pow. włocławski), ich córka 2.1. Irena za Rudnickim.

Kazimierz i Zofia z Bobrowskich Piaszczyńscy
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K.
P. ukończył studia rolnicze w Lipsku. W 1895 po śmierci swojego teścia i zara
zem wuja Antoniego Bobrowskiego administrował maj. Snopków. Antoni Bobrowski
był pionierem w hodowli świń, szczególnie w gub. lubelskiej. Jako jeden z pierwszych
wprowadzi! tu rasy angielskie, które dzięki zarodowej chlewni snopkowskiej znalazły
uznanie wśród wielu ziemian i chłopów. Materia! zarodowy ze Snopkowa rozchodził
się po całym Królestwie, a nawet poza jego granicami, i stał się podstawą dużej liczby
nowych chlewni. Praca rozpoczęta przez Bobrowskiego była z powodzeniem konty
nuowana przez K. P, który obok hodowli trzody chlewnej rozwinął produkcję koni
półkrwi na remonty dla wojska. Tylko w 1904 wystawił na sprzedaż 43 konie, w tym
14 ogierów. O wybitnych osiągnięciach hodowlanych K. P. świadczą liczne nagrody,
jakie otrzymywał w 1.1900-1913 (28 medali za trzodę chlewną i 8 medali za konie).
Od 1905 zajął się także hodowlą owiec (karakuły). W Snopkowie była również ferma
drobiowa. W 1. 1914-1920 gospodarstwo w Snopkowie uległo poważnym zniszcze
niom w wyniku rekwizycji, napadów i rabunków, np. w 1915 cofająca się armia rosyj
ska zabrała 70 źrebiąt. K. P. nie udało się w okresie międzywojennym w pełni odbu
dować gospodarstwa hodowlanego. Mimo to nadal jego zwierzęta były wyróżniane na
wystawach rolniczych w Lublinie, Lwowie i Poznaniu. Remonty ze Snopkowa osiąga
ły najwyższe ceny w woj. lubelskim. W 1929 K. P. sprzedał jeszcze 25 koni za sumę
35 110 zł. W 1929 Snopków z fol. Helenów obejmował 717 ha, w tym 570 ha ziemi
ornej, 45 ha łąk, 16 ha wód, 11 ha pastwisk, 56 ha lasu. Dwór i budynki gospodarcze
miały wodę bieżącą z własnego wodociągu.
K. P. podróżował po świecie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja, Maroko). Wyjazdy
miały związek z zainteresowaniami hodowlanym K. P. Przywoził z nich nowe doświad
czenia i nowy materia! hodowlany. W wielu podróżach towarzyszyła mu żona, osoba
wykształcona, która służyła mężowi jako tłumacz. K. P. dużo uwagi poświęcał działal
ności społecznej. Był aktywnym czł. Ligi Narodowej. Organizował tajne nauczanie
w języku polskim w Snopkowie, za co był represjonowany przez policję rosyjską
(1901). Przyczynił się także do budowy szkoły. Wspierał różne akcje charytatywne.
K. P. zmarł w Snopkowie i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu
w Lublinie (ul. Lipowa). W kościele św. Bernarda w Lublinie znajduje się tablica
poświęcona jego pamięci.

Pałac w Snopkowie
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Salon w pałacu w Snopkowie

K. P. oż. z Zofią z Bobrowskich h. Jastrzębiec (1867-5.11.1933), córką Antoniego
(1825-1895), wł. maj. Snopków, i Julii z Arkuszewskich z Helenowa (pow. błoński),
wnuczką Szymona. Zofia P. była kuzynką K. P., gdyż jej ojciec był bratem Emilii,
żony Edwarda P.
Dzieci: 1. Julia (1891-1944), panna, zamieszkała w Warszawie, zginęła podczas
powstania; 2. ** Wacław (22.051893-16.10.1984).
Dok.: Zestawienie ilości koni zakupionych przez Komisje Remontowe M SW ojsk..... , b. m. i d.. [1938 ?], s. 2-3;
Spis obywateli, s. 94; K. Piaszczyński, Hodowla koni, bydła, świń i owiec w Snopkowie pod Lublinem, L. 1929;
W. Pruski, Hodowla zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim w latach 1815-1918, t. 3, W. 1969; S. Ko
zicki, Historia Ligi Narodowej, Londyn 1964; Karta z dziejów zootechniki polskiej, W. 1973; Spis ziemian, woj.
warszawskie, 53; woj. lubelskie, s. 16. W spomnienia rodzinne.

Marta Jakubowska (red.)
PIASZCZYŃSKI WACŁAW h. Ostoja (22.05.1893-16.10.1984), wł. maj. Snopków
(pow. lubelski). Syn ^ Kazimierza (1864-1933) i Zofii z Bobrowskich. Ur. w Zbiewku.
Rodzeństwo: zob. biogram ^ Kazimierza Piaszczyńskiego.
W. P. edukację elementarną pobierał w domu, następnie uczył się w gimn. im. Ste
fana Batorego, tzw. Szkole Lubelskiej w Lublinie. Na początku lat dwudziestych
studiował chemię na uniw. w Nancy. Po śmierci ojca w 1933 przejął administrację
Snopkowa. Kontynuował hodowlę owiec (karakuły) i na niewielką skalę koni arab
skich. Konie ze Snopkowa biegały, m.in. na wyścigach w Lublinie. W. P. unowocześnił
gorzelnię i wprowadził do gospodarstwa nowe maszyny rolnicze.
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Snopków, budynek gospodarczy

W 1939 majątek został ostrzelany przez lotnictwo niemieckie. W tym czasie prze
winęła się przez Snopków fala uciekinierów i oddziały WP. Niektóre osoby zostały tu
na dłużej, korzystając z gościny W P. i jego rodziny. W P. włączył się do pracy w kon
spiracji, którą podobnie jak inni ziemianie, wspomagał finansowo. W 1942 majątek
przeszedł pod administrację niemiecką i w październiku W. P. musiał wraz z rodziną
opuścić Snopków w obawie przed grożącym mu aresztowaniem. Przewidując utratę
majątku, W. P. już w 1941 wysłał część cenniejszych obrazów i mebli do Warszawy,
gdzie uległy zniszczeniu podczas powstania. W tym czasie kupił także dom w Milanówku, do którego sprowadził się po wyjeździe ze Snopkowa.
Po wojnie sprzedał dom w Milanów
ku, przeniósł się do Warszawy i założył
z inż. Kozłowskim wytwórnię silników
elektrycznych. Wkrótce zakład przejęło
państwo. Później żył w ciężkich warun
kach, utrzymując się z malowania zaba
wek. Zmarł w Warszawie i został pocho
wany na cmentarzu Powązkowskim w gro
bie rodzinnym.
W. P. oż. 24.02.1925 z Zofią z Dobruckich h. Doliwa (17.12.1891-18.04.1959),
córką Stanisława (1862-1919), chirurga,
ordynatora oddziału chirurgicznego Szpi
tala św. Wincentego a Paulo w Lublinie,
prezesa (w 1.1913-1919) Lubelskiego Tow.
Lekarskiego, i Zofii z Bobrów h. Gryf.
Zofia P. studiowała w 1. 1910-1911 nauki
przyrodnicze na UJ. Była bardzo muzy
kalna, znała języki obce.
Wacław Piaszczyński
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Dzieci: 1. Wacław (ur. 24.06.1927), dr nauk ekonomicznych, w 1. 1943-1944 był
w Szarych Szeregach, w 1944 uwięziony w obozie w Pruszkowie, abs. w 1951 UP
(ekonomia), doktoryzował się na UMCS, od 1972 w Szwajcarii, pracownik naukowy
na uniw. w Genewie, dzieci: 1.1. Joanna za Charbonnier, zamieszkała w Szwajcarii;
1.2. Maria Magdalena za Bucher, zamieszkała we Włoszech; 2. Marta (ur. 16.02.
1929), mgr inż., żołnierz Wojskowej Służby Kobiet-AK, łączniczka, odznaczona
Krzyżem AK (Londyn), abs. SGGW w 14.04.1952 (Wydz. Rolniczy), a w 1970 abs.
Wydz. Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, żona Edwarda Jakubowskiego h. Topór
(ur. 25.09.1924), mgr. inż. mechanika, specjalisty w przemyśle narzędziowym, syna
Tadeusza, dr. inż. z Supówki (pow. mohylowski na Podolu), ich syn 2.1. Jacek
(ur. 7.02. 1954), dr. hab. nauk matematycznych, abs. UW (matematyka), oż. Małgo
rzatą z Borkowskich (ur. 1953), dr. nauk technicznych, abs. PW (chemia), mają córkę
2.1.1. Katarzynę (ur. 1979).
D o k Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego (Szkoła Lubelska) w XXX-lecie, Lublin 1936, s. 366;
Cmentarz rzymsko-katolicki przy u l Lipowej w Lublinie, Lublin 1990, s. 92; S. Kowalczyk, Lubelskie Towa
rzystwo Lekarskie 1874-1951, W 1987, s. 122; W Pruski, Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich (17781978), W 1983, s. 248, 266; Księga pamiątkowa S G G W 1906-1956, W 1958, s. 80.

Marta Jakubowska (red.)
PIÓRKOWSKI EDWARD (26.09.1890-23.01.1931), współwł. maj. Emilianów (pow.
kutnowski). Syn Tomasza (1860-14.11.1940), woźnego w magistracie m. Warszawy,
i Franciszki Jadwigi z Krysteckich. Ur. w Warszawie.
Rodzeństwo: 1. Czesława (1894-3.09.1916 w Warszawie); 2. Zofia (15.05.1898
w Warszawie - 30.03.1989 we Wrocławiu), żona (od 21.04.1920) Stefana Pachnowskiego (30.06.1892-1.02.1943), prawnika, abs.
UW, działacza samorządowego i społecz
nego, prezydenta m. Włocławka (19261933) , następnie dyr. Funduszu Pracy (od
1934) , zginął w Oświęcimiu, ich dzieci:
2.1. Hanna (ur. 1921), prof. dr hab. UWr.,
za Wałkówskim; 2.2. A ndrzej (19261944), żołnierz AK, zginął w czasie po
wstania w Warszawie.
E. P. ukończył Szkołę Pomologiczną
przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie
i Wyższą Szkołę Ogrodniczą przy Tow.
Kursów Naukowych. Praktyki odbył
w Skarbonce u prof. Edmunda Jankow
skiego i w gospodarstwie doświadczalnym
w M orach. Był krótko nauczycielem
w szkole ogrodniczej w Lublinie, następ
nie kierownikiem szkółek Piotra Hosera
w Żbikowie k. Warszawy, później proku
rentem i dyrektorem szkółek w maj. Lemszczyzna-Szczekarków, należącym do
Kleniewskich z Lubelszczyzny. W 1926
zaczął gospodarować w maj. Emilianów,
Edward Piórkowski
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Dw ór w Emilianowie

który kupił dla E. P. i jego żony Zofii R, teść E. R, Józef Puchalski. E. P. założył
w Emilianowie na powierzchni 60 ha szkółki, sad i plantacje nasion buraków oraz
marchwi. Położył podwaliny pod dochodowe gospodarstwo szkółkarskie, które po
jego przedwczesnej śmierci rozwijała dalej jego żona. Zmarł w Warszawie, jest pocho
wany na cmentarzu Powązkowskim.
E. P. oż. w 1919 z Zofią z Puchalskich (5.051889-23.02.1974).
Dzieci: 1. Edward (9.02.1921 w Żbikowie - 23.01.1997 w Warszawie), inż. ogrod
nik, abs. Państwowej Szkoły Ogrodnictwa w Poznaniu, w czasie okupacji pracował
w Zakładzie Pomologicznym Aleksandra Girdwoynia w Ołtarzewie k. Warszawy,
w maj. Ceranów *+ Józefa Górskiego i jako instruktor ogrodniczy w Warszawskiej
Izbie Rolniczej na pow. Sokołów Podlaski, w 1945 rozpoczął pracę agronoma gm. Os
trowy (pow. kutnowski); po otrzymaniu ostrzeżenia, że interesuje się nim miejscowe
UB, wyjechał z Kutnowskiego, później był pracownikiem Centrali Spółdzielni Ogro
dniczych; czł. Polskiego Związku Ogrodniczego i Stów. Inżynierów i Techników
Ogrodnictwa, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Oficerskim Krzyżem Orderu
Odrodzenia Polski, oż. z Lidią z Sobczyków (6.02.1924 w Kutnie - 7.11.1974 w War
szawie), ich dzieci: 1.1. Hanna (ur. 30.03.1947 w Pruszkowie), mgr bibliotekoznawst
wa, bibliotekarka na Wydz. Prawa UWr., żona Aleksandra Szareckiego, ich syn 1.1.1.
Robert (ur. 1.12.1976 we Wrocławiu), student PWr.; 1.2. Maciej (ur. 21.06.1949
w Pruszkowie), technik poligraf, rzemieślnik budowlany, oż. z Jolantą Duszyńską,
ich dzieci: 1.2.1. Paweł (ur. 11.04.1974 w Warszawie), student PW; 1.2.2. Katarzyna
(ur. 24.02.1984 w Warszawie); 2. Jędrzej (06.1922 w Żbikowie -18.05.1935 w Emilia
nowie); 3. Maciej (ur. 14.11.1923 w Żbikowie), mgr inż. ogrodnik, abs. SGGW, w mar
cu 1940 uciekł z Emilanowa przez zieloną granicę do GG i zamieszkał u dziadków
w Warszawie, pracował w szkółkach miejskich u inż. Łebkowskiego na Rakowcu,
w 1.1940-1942 ukończył Liceum Rolnicze inż. S. Wiśniewskiego, następnie pracował
118

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 Warszawskiej Spółdzielni Warzywników, kapral pchor. AK w 1 p. sz. J. Piłsudskie
go, uczestnik powstania warszawskiego, jeniec stalagu XB w Sandbostel, później
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, do kraju wrócił w 1947, w czasie studiów
pracował w Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej i Państwowym Instytucie Matema
tycznym, po studiach otrzymał nakaz pracy w Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego
i Szkółkarstwa w Warszawie, działacz Światowego Związku Żołnierzy AK, odznaczo
ny Krzyżem Powstania Warszawskiego, Krzyżem AK i Krzyżem Partyzanckim, oż.
z Anną z Herczków (ur. 10.11.1928 w Ustrzykach Dolnych), mgr. inż. ogrodnikiem,
ich dzieci: 3.1. Małgorzata (ur. 3.04.1952 w Warszawie), mgr informatyk, pracownik
Katedry Ekonometrii i Informatyki SGGW, żona Jerzego Tiuryna, prof. UW, ich
dzieci: 3.1.1. Wojciech (ur. 10.06.1976 w Warszawie), uczeń szkoły policealnej;
3.1.2. Tomasz (ur. 20.03.1978 w Warszawie), student UW; 3.1.3. Maria (ur. 12.04.1986
w Warszawie); 3.2. Andrzej (ur. 28.06.1956 w Warszawie), mgr inż. architekt, oż.
z Małgorzatą Jankowiak, ich dzieci: 3.2.1. Magda (ur. 21.05.1983 w Warszawie);
3.2.2. Krzysztof (ur. 27.05.1985 w Warszawie).
Dok.: zob. »+ Zofia Piórkowska.

Edward Piórkowski (T .E .)
PIÓRKOWSKA ZOFIA z PUCHALSKICH (5.05.1889-23.02.1974), współwł. maj.
Emilianów (pow. kutnowski), mgr inż. ogrodnik. Córka Józefa (1856-5.03.1927 w War
szawie), prawnika, sędziego w Aleksinie (gub. tulska), następnie w Kalazinie (gub.
twerska), a później notariusza w Warszawie, i Władysławy z Londyńskich (1857 w Łom
ży - 17.12.1933 w Ciechocinku). Józef P. był synem Dominika (1799-13.07.1874),
autora powieści Jan Rawicz (W. 1835),
i Florentyny z Konczykowskich (182711.05.1871). Władysława P była córką Ro
mana (16.01.1830-24.07.1890), dr. med.,
inspektora lekarskiego w Rządzie Gubernialnym Łomżyńskim, i Eleonory z Rościszewskich (13.08.1828-28.11.1907). Roman
z Eleonorą L. są pochowani na cmentarzu
w Łomży. Z. P. ur. w Łomży.
Rodzeństwo: 1. Stefan (1883 w Warsza
wie - 4.10.1921 w Twerze), adwokat, naczyciel i poeta, prezes Polskiego Związku
w Twerze, organizował powrót Polaków
do kraju po 1918; 2. Maria (1885 w Łomży
- 1.02.1945 w Klembowie), nauczycielka,
później rezydentka w Emilianowie, w cza
sie okupacji zamieszkała w parafii Klem
bów; 3. Janina (1887 w Łomży - 25.12.
1973 w Warszawie), w czasie I wojny świa
towej sanitariuszka Czerwonego Krzyża,
w okresie międzywojennym dyr. Gabine
tu i sekretarz ministrów sprawiedliwo
ści, za Nowakowskim; 4. Stanisław (1897
W Łomży - 25.10.1927 W Warszawie), ŻołZofia z Puchalskich Piórkowska
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nierz P.O.W. i Legionów, por. WP, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., cztero
krotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi Litwy Środkowej, otrzymał gospodar
stwo rolne (32 ha) w osadzie wojskowej Zołnierowszczyzna (pow. Dzisna).
Z. R uczęszczała na pensję Haliny Gepnerówny w Warszawie (ul. Moniuszki 8),
którą skończyła w 1906. W 1907 złożyła egzamin maturalny w Gimn. Maryjskim
w Petersburgu, a w 1908 w gimn. w Kaszynie (gub. twerska) zdała egzamin i otrzyma
ła patent na nauczyciela geografii. W 1.1908-1910 była nauczycielką w gimn. realnym
w Kalazinie (gub. twerska). W 1.1911/1912 studiowała biologię na wydz. fizyczno-matematycznym Wyższych Żeńskich Kursów w Petersburgu. Ze względu na zły stan
zdrowia musiała przerwać naukę, którą w parę lat później kontynuowała w Wyższej
Szkole Ogrodniczej (WSO) przy Tow. Kursów Naukowych w Warszawie. Na podsta
wie świadectwa ukończenia WSO z 1918, Z. P otrzymała 19.11.1949 dyplom mgr. inż.
ogrodnika SGGW. Jeszcze w trakcie studiów pracowała (1916-1918) jako asystentka
prof. Edmunda Malinowskiego w Stacji Genetyki i Hodowli Roślin Tow. Ogrodnicze
go Warszawskiego w Morach. 19.11.1919 w kościele Św. Krzyża w Krakowie poślubiła
Edwarda Piórkowskiego (26.09.1890-23.01.1931). W 1926 otrzymała z mężem od
swojego ojca maj. Emilianów (fol. Emilianów — 107 ha i fol. Polesie — 30,5 ha), gdzie
założyli duże gospodarstwo szkólkarsko-ogrodnicze (60 ha). Po śmierci męża Z. P.
z powodzeniem rozwijała produkcję w majątku. Co roku przeznaczała do sprzedaży
ok. 60 000 drzewek owocowych, 30^-0 000 róż, po 5-10 000 bzów, drzew alejowych
i krzewów ozdobnych, a także krzewy owocowe, truskawki, byliny itd. O szerokim
asortymencie produkcji majątku świadczą cenniki zachowane z 1.1937-1939, oferują
ce m.in. 28 odmian jabłoni, 19 grusz, 15 śliw, 15 czereśni, 11 wiśni, 10 brzoskwiń,
5 malin, 48 bzów, 37 róż, 115 drzew i krzewów ozdobnych, 23 odmiany irysów,
19 piwonii i 22 innych bylin. Szkółki z Emilianowa były nagradzane na wystawach
krajowych, np. w 1932 Z. P. otrzymała srebrny medal Centralnego Polskiego Związku
Ogrodników na wystawie w Łęczycy, w 1933 złoty medal na III Targach Północnych
w Wilnie. W Emilianowie hodowano także na sprzedaż owoce, a Z. P założyła w ma
jątku pasiekę. Była też obora pod stalą opieką instruktora Spółdzielni Mleczarskiej
w Żychlinie. Inwestowano również w zabudowania gospodarcze. Do wojny wzniesio
no nowy murowany dom mieszkalny dla pracowników (11 mieszkań), stajnię, oborę,
wozownię i kuźnię, nadbudowano nad spichlerzem i oficyną strychy przeznaczone na
magazyny nasion (200 m2). Remontu wymaga! jeszcze dwór i stodoła. W ostatnich
latach przed wojną przyjmowano w majątku co roku 5-10 praktykantów, głównie
z Państwowej Szkoły Ogrodnictwa w Poznaniu, SGGW, Państwowej Szkoły Pomolo
gicznej w Warszawie i Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie.
Z. P. była czł. Związku Wytwórców Drzew i Krzewów i Z Z w pow. kutnowskim.
Była radną gm. Piecka Dąbrowa. Codziennie rozdawała dzieciom mleko w szkole
w sąsiedniej wsi Wiewiórzu. Za pracę społeczną została odznaczona w 1937 Srebrnym
Krzyżem Zasługi. W marcu 1940 majątek przejęli Niemcy, a administratorem został
Wilhelm Lorenz. Z. P. uwięziono wraz z synem Edwardem i córką Marią w obozie dla
wysiedleńców w Kutnie w zabudowaniach Monopolu Tytoniowego, później przewie
ziono ich do Łodzi (ul. Łąkowa 4), i w końcu wysiedlono do GG. By utrzymać siebie
i młodszego uczącego się syna, Z. P. podjęła pracę zarobkową. W 1. 1940-1941 pra
cowała jako instruktorka ogrodów działkowych w Wydz. Ogrodniczym m. Warszawy,
a od 1941 do powstania była w Wydz. Ogrodniczym Warszawskiej Izby Rolniczej.
Jednocześnie działała w konspiracji, była sanitariuszką w Narodowej Organizacji
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Wojskowej (NOW). Została ranna 1.08.1944 podczas drogi z Izby Rolniczej do domu.
Z Warszawy wyszła 4.10.1944 z synem i rodziną męża. Przeszła przez obozy w Ursusie
i Pruszkowie, następnie została wywieziona do Miechowa. W 1945 Emilianów został
objęty reformą rolną.
Jeszcze przed zakończeniem wojny Z. P. zaczęła pracować jako nauczycielka języka
rosyjskiego (1.03.1945-31.07.1945) w szkole powszechnej w Sobocie (pow. łowicki),
jednak ze względu na przepis zabraniający ziemianom na przebywanie w pobliżu ich
dawnych majątków, musiała Sobotę opuścić. W okresie 1.08.1945-31.12.1945 była
zatrudniona jako robotnica w ogrodach SGGW, a od 1.01.1946 pracowała w dziale
nasion Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej, później w Okręgowej Centrali Na
siennictwa Ogrodniczego i Szkólkarstwa w Warszawie, a po przejściu na emeryturę
w Stołecznym Związku Ogrodniczym w Warszawie. Znała dobrze francuski, niemiec
ki i rosyjski, wykorzystywała te języki, będąc aż do śmierci dokumentalistką Central
nej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Była czł. Polskiego Związku Ogrodniczego
i Stów. Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Z. P. jest autorką następujących opra
cowań: O mieszańcach rzodkiewki z łopuchą (W. 1917); Ogórki (W. 1951); Inspekty
w gospodarstwie przydomowym (W. 1952); tłumaczyła Dzieła wybrane Miczurina. Z. P.
zmarła w Warszawie i jest pochowana razem z mężem na cmentarzu Powązkowskim.
Dzieci: zob. biogram
Edwarda Piórkowskiego.
Dok.: PSB, t. XXIV, s. 756-757 (biogram Stefana Pachnowskiego); Łoza, t. 2, s. 227; W. Dierżanowski,
Przewodnik warszawski na rok 1869, W 1869, dziai I,s. 128; Kalendarz Sądowy na rok 1927, W 1927, s. 193;
A. Kowalczykowa, Warszawa romantyczna, W. 1987; Szkółki drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, róż
oraz bylin sukc. Edwarda Piórkowskiego w Emilianowie, jesień 1 9 37- wiosna 1938 i jesień 1938-w iosna 1939,
K utno 1937 i 1938; E. Piórkowski, Szkółki i sady w Emilianowie, „Sad Nowoczesny” 1991, nr 1; Monografia
Warszawskiego Związku Ogrodniczego, W. 1992; B. Cyzio, Zarys działalności Stowarzyszenia Naukowo-Tech
nicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, W. 1993; E. Piórkowski, Moja praktyka u Tadeusza Daszew
skiego w Nowej Wsi, „Sad Nowoczesny” 1989, n r 12. M ateriały archiwalne w zbiorach rodziny.

Edward Piórkowski (T. E.)
PODLESKI LEON EDWARD h. Bogorya (24.09.1872-07.05.1948), wł. maj. Czernielów (Czerniejów) Mazowiecki (pow. tarnopolski), rolnik, prawnik. Syn Edwarda,
dr. praw, dyr. Lwowskiej Prokuratorii Skarbu, i Felicji Suchodolskiej h. Janina (18451938) ze Lwowa.
L.
P. szkołę powszechną i średnią ukończył we Lwowie z czteroletnią przerwą na
pobyt w wojskowej szkole austriackiej w Eisenstadt i Weisskirchen. Maturę uzyskał
we Lwowie w 1891. Studia wyższe odbywał w Wiedniu (1892-1895), gdzie skończył
meliorację w Flochschule für Bodenkultur i prawo na uniw. w Wiedniu.
L.
P. majątek liczący 616 ha odziedziczył po matce. Zona, »+ Anna z Jordan Roz
wadowskich h. Topór (13.06.1877-24.03.1951), wniosła w posagu Bajkowce Stare
(pow. tarnopolski), którymi L. P. zarządzał od 1896, do sprzedaży majątku w 1905.
W 1913 P. został powołany na inspektora z prawem wizytowania szkół rolniczych
w Galicji. W czasie I wojny światowej zrezygnował z możliwości wyreklamowania od
służby wojskowej i przyjął obowiązki komendanta szpitala wojskowego w Stanisławo
wie, aby zapewnić w miarę możliwości dobrą opiekę rannym, wśród których było
wiciu Polaków. Po wkroczeniu armii carskiej, pomówiony o szpiegostwo został wywie
ziony w głąb Rosji, a następnie, mimo statusu jeńca wojennego, aresztowany i prze
wieziony do ciężkiego więzienia w Berdyczowie. Po rozprawie sądowej, został uwol
niony od zarzutu szpiegostwa. Jako jeniec wojenny przebywał w gub. kazańskiej,
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a następnie symbirskiej. Chory w 1917 został uznany za inwalidę i przesłany do szpi
tala w Moskwie, następnie w Petersburgu. Po przewrocie październikowym wraz
z grupą inwalidów był przekazany do Finlandii. Stamtąd, przez Szwecję, Rugię i Au
strię dojechał do Lwowa, gdzie oczekiwała go żona. Z uwagi na przebiegającą linię
frontu nie mogli powrócić do rodzinnej wsi i wraz z córkami przebywali w Tarnobrze
gu. W czasie wojny 1920, gdy Budionny podchodził pod Lwów, L. P. z rodziną był
w maj. Przedrzymirskich (Pantalowice Górne) i Turnauów (Mikulice k. Przeworska).
W pierwszym roku po powrocie do majątku zdołał obsiać tylko 15 ha. Przeprowa
dzona parcelacja (w chwili wybuchu II wojny światowej powierzchnia majątku wyno
siła 458 ha) ułatwiła odbudowę gospodar
ki. Ok. 1930 zelektryfikowany został
dwór, folwark (łącznie z dojeniem krów),
młyn i gorzelnia. Pracownicy byli ubez
pieczeni w Kasie Chorych. Poziom gospo
darki prowadzonej przez L. P. został wyso
ko oceniony przez ziemian z Wielkopol
ski. Po I wojnie światowej L. P. był zaanga
żowany w pracach okręgowego urzędu li
kwidacji mienia po austriackiego we Lwo
wie. L. P. należał do ZZ, był czł. Tow.
Gospodarczego we Lwowie, Rady Nad
zorczej Tow. Kotłów Parowych w Warsza
wie, czł. Zarządu Tow. Ubezpieczeniowe
go „Florianka” w Krakowie, czł. Rady
Naukowej w szkole im. Jerzego Turnaua,
czł. TKZ we Lwowie, Syndykatu Zbożo
wego we Lwowie, był także ławnikiem są
dowym. Należał do Stronnictwa Narodo
wego i Sodalicji Mariańskiej. Od naj
młodszych lat postępował zgodnie z etyką
Leon Podleski
chrześcijańską, wspomagał ubogich, po
pierał rozwijający się polski handel, zboże sprzedawał przez Syndykat Zbożowy we
Lwowie. Gospodarując w rodzinnym majątku, współpracował z wójtem, probo
szczem, nauczycielstwem, dbał o ochronkę dla dzieci wiejskich prowadzoną przez
ss. służebniczki. W Tarnopolu wspomagał materialnie bursę dla sierot po poległych
i zaginionych w I wojnie światowej, dbał o kościół parafialny w Czernielewie Maz. Na
przełomie XIX i XX w., gospodarując w Bajkowcach Starych, wybudował tam drew
nianą kaplicę rzymskokatolicką dla Polaków. W obu majątkach założył czytelnie
Tow. Szkoły Ludowej, wybudował także, przy udziale ludności, dom ludowy ze sceną
i kulisami, gdzie odbywały się występy amatorskie i przedstawienia, także z okazji
świąt i rocznic patriotycznych. Zorganizował również „banderię”, grupę młodych
ludzi na dorodnych koniach, w krakowskich strojach, która występowała na uroczy
stościach państwowych i kościelnych. Na wniosek metropolity abp. Bolesława Twar
dowskiego w 1932 L. P. otrzymał tytuł Szambelana Jego Świątobliwości. Organizował
pielgrzymki na Jasną Górę. Przewodniczył jednej z grup udających się do Rzymu na
kanonizację Andrzeja Boboli. Utrzymywał przyjacielskie stosunki z metropolitą
lwowskim abp. Bolesławem Twardowskim, znał dobrze abp. J. Bilczewskiego, także
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abp. sufragana Eugeniusza Baziaka i abp. obrządku ormiańskiego ks. dr J. Teodorowicza, ks. kanonika Pawia Cieleckiego, probosza parafii w Czernielowie, z którym
współpracował społecznie. Do jego dobrych znajomych i przyjaciół zaliczali się gene
rałowie: Józef Haller, Walery Maryański, Tadeusz Rozwadowski, Władysław Sikorski,
a także wyżsi oficerowie stacjonowani w Tarnopolu jak: Dowoyno, Sołłohub, Paszkie
wicz. L. P. przyjaźnił się z dr. praw Marcinem Kortkiewiczem ze Lwowa, z rodziną
Turnauów, Rozwadowskich, Przedrzymierskich, Friedbergów, Glogierów i in.
7.10.1939 Podlescy musieli opuścić majątek i zamieszkali w Lisińczycach k. Jaro
sławia u Marii Lisowieckiej, potem w Mikulicach u Turnauów i u Horodyńskich
w Zbydniowie k. Tarnobrzega. W listopadzie 1941 L. P wyjechał do Tarnopola, gdzie
powstał Polski Komitet Opiekuńczy. L. P. został prezesem honorowym, a następnie
kierownikiem biura. Wielokrotnie interweniował u władz okupacyjnych w sprawach
ludności pokrzywdzonej przez Niemców i Ukraińców, czasem znajdując zrozumienie,
często się narażając. Prawdopodobnie były senator, Ukrainiec, pracujący w urzędzie
kreishauptmanna w Tarnopolu, oskarżył L. P. i spowodował jego aresztowanie i rewi
zję w mieszkaniu. W gestapo L. P. trafił na sierżanta — Ślązaka. Skończyło się na
7-godzinnym przesłuchaniu. W kilka miesięcy potem L. P. zrezygnował z kierowania
Komitetem. W konspiracji udziału nie brał. Mieszkał w Tarnopolu.
Sześciotygodniowe oblężenie miasta przeżył L. P. w piwnicy, gdzie były zgromadzo
ne zapasy żywności. Dn. 8.03. miasto zajęła Armia Czerwona. Zajęty też został Czer
nie łów. W lecie 1945 Podlewscy wraz ze staruszką, wychowawczynią dzieci, przenieśli
się na Górny Śląsk, najpierw do Brzezin k. Bytomia, a następnie do Gliwic. Ostatnie
lata żyli z groszowej emerytury, korzystając z pomocy dzieci. L. P. Został pochowany
w Gliwicach.
L.
P. 25.06.1896 poślubił we Lwowie
Annę z Jordan-Rozwadowskich (13.06.
1877-24.03.1951).
Dzieci: 1. Maria (1898-25.12.1943 w Kazachstanie). Poślubiła Ryszarda-Jaxę Ma
łachowskiego (1892-1940), syna Tadeusza i Ludgardy, abs. Wyższej Szkoły Rolniczej
w Nancy. W 1920 Ryszard był sanitariuszem w WP, a Maria pielęgniarką w szpitalu
w Krakowie. Po wojnie Maria ukończyła Wyższe Kursy Ziemiańskie im. Jerzego
Turnaua i razem z mężem gospodarowała do 1939 w maj. Turówka. Ryszard J. M.
został wzięty do niewoli, zamordowany przez NKWD na Ukrainie; jego żona, matka,
siostra i czworo dzieci zostało wywiezionych do Kazachstanu, ich dzieci: 1.1. Tadeusz
(1929-17.08.1942); 1.2. Stanisław (ur. 1931), oż. z Anną Smolikowską i ich syn 1.2.1.
Ryszard (ur. 1961); 1.3. Anna (ur. 1932), za Januszem Kaweckim, mają syna 1.3.1.
Jacka (ur. w 1958) i córkę 1.3.2. Marię (ur. w 1964); 1.4. Jadwiga (1939-1942); 2. Ce
cylia (ur. 1902), żona Erwina de Fredberga (1897-1947), rtm. 9 p. ul., który 17.09.
1939 wyprowadził w całości ze Stanisławowa zmotoryzowany szwadron 9 p. uł. na Wę
gry, gdzie pracował później w konspiracji. Cecylia z dziećmi przeżyła wojnę w Krako
wie, w miarę swych możliwości pomagając, zwłaszcza Żydom. Mąż jej po powrocie do
kraju pracował w PNZ i PGR. Bądąc samoukiem w zakresie rolnictwa, pełnił funkcję
głównego agronoma w majątkach państwowych na Pomorzu Zachodnim. Dzieci:
2.1. Wiktor (1931-1932); 2.2. Maria Anna (ur. 1933), poślubiła Michała Andrzejew
skiego, mają córki: 2.2.1. Jolantę (ur. 1954) i 2.2.2. Iwonę (ur. 1956); 2.3. Hubert (ur.
1936) oż. z Elżbietą Thomas. Mają córki: 2.3.1. Wioletta (ur. 1962) i 2.3.2. Katarzyna
(ur. 1970); 3. Barbara (6.04.1904-5.08.1954) ukończyła Wyższe Kursy Ziemiańskie
im. Jerzego Turnaua i kursy pielęgniarskie, żona Tadeusza Jastrzębiec-MyszkowskieDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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go (25.03.1896-8.05.1982), leśnika. Gospodarował w maj. Hruszowice. W 1939 zmo
bilizowany do służby cywilnej (częściowe inwalidztwo). Podczas wojny pracował jako
zarządca maj. Zbydniów. Po wymordowaniu przez Niemców rodziny Horodyńskich,
wł. Zbydniowa, pomógł dwóm ocalałym synom w ucieczce do Warszawy. Po wojnie
pracowali oboje w fabryce w Gorzycach, a następnie w Strzegomiu. Dzieci: 3.1. Anna
(ur. 1927); 3.2. Jan (1928-1959), 3.3. Piotr (ur. 1932), ożeniony z Leokadią Theodorowicz, ich dzieci: 3.3.1. Krzysztof (ur. 1959), oż. z Tomczak, 3.3.2. Grzegorz (ur. 1961),
oż. z Kopydłowską, 3.3.3. Justyna (ur. 1965), 3.3.4. Maria (ur. 1969) i 3.3.5. Teodor
(ur. 1973); 4. Felicja (1905-1983), romanistka, za Stanisławem Żeromskim (18901953), mgr. inż. chemikiem i pracownikiem naukowym, ochotnikiem wojny w 1920 r.,
odznaczonym Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari za udział w obronie Modlina
w 1939. Po wojnie Stanisław Ż. pracował w Hucie „Orzeł Biały”, a następnie w insty
tutach naukowych w Gliwicach i w AGH. Felicja po zgonie męża zamieszkała w Kra
kowie, a od 1962 w Warszawie, ich córka 4.1. Anna Wanda Dorota (ur. 6.06.1932)
za Januszem Gawalewiczem (zm. 1968); 5. Jadwiga (ur. 1920). Podczas wojny w 1939
była w Przysposobieniu Wojskowym Kobiet i szpitalu wojskowym w Tarnopolu; po
tułaczce w 1.1939-1941 pracowała w spółdzielni rolniczo-handlowej w Hrubieszowie,
później w Zarządzie majątków Państwowych (Liegenschaftsverwaltung) w Tarnopolu.
W 1.1943-1944 w AK, od 1944 do 1945 po wejściu Armii Czerwonej przeniesiona do
Delegatury Rządu Londyńskiego w Tarnopolu. Od 1945 przebywała na Dolnym Ślą
sku, a następnie w Gliwicach. Po wojnie była tłumaczem tekstów i konferencji tech
nicznych i najpierw w Kłodzku, a od 1948 w Gliwicach — w przemyśle chemicznym.
Dok.: Archiwum Rodziny Podleskich, Ossolineum, sygn. akc. 26/89, 35/85, 125/84; Archiwum rodziny
Rozwadowskich, Ossolineum, sygn. 7916/11—8016/11; Brzozowski, Studia, 176; Spis ziemian, woj. tarnopol
skie, s. 31.

Jadwiga Podleska (red.)
PODLESKA ANNA z JORDANÓW-ROZWADOWSKICH h. Trąby (13.06.187724.03.1951), wł. maj. Bajkowce Stare (pow. tarnopolski). Córka Stanisława Jordan-Rozwadowskiego, wł. maj. Turówka nad Zbruczem (pow. skałacki), i Jadwigi z Chiblikiewiczów (18507-1914), wł. maj. Hladki, Kurowce i Bajkowce Stare, wnuczka
Erazma, powstańca 1830/1831. Ur. w Kurowcach (pow. tarnopolski).
Miała wykształcenie średnie uzupełnione rozległym oczytaniem oraz znajomością
języków obcych i wybitne, acz nie wykorzystane, zdolności muzyczne. Dn. 25.06.1896
poślubiła Leona Podleskiego (24.09.1872-7.05.1948). Po ślubie zamieszkała w ma
jątku męża Czernielowie Maz. (pow. tarnopolski), a jej własny maj. Bajkowce Stare
został sprzedany w 1905 Marii i Juliuszowi Friedbergom.
A. P zajmowała się Kołem Gospodyń Wiejskich, ucząc racjonalnego gospodarowa
nia, prowadzenia domu i ogrodu. Wspierała książkowymi darami Tow. Szkoły Ludo
wej. W okresie wakacji organizowała półkolonie dla dzieci wiejskich. Zainicjowała
i prowadziła „obiegową czytelnię”, która objęła dwanaście okolicznych dworów zie
miańskich.
Po wybuchu I wojny światowej została przez męża wysłana wraz z czterema córka
mi i ich wychowawczynią do Zakopanego. W 1915 na wiadomość o aresztowaniu
męża z energią i odwagą podjęła podróż powrotną do domu. Przez Wiedeń, Buda
peszt, Bukareszt dotarła wraz z dziećmi do Czernielowa, skąd udało się jej dostać do
Berdyczowa i odwiedzić uwięzionego tam męża. Gdy Czernielów znalazł się na linii
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frontu, A. P. zamieszkała wraz z dziećmi w Tarnopolu. Po wojnie rozpoczęła razem
z mężem odbudowę majątku.
7.10.1939 została wyrzucona z Czernielowa i znalazła chwilowe schronienie
w Tarnopolu. Na przełomie 1940 i 1941 usunięta z miasta zamieszkała we wsi Losowa
pod Tarnopolem. Utrzymywała kontakt z wywiezioną do Kazachstanu córką, wysyłała
dla niej i współtowarzyszy zesłańców paczki. Latem 1941 wróciła do Czernielowa,
gdzie mimo zarządu niemieckiego udało się jej mieszkać około roku. Potem zmuszo
na była zamieszkać na wsi. A. P. dzierżawiła młyn, z którego dochody stanowiły
podstawę bytu rodziny. Życzliwość miejscowych gospodarzy okazała się bardzo cenna
w trudnych momentach usuwania z majątku przez władze PRL w sierpniu 1945.
Podlescy wyjechali na Ziemie Zachodnie. Zamieszkali u córki Żeromskiej w Brze
zinach Śląskich, a następnie w Gliwicach.
Dzieci: zob. biogram »+ Leona Podleskiego.
Jadwiga Podleska (red.)
POTWOROWSKI JAN ADAM MAKSYMILIAN h. Dębno (27.01.1866^.11.1942),
współwł. maj. Parzęczew, Zielęcin, Kotusz i Wąbiewo (pow. śmigielski). Syn Aleksan
dra (1832-1885), wł. maj. Parzęczew, Zielęcin, Wąbiewo i Kotusz, i Emilii z Grabow
skich h. Oksza (1844-1908). Ur. w Parzęczewie.
Rodzeństwo: 1. Maksymilian (ur. 5.01.1868), studiował w 1. 1888-1891 rolnictwo
na uniw. w Halle, współwł. (z bratem Janem) maj. Parzęczew, Zielęcin, Kotusz i Wą
biewo; 2. Maria (ur. 31.05.1875).
Po ukończeniu gimn. w Lesznie, w 1. 1889-1891 studiował rolnictwo na uniw.
w Halle. Obowiązkową służbę wojskową odbył w 2 p. huzarów, po której pracował
w dyplomacji pruskiej, m.in. jako członek biura attaché wojskowego w Kairze.
Ok. 1900 zaczął gospodarować w majątku rodzinnym (2212 ha), zaniedbanym na
skutek wczesnej śmierci ojca; do I wojny światowej doprowadził go do dobrego stanu.
W tym czasie dużo podróżował, m.in. jeździł po Europie, był także w Indiach. Z po
dróży przywoził dzieła sztuki i pamiątki. W Zielęcinie organizował kolonie letnie dla
dzieci z niezamożnych rodzin z Poznania. Od 1912 był czł. PTPN. W późniejszych
latach prowadził samotne życie w Parzęcinie. Nie udzielał się towarzysko, ani nie
angażował w życie społeczne ze względu na zły stan zdrowia. W grudniu 1939 został
wysiedlony z Parzęczewa przez Niemców. Ostatnie lata życia spędził w Warszawie
pod opieką przybranej córki. Zmarł w Warszawie i został pochowany w grobowcu
Rotwandów na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.
J.
P. był wyznania ewangelicko-reformowanego. Rodziny nie założył, ale w 1925
adoptował Marię Kruszewską, córkę Jana i Marii z Gąsowskich, a od 23.04.1932 żonę
Andrzeja Rotwanda (2.04.1878-1.04.1951), abs. Instytutu Inżynierów Komunikacji
w Petersburgu (1904), przemysłowca i bankowca.
Dok.: PSB, t. X X XII, s. 319 (biogram A ndrzeja Rotwanda); Żychliński, 1.1,243-244; S. Konarski, Armorial
de la noblesse polonaise titrée, Paris 1958, s. 289; Güter-Adressbuch, s. 132-133; Spis ziemian, woj.poznańskie,
s. 38; Brzozowski,Polacy na studiach, s. 196. Informacje rodziny.

Dezydery Chłapowski
POTWOROWSKI TADEUSZ h. Dębno (12.06.1882-8.09.1949), adm. maj. Przewo
dów i Hulcze (pow. sokalski), działacz społeczny i polityczny, poseł i senator RP. Syn
Henryka Adolfa (ur. 1856), wł. maj. Posiecz (pow. bohorodczański), Radcza i Sapahów (pow. stanisławowski), i Marii z Bronikowskich. Ur. w Poznaniu.
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Dwór w Hulczach

Henryk P. został zmuszony do sprzedaży maj. Sielec (pow. żniński) w Poznańskiem
i przeniósł się z rodziną w 1886 do Galicji, gdzie nabył dobra ziemskie.
T. P. w 1. 1896-1900 uczęszczał do Wyższej Szkoły Realnej, uzyskując świadectwo
dojrzałości z odznaczeniem, a następnie studiował na Wydz. Dróg i Mostów PLw., ale
studiów nie ukończył, ponieważ zaczął pomagać ojcu w maj. Radcza. Po ślubie (1907)
ze Stefanią z Krzyżanowskich gospodarował w maj. Przewodów swego teścia, a póź
niej do 1945, w dzierżawionym (od ciotki żony) maj. Hulcze.
W 1. 1913-1914 był detaksatorem w Wydz. Okręgowym TKZ we Lwowie. Przez
pewien czas był marszałkiem pow. sokalskiego. W 1920 służył w WP w randze kpt.
w intendenturze. W 1928 został wybrany na posła do sejmu z listy BBWR, z tej samej
listy został wybrany w 1930 senatorem. W 1930 otrzymał honorowe obywatelstwo
m. Sokala. W wyborach 1935 został zastępcą senatora w woj. lwowskim. W 1931 był
czł. delegacji polskiego parlamentu na obrady Unii Międzyparlamentarnej w Londy
nie. T R był w okresie międzywojennym członkiem i działaczem wielu organizacji
gospodarczych i społecznych, m.in. Lwowskiej Izby Rolniczej, Związku Hodowców
Koni, ZZ Wschodnich Województw Małopolski we Lwowie, Rady Giełdy Zbożowej
i Towarowej, Związku Izb i Organizacji Rolniczych RP; był prezesem Zrzeszenia
Producentów Spirytusu, wiceprezesem ZZ, od 1934 prezesem Małopolskiego Tow.
Rolniczego. Po wojnie był współorganizatorem przemysłu gorzelniczego w Polsce
i dyr. Krakowskiego Oddziału „Zgorolu”, w 1946 kierownik Kursów Gorzelniczych
„Zgorolu” w Krakowie. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Zmarł w Krako
wie i został pochowany na cmentarzu Rakowickim.
T P. oż. 9.02.1907 we Lwowie ze Stefanią z Krzyżanowskich (1885-1963), córką
Władysława, wł. maj. Kościaszyn, Liski, Przewodów (pow. sokalski), i Heleny z Marmaroszów.
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Dzieci: 1. Irena (1907-1928), żona Kazimierza Kisielnickiego; 2.
1913-19.09.1996).

> Jan (4.10.

Dok.: PSB, t. XXVIII, s. 269-270 (biogram T. P.); Uruski, Rodzina, t. X IV s. 313; Skorowidz dóbr, s. 66, 78,
118,120,122,132. Inform acje rodziny.

(red.)
POTWOROWSKI JAN JÓZEF ZYGMUNT h. Dębno (4.10.1913-19.09.1996), wł.
maj. Liski i Kościaszyn (pow. sokalski), inż. rolnik. Syn
Tadeusza (12.06.18828.09.1949) i Stefanii z Krzyżanowskich. Ur. w Liskach.
Rodzeństwo: Irena (1907-1928), żona Kazimierza Kisielnickiego.
J.
P. uczył się i zdał maturę w VIII gimn. we Lwowie w 1931. Później studiował na
Wydz. Rolniczym PLw., ostatnie dwa lata studiów spędził w Dublanach. Specjalizo
wał się w hodowli, ekonomice rolnej, księgowości i wycenie dochodowości różnych
działów produkcji rolnej. Tytuł inż. rolnika uzyskał w 1936. W okresie studiów poma
gał ojcu w prowadzeniu maj. Hulcze, a następnie gospodarował, do wybuchu wojny,
w odziedziczonych po dziadku Władysła
wie Krzyżanowskim, Liskach i Kościaszynie (740 ha) oraz w dzierżawionym od
babki sąsiednim Przewodowie (518 ha);
prowadził poletka doświadczalne, hodo
wał konie remontowe dla wojska. Krótko
przed wojną został wybrany przewodni
czącym powiatowego sokalskiego koła
ZZ, a na czas wojny mianowany okręgo
wym inspektorem dostaw dla wojska. Wy
buch wojny zastał go w Przewodowie, na
wiadomość o wkroczeniu Sowietów wyje
chał na Węgry. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności spotkał w Jugosławii, w dro
dze do Francji, swą narzeczoną Jadwigę
Jaroszyńską; ich ślub odbył się w Stobrec
Kamena 22.10.1939. We Francji wstąpił
do WP i po przeszkoleniu został przydzie
lony do Brygady Podhalańskiej. Walczył
w kampanii norweskiej, był ranny, ewaku
owany do Szkocji; odznaczony Krzyżem
Walecznych. Po wyleczeniu przydzielony
do 1 Pułku Pancernego w 10 Brygadzie
Pancernej, wchodzącej w skład I Dywizji
Pancernej gen. Stanisława Maczka. W kam
panii 1944-1945 J. P był przez prawie cały czas adiutantem bojowym pułku, walcząc
we Francji (bitwa o „Maczugę”), Belgii, Holandii i w Niemczech. Został odznaczony
Krzyżem Walecznych po raz drugi, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz wielu
innymi krzyżami i medalami wojennymi różnych państw. Dopiero w okupowanych
Niemczech połączył się z żoną. Po wojnie Potworowscy zamieszkali w Londynie. Znajo
mość księgowości i ekonomiki zapewniła J. P stabilną pracę w przedsiębiorstwach prze
twórstwa spożywczego. Jednocześnie czynnie uczestniczył w życiu społecznym polskiego
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wychodźstwa: był przewodniczącym Koła Koleżeńskiego 1 Pułku Pancernego, skar
bnikiem Związku Kół Oddziałowych I Dywizji Pancernej. W 1990 był współzał. Związku
Ziem Polskich w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Działał też w Polskim Ośrodku Katolic
kim. Zmarł w Londynie, jest pochowany w kaplicy Zmartwychwstania kościoła NMP
Matki Kościoła na Ealingu w Londynie.
J. P oż. z Jadwigą z Jaroszyńskich, córką Mariana i Teresy z Jaroszyńskich.
Dzieci: 1. Tadeusz (ur. 10.01.1947), jest wspólnikiem biura biegłych księgowych
i rewidentów Grant Thornton w Londynie oraz współzałożycielem firmy Potworowski Kinast Grant Thornton w Warszawie, oż. z Ireną Bnińską, ich dzieci: 1.1. Domi
nik (ur. 1980); 1.2. Gabriela (ur. 1983); 2. Teresa (ur. 5.08.1955), ukończyła szkolę
artystyczną, jest wspólnikiem w firmie wyrobów dzianych Aquarelle Design, żona
Piotra Chłapowskiego, architekta, wspólnika londyńskiej firmy PCKO Designing
Architects.
Dok.: Bigo 1918, s. 78, 90; Spis ziemian, woj. lwowskie, s. 39; K. Muszkowski, Jan J. Z. Potworowski, „Orzeł
Biały” 1996, nr 12. Informacje rodziny.

Dezydery Chłapowski
PRACKI LUCJAN (13.06.1886-5.10.1939), wł. maj. Józefin (pow. Rawa Maz.). Syn
Szymona i Józefy z Dobrowolskich. Ur. w Nowym Mieście nad Pilicą.
Rodzeństwo: 1. Franciszek, nauczyciel; 2. Stanisław, w 1.1930-1935 poseł na sejm
RP z listy BBWR; 3. Stefania (zm. 1926), za Czesławem Stuligłową, kpt. WP, ich
dzieci: 3.1. Zbigniew i 3.2. Jerzy; 4. Leokadia Wanda Dolińska 2°v. za Janem Śliwiń
skim; 5. Wacław; 6. Józef.
Ukończył szkolę średnią w Nowym Mieście nad Pilicą. W 1. 1916-1917 pracował
jako pisarz w gm. Żelechlinek, następnie na tym samym stanowisku w gm. Regnów
(pow. Rawa Maz.). Dn. 23.06.1917 oż. z Cecylią Dobrowolską (2.12.1898-5.06.1943),
córką Andrzeja i Franciszki z Brzezińskich, abs. pensji Zofii Sierpińskiej w Warsza
wie. Cecylia P założyła w 1916 szkolę w Józefinie, gdzie uczyła miejscowe dzieci.
Jedyny brat panny młodej Wacław, żołnierz Legionów, poległ w f 915 na Lubelszczyźnie, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Teściowie L. P mieli gospodar
stwo o powierzchni 40 ha w Józefinie (gm. Żelechlinek). W 1923 L. P nabył maj.
Józefin — osada fabryczna (53 ha) od sukcesorów po Józefie Czeplińskim. Po śmierci
teścia (1931) L. P. stal się właścicielem całego maj. Józefin w gm. Żelechlinek.
Maj. Józefin (93 ha) był uprzemysłowiony. Znajdowała się w nim papiernia, którą
L. P. przerobił na młyn na rzece Rawce. Przy młynie była olejarnia i zarybiony staw.
Majątek był zelektryfikowany. L. P. prowadził gospodarstwo rolno-warzywne. Młyn
obsługiwał okoliczne wsie, produkty rolno-warzywne sprzedawano w miastach: Jeżowie, Rawie Maz., Skierniewicach, Tomaszowie Maz. oraz w Łodzi.
L.
P. był czł. Wydz. Powiatowego Sejmiku Rawsko-Mazowieckiego, delegatem do
Rady Wojewódzkiej w Warszawie i prezesem Warszawskiej Izby Rolniczej. Był czynny
społecznie na terenie gm. Żelechlinek. Przyczynił się do wybudowania w 1. dwudzie
stych szosy Głuchów-Lubochnia. Udzielał porad z zakresu rolnictwa i prawa okolicz
nym rolnikom.
L.
P zmarł na początku II wojny światowej. Pochowany jest w Żelechlinku. Maj.
Józefin został rozparcelowany w 1945. Decyzję o parcelacji podjął Jan Doliński,
pełnomocnik rządu do spraw Reformy Rolnej na gm. Żelechlinek i Budziszewice,
siostrzeniec L. P
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Lucjan z Cecylią z Dobrowolskich Praccy

Dzieci: 1. Zofia Teodora (ur. 9.11.1918); 2. Tadeusz Andrzej (ur. 31.08.1920);
3. Stanisław Józef (ur. 9.07.1922). Wszystkie dzieci urodzone w Józefinie. Dn. 5.02.
1943 Cecylia P. wraz z córką i dwoma synami, za przynależność do ZWZ-AK, po
siadanie broni i pomoc partyzantom, została aresztowana przez gestapo. Po prze
słuchaniu i okrutnym biciu na gestapo w Tomaszowie Maz. wszyscy zostali przewie
zieni do Oświęcimia, gdzie Cecylia zmarła i została spalona w krematorium. Sy
nowie Tadeusz i Stanisław jesienią 1943 zostali przewiezieni do obozu Hamburg-Neuengamme. Na wiosnę 1945 obóz został ewakuowany, więźniowie załadowani
na statki (3.05.1945) zatopieni w Zatoce Lubeckiej przez lotnictwo alianckie. Córka
Zofia w listopadzie 1944 została przewieziona z Oświęcimia do Neuengamme,
skąd ewakuowana w kwietniu 1945 odzyskała wolność i repatriowała się w 1946.
W 1948 ukończyła zaczęte przed wojną studia na Wydz. Farmacji UW, w 1949 wyszła
za mąż za Tadeusza Raczyńskiego (zm. 9.01.1984), mgr. inż. mechanika, mają 3 córki:
1.1. Małgorzata (ur. 1950), ukończyła Wydz. Technologii Rolno-Spożywczej na
SGGW, wyszła za Aleksandra Hosera, abs. tego samego wydziału. Mają pięciu sy
nów: 1.1.1. Wojciech (ur. 1976); student SGGW; 1.1.2. Rafał (ur. 1978); 1.1.3. Szy
mon (ur. 1981); 1.1.4. Kamil (ur. 1984); 1.1.5. Henryk (ur. 1987); 1.2. Agnieszka
(ur. 1951), mgr inżynierii środowiska, wychowuje sama syna 1.2.1. Pawła (ur. 1983),
radna gm. Warszawa-Ursus; 1.3. Barbara (ur. 1955), lekarz med. wyszła za Krzyszto
fa Palińskiego, także lekarza, ich dzieci: 1.3.1. Izabela (ur. 1982) i 1.3.2. Michał
(ur. 1989).
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W kościele parafialnym w Żelechlinku znajdują się tablice pamiątkowe Wacława
Dobrowolskiego i Cecylii z Dobrowolskich Prackiej, a na cmentarzu groby symbolicz
ne Cecylii, Tadeusza i Stanisława Prackich.
Dok.: Lista, s. 822-823; M. Slisz-Oyrzyńska, Relacja z bloku nr 1 7 obozu kobiecego w Brzezince, „Przegląd
Lekarski” 1978, nr 1, s. 160-166; „Stern” 1983, nr 11; G. Schwarberg, Angriffsziel Cap Arcona, Ham burg
1983, s. 29-33; Słownik uczestniczek walki o niepodległość, s. 329; Z. Matuszewski, Powiat rawskomazowiecki,
Rawa Maz. 1929.

Zofia Pracka-Raczyńska i Bohdan Kempiński
PRUSZAK WŁADYSŁAW ALEKSANDER h. Leliwa (28.02.1871-15.03.1960), wł.
maj. Wośniki z Kończycami, Malczew (pow. radomski) i Maciejowice (pow. kozienicki), inż. rolnik. Syn Aleksandra Ksawerego (1837-1873) i ** Heleny Augusty z Woyciechowskich h. Korab (ok. 1847-1938).
Ur. w majątku matki w Oroósku.
R odzina Pruszaków p o c h o d z i
z Prus Królewskich, gdzie w pocz.
XVI w. posiadała m.in. Czapiewice.
W. P. wywodził się z linii senatorskiej,
zamieszkującej od końca XVIII w. na
Mazowszu. Jedną z wybitniejszych po
staci w rodzinie był Józef Pruszak
(1702-1774), czołowy polityk Prus
Królewskich, kasztelan gdański, wł.
dóbr w Prusach Królewskich, dworu
w Żalnie oraz pałacu w Warszawie
przy ul. Marszałkowskiej nr 146/1372.
Pałac ten pozostawał w rękach rodziny
do 1847, kiedy sprzedał go dziadek
Władysława, Konstanty Jan Pruszak.
W. P. i jego siostra Maria wychowy
wani byli przez matkę
Helenę i jej
drugiego męża Józefa Brandta, wybit
nego malarza batalistę, ponieważ oj
ciec zmarł, gdy mieli po kilka lat.
W dzieciństwie lato spędzali w Orońsku, a zimą mieszkali w Monachium.
W. P. w 1891 ukończył gimn. radom
Władysław i Helena z Pinków Pruszakowie
skie. Wykształcenie wyższe zdobył na
z dziećmi: Aleksandrą i Maciejem
polit. w Zurichu i Monachium. Spe
cjalizował się w administracji rolnic
twa, korespondencji handlowej, rachunkowości, metodach doświadczalnych w rolni
ctwie, hodowli zbóż siewnych i mleczarstwie. Uzyskał dyplom inż. rolnika w Mona
chium w 1895. Od 1930 był dyr. naczelnym, a następnie likwidatorem Radomskiej
Spółki Rolnej. Był czł. Okręgowej Komisji Ziemskiej w Kielcach i radcą Dyrekcji
Szczegółowej TKZ w Radomiu. W 1896 jego własnością stał się maj. Wośniki (356 ha
w 1930). Znajdował się tam istniejący do dziś pałac zbudowany w XVIII/XIX w.
przez Bukowieckich w stylu klasycystycznym, z zachowanymi w lewym skrzydle pozo
stałościami dworu z 2 poł. XVI lub pocz. XVII w. Pruszakowie z pietyzmem odnosi130

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

11się do pamiątek przeszłości. W okresie ich zamieszkania, wnętrze najstarszej części
pałacu posiadało wiele zabytkowych fragmentów. Od strony południowej pałacu
położony był park o układzie regularnym z dwoma tarasami na skarpie, aleją grabową
i sadzawką na osi. Dalej były stawy i las. Las ten W. P. przed II wojną światową
sprzedał architektowi Orzechowskiemu, który na jego miejscu założył miejscowość
0 nazwie Pruszaków, nawiązując do nazwiska byłego właściciela. Namiętnością W. P.
było zamiłowanie do koni pełnej krwi i wysokiej półkrwi oraz wystawianie ich na
torach wyścigowych. W pocz. XX w. na gruntach fol. Malczew wydzierżawionego na
12 lat od W. P. przez Cmielowskie Tow. Hodowli Koni z siedzibą w Radomiu, zbudo
wano tory wyścigowe. Dopiero w 1922 z inicjatywy m.in. W. P. powołano Radomskie
Tow. Zawodów Konnych, które urządzało imprezy rekreacyjno-towarzyskie. W. P. był
częstym fundatorem nagród dla zwycięzców zawodów. W 1926 wybrano go wraz
z jego zięciem Jerzym Gombrowiczem do zarządu nowo powstałego Radomskiego
Tow. Zachęty Hodowli Koni. Jego maj. Wośniki wyróżniał się m.in. dzięki wyselekcjo
nowaniu w nim słynnego wówczas żyta wośnickiego. Na polach należących do mająt
ku uprawiano także pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe, kartofle i inne warzywa.
Duży dochód czerpano ze sprzedaży mleka, które odwożono do Radomia.
W. P. ofiarował plac pod szkołę, ale gospodarze wsi nie zrobili z niego użytku.
W 1926 maj. Maciejowice został objęty przymusową parcelacją. Rozparcelowano
wówczas 200 ha. Dn. 25 VII 1938 Wośniki i Kończyce przeszły na własność syna W. P.
Macieja Aleksandra.
W. P. zmarł w Radomiu i pochowany został na miejscowym cmentarzu w grobowcu
Pruszaków.
Oż. 14.07.1900 r. w Warszawie z Heleną z Pinków (24.11.1875 w Radomiu - 8.05.
1944 w Radomiu), malarką-amatorką, córką Hipolita (1836-1901), artysty malarza,
nauczyciela gimn. radomskiego i Szkoły Realnej Kaliskiej, i Jadwigi Szymańskiej
(1842-1906).
Dzieci: 1.»+ Maciej Aleksander (23.06.1901 w Wośnikach-4.09.1978wRadomiu-Krychnowicach), wł. maj. Wośniki; 2. Aleksandra Barbara (8.01.1904 w Wośnikach
- 26.04.1983 w Radomiu), wł. maj. Wsola, za Jerzym Gombrowiczem; 3. Józef An
drzej (14.03.1907 w Neapolu - 6.07.1989 w Londynie), ppor. WP oż. z Angielką Mary
Dianą, bezdzietny.
Dok.: PSB, t. 28, s. 595, 596 (biogram kasztelana Józefa Pruszaka); M. Markowski, Obywatele ziemscy
w województwie kieleckim 1918-1939, Kielce 1993; Spis ziemian, woj. kieleckie i krakowskie, s. 18; artykuł
Monografia Wośnik, „Ku słońcu” z 11.06.1931; Katalog zabytków sztuki w Polsce. Pow. radomski, W. 1961.
D okum enty i informacje rodzinne.

Tomasz Adam Pmszak
PRZYŁĘCKI BOLESŁAW h. Szreniawa (28.01.1844-21.01.1926), wł. maj. Bierwce
Szlacheckie (pow. radomski), prawnik. Syn Sabina (1812-1904), wł. maj. Krasów
(pow. włoszczowski), i Ksawery z Kosińskich. Ur. w Krasowie.
B. R jako 19-letni chłopiec brał udział w powstaniu 1863 w oddziale gen. Antonie
go Jeziorańskiego, walczył pod Małogoszczą, Łazami, Kobylanką, Bodzentynem
1Pokrzywnicą. Po upadku powstania Przyłęccy musieli opuścić Włoszczowskie, sprze
dali Krasów i przenieśli się do maj. Bierwce. B. R w 1.1862-1867 studiował na Wydz.
Prawa i Administracji w Szkole Głównej w Warszawie. Tytuł mgr. prawa i administra
cji otrzymał 15.10.1868 po napisaniu pracy dyplomowej: „O zdolności prawnej kobie
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

131

ty zamężnej podług prawa obowiązującego w Królestwie Polskim”. Pracę zawodową
rozpoczął jeszcze przed zakończeniem studiów w 1865 od stanowiska zastępcy adwo
kata w Radomiu. W 1869 został adwokatem i otworzył w Radomiu kancelarię, którą
z dużym sukcesem prowadził przez kolejne dziesięciolecia. Po ojcu objął maj. Bierwce
(391 ha), jednocześnie kontynuując praktykę adwokacką. Zintensyfikował gospodar
kę w majątku, zalesił nieużytki i słabe grunty oraz rozbudował budynki folwarczne.
Wokół dworu założył piękny park. Został pochowany w Lisowie.
B. E oż. z Seweryną Romanowską h. Boża Wola (1850-1930). Ich dzieci: 1. Zofia
za Karolem Strzemboszem, wł. maj. Milejowice (pow. radomski); 2. Tadeusz (12.11.
1871-17.04.1943); 3. Mieczysław, oż. z N. Łempicką z Kaszowa (pow. radomski).
Dok.: S. Borowski, Szkoła Główna Warszawska 1862-1869. Wydział Prawa i Administracji, W. 1937, s. 311;
„Rocznik Sądowy” 1875, s. 71; Księga adresowa Królestwa Polskiego, W. 1905, s. 226; Spis obywateli, s. 100.

Stanisław Chądzyński (T. E.)
PRZYŁĘCKI TADEUSZ h. Szreniawa (12.11.1871-17.04.1943), wł. maj. Bierwce
Szlacheckie (pow. radomski), prawnik. Syn
Bolesława (1844-1926) i Seweryny
z Romanowskich h. Boża Wola.
Rodzeństwo: zob. biogram
Bolesława Przyłęckiego.
T. E, podobnie jak jego ojciec, ukończył studia prawnicze w Warszawie (UW),
a później otworzył kancelarię adwokacją w Radomiu (ul. Lubelska 20). T. P. aktywnie
uczestniczył w życiu społecznym, politycznym i towarzyskim Radomia. W 1918 został
prezydentem miasta, a potem był przez kilka lat przewodniczącym Rady Miejskiej.
Politycznie związany był z endecją. Po śmierci ojca przejął administrację maj. Bierwce
Szlacheckie, nadal jednak prowadził kancelarię. W sierpniu 1940 władze niemieckie
objęły Bierwce własnym zarządem, pozwoliły jednak rodzinie właścicieli nadal mie
szkać w dworze. Na terenie majątku powstały ogromne obozy wojskowe i poligon.
Również mieszkanie w domu należącym do T. P. w Radomiu zostało zarekwirowane
przez Niemców. T. P. zmarł w Bierwcach, został pochowany w Lisowie.
Bierwce odziedziczone przez córki T. E w 1945 zostały zabrane im w ramach
reformy rolnej i rozparcelowane. W dworze początkowo urządzono kaplicę nowej
parafii, a potem, po przebudowie, szkołę podstawową. Budynki gospodarcze i park
uległy całkowitej dewastacji. Administracja państwowa zajęła również dom Przyłęckich w Radomiu.
T. E oż. ze Stanisławą z Proszkowskich h. Łada (1885-1960), córką Lucjana, wł.
maj. Jawor Solecki (pow. iłżecki), i Michaliny z Leszczyńskich. Dzieci: 1. Maria
(1902-8.08.1974) za
Włodzimierzem Chądzyńskim (29.05.1891-27.05.1958);
2. Wanda (ur. 1904), pianistka, prof. Wyższej Szkoły Muzycznej w Radomiu, panna;
3. Zofia (1905-1980) za Adamem Antoszewskim, z którym miała dzieci: 3.1. Teresę;
3.2. Jerzego; 3.3. Krystynę.
Dok.: Księga adresowa Królestwa Polskiego, W. 1905, s. 226; Kalendarz sądowy 1927, s. 207; Kalendarz
inform ator sądowy 1934, s. 307; Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 18; Ziemiaństwo polskie 1920-1945, s. 259.

Stanisław Chądzyński (T. E.)
PRZYŁĘCKI TADEUSZ PAWEŁ h. Szreniawa, pseud. AK „Bosy”, „Baśka”, „Lanca”,
„Mirosław” (27.10.1896-27.09.1944), wł. maj. Branica, Dębniak i Stawiszyn (pow.
radomski), rolnik. Syn Włodzimierza (1859-1914), lekarza, i Franciszki z Kaliszów
h. Jelita (1864-1912), córki Pawła (1829-1927), wł. maj. Branica, a od 1906 maj. Dęb-
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niak i Stawiszyn. Paweł Kalisz brał udział w powstaniu styczniowym, po którym został
zesłany na Syberię, gdzie spędził 9 lat. Włodzimierz P., syn Teodora, a wnuk Jana
Nepomucena, oż. z Franciszką z Kaliszów w 1887 w Branicy. T. P. ur. w Radomiu.
Rodzeństwo: 1. Stanisław Jan Ignacy (29.08.1891-5.08.1944), biochemik, prof.
i kierownik Zakładu Chemii Fizjologicznej UW, oż. z Haliną z Fijałkowskich (18921975), biolog, ich dzieci: 1.1. Wojciech (1919-5.08.1944), student PG, zginął razem
z ojcem w czasie powstania w 1944 w Warszawie; 1.2. Bożena (ur. 1926), mgr chemii
fizycznej, za Leśnym.
T. P. ukończył z bratem 7-klasową
Szkołę Handlową w Radomiu. Po śmierci
rodziców opiekę nad nimi objął ich dzia
dek Paweł Kalisz.
T P. od dzieciństwa zdradzał zaintere
sowanie rolnictwem. W związku z tym je
go dziadek Paweł Kalisz przewidywał
przekazanie mu w przyszłości prowadze
nia majątku. T. P. kształcił się na Kursach
Przemysłowo-Rolniczych w Warszawie,
a następnie w SGGW. W 1920 brał udział
w wojnie z bolszewikami jako por. 8 p. uł.
Po studiach T. P przejął gospodarowa
nie majątkami, przekazanymi mu przez
dziadka. Zdobytą na uczelni wiedzę wy
korzystywał praktycznie. W 1. 1928-1929
zdrenował pola maj. Stawiszyn. Następ
nie założył duży sad wysokogatunkowych
drzew owocowych. Kolejnym etapem mo
dernizacji majątku było założenie wspól
nie z sąsiadem dużego gospodarstwa ryb
nego w Branicy i Stawiszynie. W tym
Tadeusz Paweł Przyłęcki
okresie zelektryfikowano dwór i zabudo
wania gospodarcze w Stawiszynie, wykorzystując energię elektryczną z młyna wodne
go. O wysokim poziomie gospodarki rolnej w majątku świadczy, m.in. fakt przebywa
nia w nich wielu praktykantów.
W czasie działań wojennych 1939 część zabudowań gospodarczych maj. Stawiszyn
i Branica zostało zniszczonych. W 1941 wojska niemieckie (Luftwaffe) przejęły ma
jątek usuwając właścicieli z dworu w Stawiszynie. Okupanci pozwolili T. P. zamiesz
kać z rodziną w starym dworze w Branicy jako administratorowi przejętych przez
nich majątków.
T P. od początku okupacji niemieckiej przystąpił do konspiracji. W obwodzie
Radom AK, będąc porucznikiem, pełnił funkcję komendanta III podobwodu Biało
brzegi. Podlegało mu łącznie prawie 400 oficerów, podoficerów i żołnierzy. Niezależ
nie od działań konspiracyjno-wojskowych, udzielał w szerokim zakresie pomocy fi
nansowej i organizacyjnej nie tylko rodzinom najbliższych sąsiadów, wysiedlonych
z majątków, lecz również wysiedleńcom z Poznańskiego. Pomoc ta obejmowała przy
działy żywnościowe, wynajdywanie mieszkań oraz miejsc pracy dla osób wysiedlonych
i ukrywających się. W dn. 4.09.1944 r. T. P został aresztowany przez radomskie gesta
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po. Torturowany w czasie przesłuchań, nie wyjawił żadnych nazwisk ani komórek
organizacyjnych. Uniemożliwiło to Niemcom przeprowadzenie dalszych aresztowań.
Został rozstrzelany w Przytyku.
T. P. oż. w 1922 z Zofią Doskowską (15.08.1902-21.10.1985), córką Józefa, wł. maj.
Strzeszkowice (pow. jędrzejowski), i Ireny z Chelińskich. Z. D. uzyskała średnie wy
kształcenie w Sacre Coeur w Zbylitowskiej Górze. Po aresztowaniu męża mieszkała
wraz z córkami Anną i Barbarą w Branicy. Przez cały czas okupacji pomagała spo
łecznie miejscowej ludności, m.in. udzielając pierwszej pomocy medycznej. Wykorzy
stywała swoje doświadczenia zdobyte podczas opieki nad rannymi w rejonie Stawiszy
na w 1939. W 1945 pomimo protestów miejscowej ludności została usunięta z Branicy
przez władze PRL. Początkowo mieszkała w Radomiu. Pozbawiona wszelkich środ
ków do życia zajmowała się wypiekiem ciastek. Następnie przeniosła się do Mysłowic
na Śląsku, gdzie pracowała w zupełnie nowej dla siebie dziedzinie, jako księgowa
w przemyśle węglowym. Na początku 1950 zamieszkała wraz z córkami w Warszawie.
W dalszym ciągu pracowała zawodowo, aż do przejścia na emeryturę. Zmarła i zosta
ła pochowana w Warszawie.
Dzieci: 1. Teresa (ur. 22.04.1923), żołnierz AK, brała udział w powstaniu warszaw
skim, a następnie przebywała w obozach jenieckich w Sandbostel i Oberlangen. Za
mężna za Edgarem Wellengerem, z którym miała synów: 1.1. Tadeusza i 1.2. Piotra;
2. Anna (ur. 06.01.1925) za Stanisławem Freytagiem; ich dzieci: 2.1. Paweł i 2.2.
Maria; 3. Barbara (ur. 24.09.1929) za Leszkiem Daniłowiczem; ich dzieci: 3.1. Wi
told, 3.2. Anna.
Dok.: PSB, t. 29, s. 201-204 (biogram Stanisława E); Ziemiaństwopolskie 1920-1945, s. 270; Lista, s. 834;
Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 18; Boniecki, Herbarz, t. 9, s. 167.

Barbara Daniłowicz (T. E.)
PSZCZÓŁKOWSKI JÓZEF h. Jastrzębiec (1867-1935), wł. maj. Szostek (pow. sied
lecki). Syn Franciszka (1826-1899), wł. maj. Oleśnica (pow. siedlecki), powstańca 1863,
więźnia Cytadeli Warszawskiej, i Józefy z Kosków (1829-1897). Ur. w maj. Oleśnica.
J.
E był najmłodszym z ośmiorga rodzeństwa. Po upadku powstania styczniowego,
Pszczółkowscy byli zmuszeni zamienić swój maj. Oleśnicę (w 1861 — 608 ha) na
mniejszy — Szostek (w 1861 — 395 ha), niestety dużo gorzej zagospodarowany, o słabej
glebie. Józef, po ukończeniu gimn. w Siedlcach przejął majątek po śmierci ojca.
Dzięki niestrudzonej pracy, zapobiegliwości i inicjatywie wprowadził wiele korzyst
nych zmian. Dokupił grunty, powiększając obszar majątku do 450 ha, i założył: gos
podarstwo rybne na 113 ha, zaprowadzając hodowlę karpia królewskiego, oborę
zarodową bydła nizinnego czarno-białego, chlewnię zarodową rasy wielkiej białej
angielskiej, sad ze szkółkami drzew owocowych. Wybudował murowane budynki
gospodarcze w miejsce starych drewnianych. W 1914 wzniósł piękny, murowany dwór
projektu prof. Karola Jankowskiego, znanego warszawskiego architekta, swego szwa
gra. Prowadząc racjonalną gospodarkę, stworzył piękny dochodowy majątek.
J. P. prowadź ił równ ież dz iałalność społeczną. Za udział w bojkocie szkól rosyjskich
(1905) był przez pół roku więziony w Siedlcach. Zasłużył się jako działacz oświatowy
w pow. siedleckim. Był zał. Kółka Rolniczego w gm. Wodynie w 1908, Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej (im. Stefczyka), do której należeli okoliczni chłopi, Straży
Pożarnej w Wodyniach i Mleczarni Spółdzielczej w Woli Wodyńskiej. Przez wiele lat
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piastował stanowisko prezesa Oddziału
ZZ i prezesa Zarządu Okręgowego Tow.
Rolniczego w Siedlcach. Zmarł w Szostku
na serce, po ciężkim zapaleniu płuc.
J. P w 1897 oż. z Jadwigą Michaliną
Narewską (1872-27.04.1965), córką Igna
cego, właściciela maj. Kamieniec, po
wstańca 1863, i Michaliny z Rostafińskich,
siostry Józefa (14.08.1850-5.05.1928), bo
tanika, prof. i dyr. Ogrodu Botanicznego
UJ. Jadwiga P była siostrą Janiny, żony
Karola Jankowskiego (1868-4.01.1928),
inż. architekta, prof. PW, a ciotką Marii
Jadwigi, żony ^ Tadeusza Dziedzickiego
(1892-1945). Jadwiga ukończyła pensję
Jadwigi Sikorskiej w Warszawie. Po ślubie
zajęła się prowadzeniem domu w Szostku,
a także poświęciła się działalności spo
łecznej. Należała do Koła Ziemianek, była
prezeską Koła Gospodyń Wiejskich. Pisa
ła artykuły o kulturze ludowej Podlasia do
„Bluszcza”. Prowadziła otwarty dom.
W okresie okupacji (1939-1944) pomaga
Józef Pszczółkowski
ła organizacjom konspiracyjnym. Wysyłała
paczki do sierocińców warszawskich i do obozów jenieckich. Organizowała kolonie
dla dzieci. W 1944 wraz z całą rodziną została wyrzucona z majątku i zamieszkała
u córek Zofii i Marii na Śląsku Cieszyńskim, gdzie zmarła. Została pochowana wraz
z mężem w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Wodyniach.

Dwór w Szostku
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Dzieci: 1. Jan (13.04.1898-8.07.1957); 2. ** Zofia (14.12.1900-20.07.1986), żona
Mieczysława Bero; 3. Anna (1902-1986), ukończyła kursy ogrodnicze, żona Henryka
Wernera, wł. maj. Nowiny, ich dzieci: 3.1. Renata i 3.2. Małgorzata; 4. Maria (19041985), po ukończeniu Wolnej Wszechnicy w Warszawie zamieszkała z rodzicami, bra
ła żywy udział we wszystkich formach działalności społecznej i konspiracyjnej rodziny,
aresztowana w 1944 była przez miesiąc więziona w Siedlcach; 5. Krystyna (ur. 1910),
ukończyła kursy ogrodnicze w Warszawie, żona Stanisława Marka Leszczyńskiego,
adm. dóbr ziemskich w pow. kutnowskim, w 1939 oficera w armii gen. Władysława
Bortnowskiego, zginął w walkach nad Bzurą, mieli córkę 5.1. Barbarę.
Dok.: Spis obywateli, s. 100; PSB, t. 10, s. 544 (biogram Karola Jankowskiego); t. 32, s. 147-151 (biogram
Józefa Rostafińskiego); Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 17.

Halina Melerska (red.)
PSZCZÓŁKOWSKI JAN (13.04.1898-8.07.1957), współwł. maj. Szostek (pow. sied
lecki), rolnik. Syn Józefa i Jadwigi Michaliny z Narewskich.
J. P. ukończył gimn. w Siedlcach, a w 1925 Wydz. Rolniczy SGGW. W czasie I wojny
światowej był czł. P.O.W., brał czynny udział w jej pracach na terenie Warszawy
i w okręgu siedleckim. W 1918 wstąpił ja
ko ochotnik do WP, służył w 11, a potem
10 p. uł., odbył kampanię ukraińską i bol
szewicką. Odznaczony został odznaką
lip .u ł., „Orlętami” i innymi odznacze
niami. W 1921 praktykował na stanowi
sku administratora majątków ziemskich.
W 1923 objął stanowisko adm. dóbr Stad
nin Państwowych w Pruchnej k. Cieszyna.
Wchodził w skład woj. Urzędu Rozjem
czego do Spraw Majątkowych w Katowi
cach. W 1935 został powołany do Minister
stwa Rolnictwa na stanowisko inspektora
państwowych stadnin i stad ogierów oraz
inspektora majątków Wydz. Chowu Koni.
Organizując Centralny Zarząd Obrotu
Zwierzętami Hodowlanymi, przyczynił się
do powstania eksportu polskich koni
sportowych. Jednocześnie gospodarował
wraz z siostrami w rodzinnym maj. Szo
stek (452 ha), który przejął po śmierci ojca
w 1935. Pozostał tam w oło*esie okupacji
niemieckiej. J. P. wraz z rodziną, był osoJanPszczólkowski
Wście zaangażowany w działalność AK
w obwodzie siedleckim. Zasoby majątku
służyły wszystkim potrzebującym: partyzantom AK, Gwardii Ludowej, partyzantom
radzieckim, a także Żydom i uchodźcom z Rzeszy. Szczególnie w ostatnim okresie
okupacji, wskutek wzmożonych działań wojsk hitlerowskich, oddziały partyzanckie
korzystały wielokrotnie ze schronienia, żywności, środków lokomocji i środków pie
niężnych udzielanych przez maj. Szostek.
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W 1944 J. P. objął kierownictwo stadniny w Michałowie. W 1. 1947-1950 był dyr.
Państwowego Stada Ogierów w Białce k. Krasnegostawu i inspektorem stad i stadnin
rejonu lubelsko-kieleckiego. W 1950, gdy nie otrzymał należnego mu awansu na
inspektora hodowli koni okręgu Przemyśl, przeniósł się do Warszawy i zajął się
organizowaniem Działu Obrotu Końmi w nowo powstającej Centrali Obrotu Zwie
rzętami Hodowlanymi przy Ministerstwie Rolnictwa. Przyczynił się do rozszerzenia
eksportu koni z Polski, był współorganizatorem Związku Hodowców Koni. Jest auto
rem prac z dziedziny chowu i hodowli koni; część z nich weszła w skład zbiorowych
podręczników wydawanych przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. J. P. był
dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w Warszawie.
J. P. oż. z Klementyną Czerwonką, z którą miał córkę Halinę (ur. 1936), abs. Wydz.
Ogrodniczego SGGW (1957). Halina P. zajęła się kwiaciarstwem ozdobnym, jej kom
pozycje kwiatowe były nagradzane na wystawach krajowych i międzynarodowych,
np. srebrny medal na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozycji Kwiatowych w 1978,
srebrny medal na Światowej Wystawie Ogrodniczej w Osace (Expo 90). Robiła deko
racje kwiatowe w czasie pobytu Jana Pawła II w Warszawie. W sztuce kompozycji
kwiatowych wprowadziła nowy kierunek — kompozycje suchych kwiatów w wiszącej
ramie. Prowadzi kursy układania kwiatów, jest współautorką książki Kompozycje kwia
towe (1989), żona Andrzeja Melerskiego, abs. SGGW, mają córkę Agatę (ur. 1988).
Dok.: Księga pamiątkowa SG G W , s. 544; „Przegląd Hodowlany” 1957, nr 8.

Halina Melerska (red.)
SAMPŁAWSKI STANISŁAW ADAM
h. Korczak (20.10.1883-29.09.1952),
wł. maj. Uśnik (pow. łomżyński), nastę
pnie maj. Mazewo (pow. szczuczyński).
Syn Ksawerego i Ignacji Czartoryskiej.
Ur. w Mikołajewie (pow. łomżyński).
Do 1915 S. S. gospodarował w maj.
Uśnik. Uciekając z rodziną przed fron
tem, wyjechał do Rosji. Po powrocie
do Polski w 1920 zastał gospodarstwo
doszczętnie zniszczone. Dwór i budyn
ki gospodarcze były spalone. Nie było
możliwości ani środków na odbudowę
majątku, dlatego S. S. zdecydował się
sprzedać Uśnik (350 ha) na parcelację.
Za uzyskane pieniądze kupił (1922)
maj. Mazewo liczący 340 ha użytków
rolnych. Majątek miał charakter rolno-hodowlany, ale przeważała pro
dukcja zbóż. Fatalny stan gospodarki
wodnej wymagał melioracji, którą wy
konano w 1922 po zaciągnięciu poży
czki. Poprawa użytków zielonych po
zwoliła na powiększenie hodowli. Za
łożona została i prowadzona przez

O d lewej: NN, Stanisław Sampławski, H elena
z Godlewskich Sampławska, Zofia Godlewska
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wiele lat hodowla zarodowa polskiej rasy bydła czerwonego. W październiku 1939,
obawiając się represji ze strony władz sowieckich, S. S. z rodziną opuścił Mazewo
i wyjechał do GG. Do 1941 przebywał w maj. Mroga k. Łowicza, należącym do
rodziny S. S., Sewera i Eugenii Stanilewiczów. W 1.1941-1944 pracował w gospodar
stwie rolnym Wale k. Łowicza, będącym pod przymusowym zarządem niemieckim.
Majątek tej dzięki S. S. i jego synom stał się głównym punktem zaopatrzenia w żyw
ność oddziałów partyzanckich AK, działających na terenie pow. skierniewickiego.
W 1. 1945-1952 S. S. pracował na kierowniczych stanowiskach w Zarządzie PGR
jako dyr. Zespołów PGR Ruda (pow. wieluński), a następnie w Zespole PGR Czerniew (pow. łowicki). Zmarł w Bogusławicach, pochowany został w Piotrkowie.
S. S. oż. w 1912 z Heleną z Godlewskich (4.04.1891-19.06.1971), córką ^ Jana
(1852-1923) i Marii z Wyszyńskich.
Dzieci: 1. Jan (13.01.1912-22.07.1965), uczestnik wojny 1939, dyr. PGR Ruda
w woj. olsztyńskim; 2. Stanisław Ksawery (1915-1994), inż. elektryk, brał udział
w kampanii wrześniowej, później przebywał w obozach jenieckich; 3. Tadeusz (ur.
1920), uczestnik kampanii wrześniowej, abs. SGGW. W 1.1945-1992 pracownik PGR
na kierowniczych stanowiskach; 4. Roman (ur. 1925), abs. SGGW, pracownik resortu
Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
Dok.: Spis ziemian, woj. białostockie, s. 19.

Zofia Sampławska (B. K.)
SIEMIEŃSKI LEONARD h. Leszczyc (1856-07.1915), wł. maj. Żytno (pow. radom
szczański). Jedyny syn Jacka (zm. 1872), wł. maj. Zagórze (pow. radomszczański)
i Wilkoszewice (pow. piotrkowski), powstańca 1863, i Ewy z Siemieńskich h. Leszczyc
(zm. 1894), wł. Żytna.
L. S. należał do XII pokolenia rodu
Siemieńskich z Siemienie. Pierwszy zapis
o tej rodzinie pochodzi z 1470. Maj. Żyt
no był w posiadaniu tego rodu od 1639.
W I poł. XIX w. Siemieńscy wznieśli tu
dwór klasycystyczny, zachowany do dziś.
Na początku lat sześćdziesiątych XIX w.
Franciszka z Dembińskich Siemieńska
była fundatorką nowego kościoła w stylu
neoromańskim, zbudowanego na miejscu
drewnianego.
Za czasów L. S. Żytno z przyległościami miało ok. 1720 ha, w tym gruntów or
nych 217, lasów 1008, łąk i pastwisk 116 ha.
L. S. rozwinął w Żytnie uprawę chmielu,
która zwiększyła dochodowość majątku.
W czasie I wojny światowej L. S. poparł
aktywnie Legiony Polskie. Na jego po
grzebie w lipcu 1915 Władysław Sikorski,
jako przedstawiciel Naczelnego Komitetu
Narodowego, podkreślił zasługi L. S. dla
polskiego czynu zbrojnego.
L eonard Siemieński
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Dwór w Żytnie

L.
S. oż. ze Stefanią z Sulimierskich, h. Stary Koń (1858-1945), córką Władysława
(zm. 1866), wł. maj. Lubiec, powstańca 1863, zm. na Syberii, i Wandy z Walewskich
h. Kolumna.
Dzieci: 1. Maria (1881-1919), sanitariuszka Legionów, zm. na tyfus plamisty w szpi
talu polowym, niezamężna; 2. Elżbieta (1887-1970), niezamężna; 3. Jacek (17.11.
1887-24.02.1977); 4. ** Władysław (18.04.1891-6.09.1939); 5. Stefania (1893-1981)
za Józefem Saryuszem-Stokowskim h. Jelita. Ich dzieci: 5.1. Leonard i 5.2. Teresa.
Dok.: Spis obywateli, s. 112; SGKP, 1 .14, s. 901; m ateriały i dokum enty rodzinne.

Teresa Stokowska
SIEMIEŃSKI JACEK h. Leszczyc (17.11.1887-24.02.1977), wl. maj. Żytno (pow. ra
domszczański), rolnik, poseł na Sejm. Syn Leonarda (1856-1915) i Stefanii z Suli
mierskich h. Stary Koń (1858-1945).
Rodzeństwo: zob. biogram
Leonarda Siemieńskiego.
J. S. po ukończeniu w 1. 1907-1910 studiów rolniczych na UJ, objął w 1915, po
śmierci ojca gospodarstwo w Żytnie. W 1.1919-1920 brał udział w wojnie polsko-bol
szewickiej. Po powrocie do Żytna rozpoczął racjonalną gospodarkę. W majątku były
duże plantacje chmielu, przeznaczonego częściowo na eksport, hodowla koni remon
towych dla wojska i zarodowa obora. Gospodarstwo leśne uzyskało zatwierdzenie
100-letniego programu przez Ministerstwo Rolnictwa na eksploatację i częściowy eks
port drewna z jednoczesnym zalesianiem co roku 1% obszaru.
J. S. brał czynny udział w życiu politycznym i społecznym. W 1. 1930-1935 był
posłem na Sejm z ramienia BBWR. Był także prezesem ZZ w pow. radomszczań
skim, czl. zarządu Stów. Rolniczo-Handlowego w Radomsku, uczestniczył też w za
rządach wielu organizacji społecznych. Podczas okupacji niemieckiej był prezesem
„Uprawy” na kilka powiatów. W czasie wojny w Żytnie znalazło schronienie wiele
rodzin wysiedlonych przez Niemców, m.in. z Warszawy po powstaniu 1944.
Po wojnie J. S. wyrzucony w wyniku reformy rolnej z własnego majątku, zarządza!
grupą 7 majątków poniemieckich (PGR) na ziemiach odzyskanych k. Dobrodzienia.
Następnie zamieszka! w Warszawie, a ostatnie lata u syna Leonarda w Gdańsku.
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J. S. oż. z Ewą z Wielowieyskich h. Półkozic, wł. maj. Rędziny (pow. radomszczań
ski), córką
Stefana Wielowieyskiego (17.02.1865-11.11.1931) i Zofii z Deskurów.
Dzieci: 1. Zofia (ur. 9.02.1922), sanitariuszka AK w powstaniu warszawskim, wdo
wa po Jerzym Grobickim z Odrzywołka, zamieszkała po wojnie w Republice Połu
dniowej Afryki, obecnie w Anglii. Dzieci: 1.1. Ewa; 1.2. Tadeusz; 1.3. Anna; 2. Leo
nard (20.04. 1924-1.07.1988), oż. z Jadwigą Dobrowolską; 3. Stefan (10.12.192627.10.1944), żołnierz AK, zginął w bitwie z Niemcami pod Krzepinem; 4. Andrzej
(ur. 23.02.1929), oż. z Haliną Frybós, zamieszkały w Falenicy (Warszawa). Synowie:
4.1. Paweł; 4.2. Jerzy.
Dok.: Lista, s. 933; Zaroszyc, Wykaz, s. 31; J. Fierich, Studium Rolnicze, s. 235. M ateriały i dokum enty
rodzinne.

Zofia z Siemieńskich Grobicka, Teresa Stokowska

Jacek Siemieński

Władysław Siemieński

SIEMIEŃSKI WŁADYSŁAW h. Leszczyc (18.04.1891-6.09.1939), współwł. maj.
Żytno (pow. radomszczański), adm. maj. Racot (pow. kościański). Syn ** Leonarda
(1856-07.1915) i Stefanii z Sulimierskich h. Stary Koń (1858-1945).
W. S. studiował przez rok na UJ (1911-1912). Z zamiłowania był hipologiem
i znawcą koni rasowych. W wojnie z bolszewikami zgłosił się na ochotnika do wojska.
Otrzymał przydział artylerzysty do pociągu pancernego „Śmiały”. Walczył m.in. pod
Lidą i Baranowiczami. Służbę ukończył w stopniu ppor. rez.
W okresie międzywojennym założył i był pierwszym dyr. Państwowej Stadniny
Koni w Racocie k. Kościana, równocześnie zarządzał całością majątku. Był wysyłany
m.in. do Francji przez Związek Hodowców Koni.
Pierwszego dnia wojny 1939 W. S. ewakuował stadninę z zamiarem dotarcia do
Janowa Podlaskiego, a nawet do Białki. 6.09. W. S. ze stadem koni, taborem z paszą
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i masztalerzami musieli przejechać przez most na Pilicy k. Nowego Miasta, gdzie
zostali ostrzelani przez samoloty niemieckie, a szosa zbombardowana. W. S. został
śmiertelnie ranny. Pochowany jest na cmentarzu w Michałowicach k. Nowego Miasta
nad Pilicą. Pogrzeb zorganizowali p. p. Bonieccy, wł. maj. Tomczyce.
Po wojnie na ścianie budynku, mieszczącego Dyrekcję Państwowej Stadniny Koni
w Racocie, umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą W. S.
W. S. rodziny nie założył.
D ok .'.Lista, s. 933-934. M ateriały rodzinne.

Teresa Stokowska
SIEMIEŃSKI LEON h. Leszczyc (1880-1926), dzierżawca maj. Żuraw (pow. często
chowski). Syn Leona (zm. 1884), wł. maj. Skrzydłów (pow. radomszczański), i Zofii
z Zielonków h. Jastrzębiec (zm. 1920).
Rodzeństwo: 1. Józef (1882-1941), prof. UJ, dr filozofii, historyk prawa, archiwi
sta, w 1.1920-1939 dyr. Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, odznaczo
ny w 1929 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1941 aresztowany
i wywieziony do Oświęcimia, tam zmarł (nr obozowy 21944). W 1908 oż. z Haliną
Zawadzką, która zginęła podczas akcji pod Arsenałem w 1943. Mieli dwoje dzieci:
1.1. Zbigniew (1909-1989), dr praw i ekonomii, żołnierz Armii Polskiej w 1940 we
Francji, ekspert Międzynarodowego Funduszu Monetarnego i Banku Światowego
na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zm. w Londynie, kawaler; 1.2. Halina (1913-2.08.
1944), plastyk-grafik, żołnierz AK, zginęła w powstaniu warszawskim; 2. Wiktoria
(zm. 1950) za »+ Bogusławem Saryuszem-Stokowskim z Pieskowic (1861-1926);
3. Stefania za Tadeuszem Zielonką h. Jastrzębiec z Mniewa; 4. Helena za Stefanem
Śliwińskim z Sokołówki; 5. Leonia (zm. 1940) za Józefem Zawadzkim, prof. chemii,
rektorem PW, ich syn 5.1. Tadeusz, pseud. AK „Zośka”.
L. S. gospodarował w maj. Żuraw należącym do Raczyńskich. Była to wieloletnia
dzierżawa (gospodarstwo rolne uprzemysłowione i leśne eksploatacyjne). Staraniem
L. S. w majątku stanęły nowe zabudowania folwarczne i dwór. L. S. działał również
społecznie, m.in. piastował funkcję czł. zarządu okręgowego ZZ i Tow. Rolniczego.
Żmarł w Żurawiu. Spoczywa na cmentarzu w Mstowie w grobowcu rodzinnym.
L. S. oż. z Natalią Świrską h. Szalawa (zm. 1959).
Dzieci: 1. Zofia (zm. 1975), filolog, za Urbanem Siemiątkowskim; 2. Stefan
(zm. 1945), prawnik; 3. Maria (zm. 1986), inż. rolnik, za Januszem Saryuszem-Sto
kowskim h. Jelita; 4. Leszek (zm. 1967), inż. elektryk; 5. Anna (zm. 1991).
'Dok.-.Lista, s. 932-933; Łoza, 1.1, s. 663; Słownik uczestniczek wal ki o niepodległość, s. 358. Materiały rodzinne.

Teresa Stokowska
SZWEYCER (SZWEJCER) MICHAŁ TEOFIL ADAM h. Zadora (6.11.1843-20.01.
1919), wł. maj. Rzeczyca, Lubocz i Bartoszówka (pow. rawski), Zbór Miasto Łask
(pow. łaski), Kuflew (pow. Mińsk Mazowiecki) oraz Brudzice (pow. radomszczański),
prawnik. Syn Wincentego Kornela i Heleny z Łabęckich h. Łabędziogrot. Ur. w ro
dzinnym maj. Olszowa (pow. brzeziński).
Rodzeństwo: 1. Bronisław; 2. Helena za Olszowskim; 3. Zofia za Bagniewskim;
4. Jadwiga za Ignacym Czermińskim, ich syn 4.1. Stefan (1871-1937).
M. S. wychowywany był w tradycjach patriotycznych, jego ojciec i dwaj stryjowie
byli oficerami w powstaniu listopadowym. Szkołę średnią ukończył w Warszawie,
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gdzie również rozpoczął studia prawnicze w Szkole Głównej, przerwane wybuchem
powstania styczniowego, dokończone w Petersburgu. W czasie powstania służył ra
zem z bratem w oddziale konnym Grabowskiego. Ranny w bitwie pod Milanówkiem,
cudem uniknął śmierci. Wyniesiony z pola walki przez właścicieli maj. Milanówek
pp. Lasockich, u nich znalazł schronienie
i powrócił do zdrowia. Wrócił do kupione
go w 1857 maj. Rzeczyca. Razem z ojcem
i bratem został aresztowany, gdy kozacy
znaleźli schowaną w stodole broń, następ
nie wykupiony z więzienia dzięki pomocy
Marii Kalergis. Ponownie przystąpił do
powstania, które już jednak dogasało.
Po śmierci ojca w 1872 objął wraz z bra
tem Rzeczycę. Przez trzy lata gospodaro
wali razem. Po ślubie z Eufemią Suską
z Giżyc (1854-1937), za jej posag spłacił
brata, kupując mu maj. Wancerzów (pow.
częstochowski). Unowocześnienie gospo
darstwa, wprowadzenie płodozmianu,
zwiększenie upraw ziemniaka, budowa
gorzelni z rektyfikacją w Rzeczycy i dru
giej na fol. Glina zwiększyło znacznie do
chody i umożliwiło nabycie dwóch maj.:
Luboczy, graniczącej niemal z Rzeczycą,
oraz Bartoszówki, położonej nieco dalej
w kierunku Rawy. Łącznie dobra rzeczyckie obejmowały 2600 ha (1800 ha ziemi
Michał Szweycer
ornej, łąk itd. oraz 800 ha lasu). W 1895
M.
S. na
dobra (Miasto Łask składające się z kilkunastu folwarków o łącznej pow. 5700 ha)
i przeniósł się tam z Rzeczycy, którą pozostawił w zarządzie administratora. W Łasku
zajął się przede wszystkim unowocześnieniem gospodarki leśnej. Zlikwidował sprze
daż poręb na pniu kupcom żydowskim, wybudował tartak w Poleszynie, wprowadził
sadzenie lasów w miejsce dotychczasowego systemu pozostawiania nasienników.
Rozwijał też hodowlę: w fol. Janowice, Edwardów i Wesołka zaprowadzi! owce, we
Wronowicach, Orchowie, Ostrowie, Woli Łaskiej i Mieście Łasku obory udojowe. Za
zlikwidowaną przez władze rosyjskie propinację (w miastach za odszkodowaniem)
otrzymał 120 tys. rubli, co umożliwiło mu spłatę zadłużenia wynikłego z kupna mają
tku oraz budowę gorzelni we Wronowicach. Racjonalną gospodarkę w Łasku utru
dniała jednak nie uregulowana kwestia serwitutów. W 1907 zakupił od ks. Stanisława
Lubomirskiego dobra Kuflew o pow. 6500 ha i tam się przeprowadził. Dobra łaskie
i rzeczyckie oddał w dzierżawę synom. W Kuflewie wybudował gorzelnię, duży tartak
przy stacji Mrozy i 18 km kolejki leśnej. Zorganizował sprzedaż drewna do Anglii.
Ostatnim nabytkiem M. S. był maj. Brudzice o pow. 600 ha.
M.
S. wspierał finansowo budowę kościoła parafialnego w Rzeczycy, społecznie
pracował jednak głównie w Warszawie w Stów. Producentów Spirytusu, w Sekcji Rol
nej Warszawskiego Tow. Popierania Przemysłu i Handlu, Komisji Sobieszyńskiej (fun
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dacja z zapisu hr. Kickiego); byi prezesem Tow. Rolniczego w Piotrkowie. W 1904
opracował projekt spółki ziemiańskiej w celu budowy wytwórni krochmalu i syropu
kartoflanego. Mimo uzyskania kredytów z Banku Handlowego nie udało się zawiązać
spółki wobec konfliktów między przyszłymi udziałowcami.
W 1912/1913 przeprowadził działy rodzinne, mając do podziału 15 000 ha, Brud
nice zatrzymał dla siebie. Majątek wycenił najstarszy syn »+ Janusz, działy wybierali
od najmłodszego, tj. Michała. Majątek wraz z gotówką po odliczeniu długów składał
się na schedę wartości 2 200 000 rbl. M. S. w 1913 przeniósł się z żoną do Warszawy,
gdzie mieszkał do śmierci. Pochowany w katakumbach na Powązkach, po roku został
przeniesiony do grobu rodzinnego w Rzeczycy.
Obdarzony wyjątkową pamięcią, M. S. był znawcą literatury romantycznej, historii
Polski i powszechnej. Choć nie uczestniczył aktywnie w życiu politycznym, brał żywy
udział w ówczesnych dyskusjach na temat wizji przyszłego państwa polskiego. Był
szczęśliwy, iż doczekał się odrodzenia wolnej i niepodległej Polski.
Dzieci: 1. »+ Janusz Wincenty Piotr (30.07.1876-12.11.1959); 2. Bronisław (18801958), wł. maj. Kuflew, od 1898/1899 studiował na kierunku przyrodniczym Wydz.
Fizyko Matematycznego UW, później przeniósł się do Instytutu Rolniczego i Leśne
go do Puław, gdzie w 1904 ukończył rolnictwo; 3. Michał (1885-1959), wł. maj. Rze
czyca, Lubocz i Bartoszówka, szkołę średnią ukończył w Humaniu i studiował rol
nictwo (1905/1906) na UJ, oż. l°v. z Heleną Suską, dzieci: 3a.l. Paweł, 3a.2. Helena
2°v. ze Stefanią Konarską, córka: 3b.l. Krystyna; 4. Kazimierz (zm. dzieckiem);
5. Zofia (zm. dzieckiem).
Dok.: Spis obywateli, s. 121; Wspomnienia puławskie, W. 1933, s. 161.

Tomasz Szweycer (B. K.)
SZWEYCER (SZWEJCER) JANUSZ WINCENTY PIOTR h. Zadora (30.07.187612.11.1959), wł. dóbr Miasto Łask (pow. łaski), rolnik. Syn »>■Michała Teofila Adama
i Eufemii z Suskich h. Pomian z Giżyc (pow. sochaczewski).
Rodzeństwo: zob. biogram
Michała Szweycera.
W 1896 wstąpił na UW, z którego został kamie usunięty za działalność patriotycz
ną. Studia kontynuował w 1. 1898-1899 w Wyższej Szkole Rolniczej w Berlinie, spe
cjalizując się w technologii rolno-spożywczej. W 1900 objął w dzierżawę maj. Rzeczy
ca (należący do jego ojca) z fol.: Glina, Paulinów, Kawęczyn, Lubocz i Bartoszówka,
razem przeszło 2500 ha. Gospodarował tam ok. 10 lat, intensyfikując produkcję
ziemniaków dla dwóch gorzelni. W 1909 otrzymał w działach rodzinnych od ojca
dobra Miasto Łask (11 folwarków, 5500 ha), które prowadził do 1939. Intensyfikując
gospodarkę, wybudował w Kolumnie tartak, we Wronowicach gorzelnie, w Woli Ła
skiej założył rozległe szkółki drzew owocowych, w Poleszynie szkółki drzew ozdob
nych. Zdrenował 7 folwarków, założył stawy rybne, na dwóch fol. Łask i Wola Łaska
zlikwidował produkcję rolną, a założył sady owocowe.
Mając od wczesnej młodości zacięcie społecznikowskie, utrzymywał dwie ochronki
z tajnym nauczaniem dla dzieci służby i chłopów z okolicznych wsi. Służbę folwarczną
zapisał do kasy emerytalnej przy kasie rolników i ogrodników, zapewniając jej stałą
bezpłatną opiekę lekarza i akuszerki-higienistki. W pow. rawskim założył, jako jedno
z pierwszych w kraju, Koło Porad Sąsiedzkich, a w Rzeczycy Rolniczą Spółkę Chłops
ką (zawiązanie tej spółki nie wymagało zezwolenia władz rosyjskich). Główne efekty
pracy tej spółki to: likwidacja wspólnych z dworem pastwisk, komasacja gruntów,
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dobrowolna wspólna naprawa dróg, a także założenie Ochotniczej Straży Pożarnej.
W 1902-1903 brał czynny udział w pracach Sekcji Rolnej przy Warszawskim Tow.
Popierania Przemysłu i Handlu. Wspólnie ze swoim ojcem opracował 3 memoriały:
0 potrzebie zakładania hipotek włościańskich, o zabezpieczeniu starości pracow
nikom rolnym, o formie organizacji ziemian w oparciu o wzory ziemstw w Rosji.
W 1905 był czł. Komisji dla podwyższenia płac i ordynarii dla pracowników rolnych.
Sam wprowadził w dobrach rzeczyckich ten projekt w życie, dzięki czemu służba nie
przystąpiła do strajku rolnego, który ogarnął wiele wsi Królestwa Polskiego i mógł na
prośbę sąsiadów i strajkujących jeździć po całym powiecie, polubownie likwidując
konflikty. Jesienią 1905 po ogłoszeniu manifestu październikowego zorganizował
w Tomaszowie Maz., Rawie i Krzemienicy wielkie manifestacje narodowe, za co
został później skazany na 3 miesiące więzienia. W 1908 został wybrany radcą Dyrekcji
Głównej TKZ i był nim ponad 20 lat.
W czasie I wojny światowej popierał ideę legionową, współdziałając z Władysła
wem Sikorskim i Kazimierzem Sosnkowskim, przyjmując ich na zebraniach organizo
wanych u siebie w domu. W 1918 został wybrany do Rady Stanu z okręgu łódzkiego,
a w listopadzie 1918, na prośbę gen. Tadeusza Rozwadowskiego, sformował oddział
kawalerii dla 2 p. uł. w Kaliszu. Ofiarował dla tego oddziału konie wraz z siodłami
1 umundurowaniem. Wreszcie sam do niego wstąpił, a także ochotnicy ze służby
i z miasta. Służył w 2 p. uł. jako zwykły ułan przez pół roku, ale po przebyciu ciężkiej
hiszpanki, powrócił do domu. W 1920, pełniąc funkcję powiatowego komendanta
Straży Obywatelskiej, sformował również pluton dla 203 p. uł. z ochotników —
ziemian pow. łaskiego, sieradzkiego, kolskiego i łęczyckiego.
W latach dwudziestych był prezesem Koła Porad Sąsiedzkich, prezesem wojewó
dzkim (Łódź) Stronnictwa Chrześcijańsko-Rolniczego (w latach trzydziestych prze
kształconego w Stronnictwo Zachowawcze) oraz prezesem diecezjalnej Akcji Kato
lickiej. W 1928 założył letnisko dla mieszkańców Łodzi — „Miasto Las Kolumna”,

Janusz Szwejcer z synem Andrzejem i wnukiem Michałem
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Dwór w Ostrowie

które żywiołowo rozwinęło się w latach trzydziestych. Pokrył koszty budowy stacji
kolejowej i poczty, ofiarował tereny na budowę kościoła, plebanii, rynku, parku itp.
Za działalność społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a za działal
ność w Kościele, Orderem Św. Grzegorza.
W pierwszych dniach wojny 1939 stracił dwóch synów Stanisława i Zbigniewa.
W październiku 1939, po konfiskacie majątku został aresztowany i skierowany do
obozu koncentracyjnego w Radogoszczy pod Łodzią, zwolniony po czterech miesią
cach mieszkał z żoną do powstania 1944 w Warszawie.
Od 1945 był mieszkańcem Poznania. Przyzwyczajony do czynnego życia, pomimo
niemłodego wieku wstąpił na UP, gdzie po czterech latach otrzymał tytuł mgr. histo
rii. Znając doskonale łacinę i paleografię łacińską, odczytywał dla prof. Gerarda
Labudy średniowieczne dokumenty. Działał czynnie w Polskim Tow. Historycznym
i Związku Zachodnim. Zmarł w Poznaniu, a pochowany został w Łasku. J. S. był po
stacią tak szanowaną, że w pogrzebie wzięły udział partyjne władze miasta z pierw
szym sekretarzem PZPR na czele, lekarzem Żydem, którego J. Sz. uratował w czasie
okupacji niemieckiej. Wieniec na grobie złożyła również gmina żydowska. Mimo dnia
powszedniego zezwolono na zamknięcie sklepów, aby umożliwić mieszkańcom
uczestniczenie w pogrzebie.
J. S. w 1911 oż. z Marią Benigną Antonillą z Kożuchowskich (1885-1967).
Dzieci: 1. Andrzej (24.02.1912-11.09.1990), doc. dr hab. AR w Poznaniu, oż.
z Hanną Stronczyńską h. Prawdzie, mgr. inż. rolnik, ich dzieci: 1.1. Michał (ur. 1938),
prof. dr hab. PP, oż. z Anną Tyszarską; 1.2. Maria (ur. 1943), mgr psychologii, za
Leopoldem Berkowskim, prof. PP; 1.3. Barbara (ur. 1945), mgr chemii, za Florianem
Buksem, ekonomistą; 1.4. Jolanta (ur. 1949), mgr psychologii, za Wojciechem Merklingerem, mgr. inż.; 2. Stanisław (7.05.1913-13.09.1939), inż. rolnik, pchor. 1 p. ul.,
poległ w walce z Niemcami we wsi Weliny-Ruś (pow. Wysokie Mazowieckie), odzna
czony pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari V kl.; 3. ** Janina Grupińska (26.10.
1914-19.11.1994); 4. Tomasz (ur. 16.04.1916), abs. SGH, w 1937 oż. z Marią PrądzyńDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ską h. Grzymała, ich dzieci: 4.1. Stanisław (ur. 24.01.1944), mgr inż. PW, oż. z Zofią
Konarską h. Gryf, córką
Andrzeja Konarskiego (1917-1981); 4.2. Anna (ur. 6.04.
1946), mgr matematyki, za Janem Suskim, prof. fizyki, mieszkają we Francji; 4.3. Zo
fia (ur. 3.06.1949), mgr ekonomii, za Piotrem Krasiwiczem, dr. med.; 4.4. Maria
Magdalena (ur. 25.01.1956), mgr teologii, za Andrzejem Krzeptowskim; 5. Janusz
(ur. 18.03.1918), inż. ogrodnik, oż. z Jadwigą Tymińską, ich dzieci: 5.1. Elżbieta (ur. 1946),
mgr ekonomii, za Piotrem Szczypiorowskim; 5.2. Janusz (ur. 1950) mgr inż. architekt,
oż. z Ewą Ławrynowicz; 5.3. Jolanta (ur. 1957); 6. Zbigniew (10.11.1920^1.10.1939),
abs. gimn. Tow. Szkoły Mazowieckiej w Warszawie (1938) i Szkoły Podchorążych Ka
walerii Rezerwy w Grudziądzu, pchor. 2. p. uł. poległ w bitwie z Niemcami w Woli
Gułowskiej pod Kockiem, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V; 7. Maria (24.06.
1922-1996), zakonnica w klasztorze Sacre Coeur, przełożona domów w Grabowie
(Warszawa) i Zbylitowskiej Górze, misjonarka w Zairze i Moskwie.
Dok.: Spis obywateli, s. 121; Zaroszyc, Wykaz, s. 17; Lista, s. 1039-1040; Księga pamiątkowa SGG W , s. 590;
S. Brzozowski, Polacy na studiach, s. 182. Informacje rodziny.

Tomasz Szweycer (B. K.)
SZWEYCER (SZWEJCER) MARIA BENIGNA ANTONILLA z KOŻUCHOWSKICH h. Doliwa (9.07.1885-6.11.1967), wspólwl. maj. Janczewice (pow. warszawski),
dóbr Miasto Łask (pow. laski). Córka Aleksego Dzika-Kożuchowskiego, wł. maj. Rysiny (pow. koniński) i Janczewice, i Zofii z Orzechowskich h. Oksza. Ur. w Rysinach.
Rodzice nie chcieli rozstać się z jedynaczką i dlatego M. Sz. początkowo kształciła
się w domu. Mając 18 lat, została wysiana do szkoły gospodarstwa domowego w Chyliczkach pod Warszawą, którą ukończyła.
W 1905 M. S. poślubiła swego sąsiada Witolda Radziszewskiego h. Radwan, wł.
maj. Trębki (pow. ostyński). W 1906, w jej życiu nastąpiło szereg istotnych zmian.
Rodzice sprzedali Rysiny, a kupili mały fol. Janczewice (170 ha) z ładnym i wygod
nym dworem. Urodził się syn Antoni, a w końcu roku zmarł nagle na serce jej mąż.
W tej sytuacji, za radą ojca i brata męża Henryka Radziszewskiego, prof. ekonomii,
M. S. sprzedała Trębki i przeniosła się z synem do Janczewic. W 1911 wyszła za mąż
za
Janusza Szweycera (30.07.1876-12.11.1959).
Pomimo licznych obowiązków związanych z wychowaniem dzieci i prowadzeniem
domu M. S. podjęła szeroką działalność społeczną. Była przewodniczącą Koła Zie
mianek Łasko-Zduńskowolskiego. Organizowała koła gospodyń wiejskich, utrzymu
jąc stałą instruktorkę w Łasku, która poza pensją i wyżywieniem miała do dyspozycji
bryczkę i konia dla objazdu okolicznych wsi. Do 1918 zajmowała się, założonymi
przez teściową, trzema tajnymi szkołami, ochronkami w Ostrowie, na Uracie i we
Wronowicach. Po 1918, po wprowadzeniu powszechnego nauczania ochronki, zostały
zamienione na bursy dla sierot wojennych i osieroconej młodzieży męskiej, z pełnym
utrzymaniem i opłacaniem szkół. Bursę i sierociniec prowadziły dawne nauczycielki.
Wspólnie z mężem kierowali na swój koszt wszystkie zdolniejsze dzieci służby oraz
niekiedy i sąsiednich włościan do gimnazjum, a następnie na wyższe uczelnie lub do
szkół zawodowych. Zawsze było kilku stypendystów. Pomimo że leczeniem służby zaj
mowali się dwaj lekarze na stałej pensji, zgodnie z tradycją M. S. była stałym pośred
nikiem między chorymi a służbą zdrowia, doradcą i osobą, która udziela pierwszej
pomocy, i to zarówno rodzinom służby, jak i całej wsi. Ten zmysł społeczny, dobroć
serca i zrozumienie dla cierpień i zmartwień ludzkich spowodował, że wiele organi
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zacji zaczęło się ubiegać o współpracę M. S. Już w latach dwudziestych, prócz prze
wodniczenia w Kole Ziemianek została wiceprzewodniczącą tego Stowarzyszenia.
Była także czł. wojewódzkiego zarządu „Pomocy Zimowej” oraz przewodniczącą die
cezjalnej Akcji Katolickiej Kobiet. W latach trzydziestych została przewodniczącą
Kół Gospodyń Wiejskich na całą Polskę. W 1939 zrzekła się wszystkich funkcji,
pozostawiając jedynie przewodnictwo Stów. Zjednoczonych Ziemianek. Stanęła na
czele pielgrzymki do Częstochowy kobiet polskich, ofiarowując złote berło i jabłko
ufundowane przez ziemianki i gospodynie wiejskie, które jako wota zawieszono przy
cudownym obrazie. Z jezuitą o. Janem Rostworowskim lub dominikaninem o. Jac
kiem Woronieckim organizowała kilkudniowe zamknięte rekolekcje.
Podziwiana była przez wszystkich, że mając ośmioro dzieci, tyle czasu poświęcała
pracy społecznej. Mogła to osiągnąć dzięki zdolnościom organizacyjnym, pracowito
ści i silnej woli. Jej dzień wyglądał nastę
pująco: wstawała przed godz. 7. Po przy
witaniu dzieci i wspólnej z nimi gimnasty
ce, schodziła z mężem na śniadanie.
0 godz. 8, jeżeli była pogoda, z mężem
1 synami odbywała przejażdżkę konną,
w amazonce, używając siodła damskiego.
Po powrocie przyjmowała gospodynię,
kucharza i ogrodnika, wydając dyspozyc
je. O 9.30 siadała do biurka i przez godzi
nę załatwiała rozliczną korespondencję
osobistą i wszystkich organizacji społecz
nych. Następnie, do godz. 11.30 przyjmo
wała interesantów proszących o radę, po
moc w chorobie lub wsparcie. Miała swoje
stałe kwitariusze na opał do gajowych, na
kartofle do rządcy, na mąkę do młyna, na
pieniądze do kasjera, a nawet kwity do
sklepów w Łasku. O 12.15 podawany był
obiad, po którym do podwieczorku swój
czas poświęcała rodzinie. Po podwieczor
ku siadała znowu do korespondencji lub
razem z mężem udawała się do któregoś
z folwarków, podczas wakacji towarzyszy
M aria z Kożuchowskich Szweycerowa
li im synowie na koniach. Dwa razy w ty
godniu jeździła samochodem na całe popołudnia na zebrania rozlicznych organizacji
społecznych, a jeden lub dwa razy w miesiącu do Warszawy na kilka dni, w tym samym
celu. Wieczorem po kolacji podawanej o godz. 7, siadywała w salonie przy fortepianie
i grała Szopena, Liszta, Beethovena, na zmianę z walcami, kujawiakami i mazurami,
a młodzież tańczyła. W latach trzydziestych, wyręczał ją czasem patefon. Spać chodzi
ło się po godz. 9.
Dom był liczny: dziadek, dwie babki, rodzice, ośmioro dzieci, dwie-trzy ciotki-rezydentki, nauczycielka francuskiego, nauczycielka, korepetytor, bona, w sumie
ok. 20 osób. Podczas wakacji lub świąt, na które zjeżdżała bliższa i dalsza rodzina,
koledzy i koleżanki, liczba osób przy stole dochodziła do 30. To czynne i pracowite
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życie umożliwiała pomoc matki M. S., która przejęła na siebie częściowo ciężar
wychowywania wnuków i prowadzenia tak dużego domu. Starsze dzieci uczęszczały
do szkoły w Warszawie, gdzie były pod opieką dziadków. Dzięki dobrze funkcjonują
cej poczcie, matka i babka miały codzienne informacje o młodych.
M.
S. mimo swej łagodności i dobroci była dość surowa i wymagająca. Nigdy nie
dopuszczała w domu i na organizowanych przez siebie publicznych zabawach do gier
hazardowych i do nadużywania alkoholu. W czasach kryzysu sprzeciwiała się wszel
kim przejawom zbędnego luksusu, a gdy taki dostrzegła, winowajca musiał wykupić
się datkiem na cele społeczne.
W czasie wojny straciła dwóch synów, mąż dostał się do obozu koncentracyj
nego, a ona sama została zmuszona z matką i córkami uciekać ze skonfiskowanego
domu. Zimę 1939/1940 przebyła u brata męża w Rzeczycy nad Pilicą, a następne lata
w Warszawie.
Po zakończeniu wojny, do swej śmierci, mieszkała wraz z córką Janiną Ciupiń
ską w Poznaniu, tam też zmarła.
Syn z pierwszego małżeństwa, Antoni Radziszewski h. Radwan (1906-1968), mgr
inż. rolnik, oż. z Marią z Taczanowskich h. Jastrzębiec. Dzieci z drugiego małżeństwa
zob. »>■Janusz Szweycer.
Dok.: „Ziem ianka Polska” W 1939 nr 7; Spis obywateli, s. 59.

Tomasz Szweycer (B. K.)
WIELOWIEYSKI STEFAN h. Półkozic, pseud. publicyst. „Małopolanin” (17.02.186511.11.1931), wł. dóbr: Zaryszyn (pow. miechowski), Lubcza i Janów (pow. jędrzejow
ski), Uher (pow. chełmski), Krasna-Mniów i Mokrsko (pow. kielecki), Błaszków-Odrowąż (pow. koński), Rędziny (pow. radomszczański), Chełmo-Tworowice (pow.
radomszczański), Nagłowice i Nieborów (pow. jędrzejowski) oraz zakładów cera
micznych „Odrowąż” i słodowni „Lubicha-Jędrzejów”, prawnik, ekonomista, Radca
Dyrekcji i Komitetu TKZ w Warszawie, założyciel Tow. Rolniczego w Kielcach, dwu
krotny czł. rosyjskiej Rady Państwa. Syn Adama (28.06.1835-28.08.1901), prezesa
Dyrekcji TKZ w Kielcach, i Marii z Błeszyńskich h. Suchekomnaty. Ur. w Lubczy.
Rodzeństwo: 1. Zofia (1866-26.06.1927) za Stanisławem Sucheckim h. Poraj
(zm. 1915); 2. Ewa Maria (23.12.1867-25.11.1941), zakonnica s. Felicja od Jezusa
w zgromadzeniu ss. niepokalanek w Jarosławiu; 3. Emilia (4.12.1868-3.04.1939), li
teratka i działaczka społeczna; 4. Maria (18.01.1871-20.12.1955) za Stanisławem
hr. Łosiem h. Dąbrowa (8.10.1865-20.06.1939); 5. Władysław (3.02.1872-15.06.1934),
oż. z Anną z Łuniewskich h. Łukocz (25.04.1872-28.02.1920); 6. Paweł (1875-23.02.
1908); 7. Jan (1878-22.12.1910).
Wychował się w atmosferze patriotycznej — zarówno ojciec Adam, jak i dziadek
Henryk (3.06.1806-27.04.1889) — odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari brali
udział w powstaniach 1830 i 1863. W gimnazjum, które ukończył w Kielcach w 1883
z odznaczeniem (srebrny medal), S. W. wyróżniał się wybitnymi zdolnościami i praco
witością. Należał do koła młodzieży, która uzupełniała swoje wiadomości z historii
i literatury polskiej i powszechnej. Pomagał kolegom z młodszych roczników w nauce,
użyczając im książek polskich i dając korepetycje, o czym wspomina w swoich Dzien
nikach Stefan Żeromski, któremu robił korekty prac literackich.
Studiował przez dwa lata prawo w Warszawie, a w 1887 ukończył Wydz. Prawa na
uniw. w Petersburgu. Podczas studiów zaczął pracować w Banku dla Handlu Zagra
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nicznego. Wybrał ten kierunek, ponieważ uważał, że pracować dla kraju trzeba przez
ekonomiczne podniesienie ogólnego dobrobytu i rozwój rodzimego przemysłu i han
dlu. W kwietniu 1890 S. W. został przez dyrekcję Banku wysłany do Paryża celem zor
ganizowania filii, w której przez 4,5 lat zajmował stanowisko wicedyrektora. W 1892
powierzono mu szczególnie trudne zadanie rewindykacji milionowych sum w „Credi
to Mobilare” w Rzymie, z powodu upadłości tego banku, finansującego import zboża
z Rosji. S. W. wywiązał się pomyślnie z tej misji i został wyznaczony do organizowania
nowego oddziału Banku w Genui, gdzie mianowano go dyrektorem. Sukces w spra
wie banku „Credito Mobilare” wyrobił S. W. w ówczesnych sferach finansowych Pa
ryża przydomek „Ehomme d’Italie”. S. W. wiosną 1895 powrócił do kraju i podjął
działalność gospodarczą.
W 1891 Zofia Deskur wniosła mu w wianie lasy w Sancygniowie (pow. miechow
ski), które zaczął eksploatować. Wybudował tartak w Sancygniowie, a potem w 1898
drugi w Nagłowicach. W 1900 nabył maj. Zaryszyn (578 ha), gdzie wybudował cegiel
nię, budynki gospodarcze i mieszkalne. W rok później nabył duże dobra leśne Krasne-Mniów (3600 ha) oraz Blaszkow-Odrowąż, gdzie założył tartak i fabrykę beczek
(w Wołowie); założył też odlewnię w Nieborowie i Krasnej. Pod koniec I wojny świa
towej rozpoczął budowę dużych zakładów ceramicznych w Odrowążu przy nowo
uruchomionej, z jego inicjatywy i fiansowym wsparciu, stacji kolejowej w Sołtykowie.
Jednocześnie rozpoczął pracę społeczną i publiczną i był jednym z najbardziej
zasłużonych organizatorów Tow. Rolniczego w Kielcach i Oddziału Handlowego
Tow. W 1898 został radcą asekuracyjnym tow. pińczowskiego oraz czł. komisji dro
gowej i kontrolerem budowy drogi z Działoszyc do Nieszkowa. W 1906 S. W. wybrany
na zjeździe stowarzyszonych w Kielcach radcą Dyrekcji Głównej TKZ w Warszawie,
objął dział rachunkowości i wskazał nowe kierunki polityki finansowej TKZ. S. W.
był również: delegatem taksowym TKZ, czł. okręgowej komisji finansowej w Kiel
cach, czł. Tow. Osad Rolnych i w 1898 sędzią w dziale leśnym na Krajowej Wystawie
Rolniczej w Kielcach. Od 1895 był czł. korespondentem warszawskiej gazety „Słowo”
i „Kraj”, podpisywał się pseud. „Małopolanin”. W artykułach do prasy S. W. pisał
0 kasach gminnych i wójtach, o szkołach gminnych, o asekuracjach i pożarach na
przednówku, o złodziejstwach na wsi i kontaktach policji z przestępcami i o sędziach
śledczych, o naprawie dróg i ich budowie, ochronie lasów, o reformie samorządu
gminnego. W 1900 został powołany do Komitetu Taryfowego Kolejowego i brał
udział w pracach i zjazdach Komitetu w Warszawie, Kijowie i Petersburgu. W tym też
czasie opracował memoriał o sprawach rolniczo-ekonomicznych (o nałożeniu cła na
przywożone zboże z Niemiec do Królestwa Polskiego), który przyczynił się wydatnie
do zmiany niekorzystnego traktatu handlowego z Niemcami. W 1909 został wybrany
na zjeździe wyborców w Warszawie do Rady Państwa w Petersburgu, gdzie brał udział
w pracach komisji finansowej i przesiedleńczej. Od 1909 był skarbnikiem i sekreta
rzem połączonych kół polskich członków Rady Państwa z Królestwa, Litwy i Rusi;
w 1913 przyjął ponowny wybór do Rady Państwa. Przed wojną urządzał w Kielcach
1 u siebie w Lubczy, gdzie zamieszkał z rodziną po śmierci swojego brata Pawła,
zjazdy wyborców z ziemi kieleckiej, na których składał sprawozdania z działalności
Koła Polskiego w Radzie Państwa. Na tych spotkaniach omawiano również aktualne
sprawy gospodarczo-ekonomiczne kraju i regionu (np. projekt budowy linii kolejo
wej do cukrowni w Kazimierzy Wielkiej i Szreniawie, oraz do Proszowic i Pińczowa).
W 1. 1912-1914 S. W. wybudował największą w Królestwie Polskim eksportową słoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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downię „Lubicha” w Jędrzejowie oraz młyn motorowy. Dochody ze słodowni pozwo
liły S. W. na kupno maj. Chełmo-Tworowice. W 1915 S. W. pozostał w Królestwie i był
przez władze okupacyjne internowany prawie przez rok w Lubczy. Wtedy rozpoczął
pisanie wspomnień o swojej pracy w Paryżu i w Radzie Państwa w Petersburgu. Wy
dał je drukiem w „Dzienniku Polskim”. W okresie po I wojnie światowej pisywał
artykuły, m.in. do „Gazety Rolniczej”, „Gazety Kieleckiej” i „Dziennika Polskiego”.
W 1918 S. W. wrócił do TKZ i wybrany został radcą dyrekcji, a potem Komitetu TKZ
w Warszawie, w którym pozostawał do 1927, a następnie był w delegacji finansowej
i Komisji Rewizyjnej Banku Ziemskiego w Warszawie. Jako znawca spraw leśnych,
został powołany do Woj. Komisji Ochrony Lasów w Kielcach. Od 1925 był czł.
i sekretarzem Rady Naczelnej Tow. Przyjaciół Skarbu. Gdy na początku lat dwudzie
stych przestało istnieć Stronnictwo Polityki Realnej, wstąpił do Stronnictwa Chrześcijańsko-Rolniczego, powstałego po reorganizacji Stronnictwa Pracy Konstytucyjnej.
Uczestniczył w pracach organizacyjnych i w zjazdach Stronnictwa w Warszawie i Po
znaniu. Urządzał też zjazdy w woj. kieleckim, w których brali udział wybitni przedsta
wiciele władz Stronnictwa i licznie przybyli członkowie i sympatycy. Po zamachu
majowym opuścił Stronnictwo i wstąpił do Organizacji Zachowawczej Pracy Pań
stwowej, lecz szerszej działalności politycznej nie prowadził.
Po śmierci swego brata Pawła w 1908 i w myśl jego intencji, założył wraz z bra
tem Władysławem i stryjecznym Józefem — Związek Rodziny Wielowieyskich z Lub
czy, w którego zarządzie zasiadali do śmierci. Opracowali statut związku zatwier
dzony przez sąd. S. W. przeznaczył na hipotece dóbr Lubczy na rzecz Związku sumę
24 000 rbl, z której to kwoty odsetki były rokrocznie wypłacane najbardziej potrzebu
jącym członkom rodziny, zwłaszcza na wychowanie i kształcenie młodego pokolenia.
S. W. w 1904 wpłacił 10 000 rbl dla PAU na fundusz wieczysty im. Andrzeja Deskura,
z którego procenty były przeznaczone w myśl statutu na kształcenie członków rodu
Deskurów, a jeżeli w danym okresie nie były wykorzystane, to przekazywano je na
wydawnictwa naukowe z dziedziny historii polskiej i literatury klasycznej (np. piękny
zbiór dzieł Mikołaja Reja z Nagłowic). Po 1927 S. W. wybudował w kościele parafial
nym w Nawarzycach boczną nawę z kaplicą, do której sprowadził kopię figury Matki
Boskiej z Lourdes. Ponadto w dobrach Krasna przekazał na rzecz parafii kaplicę
z dworkiem i ogrodem. Z rozbudowanej przez niego kaplicy powstał kościół, konsek
rowany w 1936 przez ks. bp. Pawła Kubickiego z Sandomierza.
S. W. był hojny dla kościołów parafialnych, których był kolatorem, jak również
dla klasztorów w Jędrzejowie i Jasnej Górze, fundując ornaty, kapy, srebrne lichta
rze, lampy i sprzęt liturgiczny. Pomagał biedniejszym klerykom w kończeniu semina
rium i dalszych studiów. Był szczodry dla biednych i dawał pieniądze na cele społecz
ne, zakładał w swoich majątkach ochronki dla dzieci pracowników rolnych, w których
do 1918 uczono języka i historii polskiej.
S. W. zmarł w Lubczy i został pochowany w grobach rodzinnych w Nawarzycach.
S. W. oż. l°v. w 1891 z Zofią z Deskurów h. Złota Góra Skalista (18.11.186816.08.1904), córką Andrzeja Deskura (20.01.1825-14.08.1903) i Ksawery z Deskurów
(1830-1894).
Dzieci: l a. ^ Zbigniew (20.03.1894-6.08.1970); 2a. Zofia (29.06.1895-20.04.1976)
za Tadeuszem Siemieńskim (15.09.1894-20.07.1959); 3a. Henryk (18.04.1897-23.01.
1923), wł. maj. Lubcza; 4a. Ewa (23.02.1899-1.11.1974), wł. maj. Rędziny (pow. ra
domszczański), za Jackiem Siemieńskim z Żytna (18.11.1887-24.02.1977); 5a. Ma
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ria (16.12.1900-13.02.1977), wł. maj. Mokrsko za Janem Jaskłowskim (18.10.189625.11.1966), wł. maj. Stobiecko Szlacheckie; 6. Adam (3.10.1902-1.11.1947).
S. W. oż. 2°v. w 1905 z Jadwigą z Grabkowskich h. Jastrzębiec (28.01.1881-13.04.
1958), córką Stanisława i Teodozji z Woźniakowskich h. Prawdzie, z którą miał dzie
więcioro dzieci, ale wiek dojrzały osiągnęło tylko siedmioro: l b. Ludwik (17.08.190616.06.1988), por. rez. kawalerii; wł. cegielnii „Odrowąż”: oż. z Alicją z Banasińskich
(10.09.1917-11.09.1986); 2b. Helena (29.01.1908-30.09.1981), wł. lasów i tartaku Wo
łów, l°v. za Emerykiem Mańkowskim h. Zaremba (10.12.1896-22.11.1941, zamor
dowany w Oświęcimiu), 2°v. za Alfredem Pilchowskim h. Rogala (3.07.1887-15.01.
1960); 3b. Jan Paweł (16.05.1910-10.09.1939, zm. ranny w bitwie pod Lublinem),
ppor. rez. kawalerii, wł. maj. Swięcice, Krasna, Mniów; oż. z Jadwigą z Suchodolskich
h. Janina (15.10.1911-14.07.1992 w Melbourne, Australia); 4b. Krystyna (17.03.191330.03.1981), niezamężna; 5b. Teresa (ur. 15.10.1914), wł. lasu Czarny Stok (pow.
kielecki), za Jerzym Jelskim h. Pielesz (12.06.1902-7.05.1969); 6b.6. Zdzisław Ro
muald (18.10.1915-04.1940), ppor. kawalerii służby czynnej 8 p. ul. w 1939, zamordo
wany w Charkowie, współwł. z bratem Ludwikiem cegielni „Odrowąż” i lasów Błaszków; 7b. Kinga (17.07.1917-24.05.1989), współwł. z siostrą Heleną lasów i tartaku
Wołów, za Szczęsnym Ostrowskim h. Nieczuja (14.01.1898-15.09.1985).
Dok.: S. Borkiewicz,Historia organizacjispoleczno-rolniczych w województwie kieleckim (1898-1933), Kiel
ce 1934; S. Borkiewicz, Z. LinowsM, Monografia historyczno-gospodarcza powiatu jędrzejowskiego, Kielce
1937; S. Konaski, Szlachta kalwińska w Polsce, W. 1936, s. 311-316; Lista, s. 1110-1111; Spis obywateli, s. 130;
Kawaleria polska, s. 40,49-51,87,98-99; Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 24; Zaroszyc, Wykaz, s. 32. Archiwum
Związku Rodu Wielowieyskich z Lubczy.

Kinga Wielowieyska-Ostrowska, Elżbieta Wielowieyska-Mackiewicz,
Stanisław Wielowieyski
WIELOWIEYSKI ZBIGNIEW JAN NEPOMUCEN h. Półkozic (20.03.1894-6.08.
1970), wł. maj. Chełmo-Tworowice (pow. radomszczański), slodowni „Lubicha” w Ję
drzejowie, ekonomista, prawnik. Syn Stefana i Zofii z Deskurów. Ur. w Paryżu.
Rodzeństwo: zob. biogram
Stefana Wielowieyskiego.
Ukończył szkolę handlową w Kielcach w 1910 i wydz. ekonomiczno-prawny w Li
ceum Aleksandryjskim w Petersburgu w 1915.
Od 28.05.1915 służył w armii rosyjskiej w P. Ul. Gwardii J. C. M., dn. 20.05.1917
awansowany na por. za zasługi na polu bitwy na froncie zachodnim. Od 26.10. dowo
dził 5 sz. P. Ul. Gwardii. Następnie służył w 1 sz. (od 3.12.1917) w Korpusie Polskim
gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Szwadron ten zapoczątkował 3 p. ul. formowany
w Czerwonym Brzegu pod Bobrujskiem, z którym Z. W. walczył z bolszewikami pod
Złobinem, Rohaczewem, Bychowem i Mohylewem. W 1918 Z. W. rozbrajał Niemców
w Warszawie i następnie formował 1 sz. p. ul. w Warszawie, z którym wyruszył jako
starszy oficer na front ukraiński pod Lwów i brał udział w bitwach pod Dołhobyczo
wem, Rawą Ruską, Żółkwią, Krystynopolem, w brygadzie płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego i w grupie „Bug” gen. Leona Berbeckiego (w Bełzie). Od 12.03.1919
jako oficer łącznikowy grupy „Bug” był przy gen. Wacławie Iwaszkiewiczu w Przemy
ślu i w walkach o Lwów. Od 11.04.1919 do 25.05.1920 w Dowództwie Okręgu Gene
ralnego (DOG) Warszawa był adiutantem dowódcy. Do 9.07.1920 służył w armii re
zerwowej gen. Kazimierza Sosnkowskiego, jako oficer ordynansowy i łącznikowy
przy dywizji gen. Lucjana Żeligowskiego i brygadzie gen. Stanisława Małachowskiego
oraz gen. Bronisława Malinowskiego. Dn. 10.07.1920 przyprowadził z Kalisza 2 sz. do
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3 p. uł. pod Równe, gdzie objął dowództwo 1 sz. i brał udział w bitwach: nad Styrem,
pod Łuckiem, Kniahininem, Beresteczkiem i Cycowem. Awansowany na rtm. (27.07.
1920) dowodził 1 sz. 3 p. uł. w bitwach: pod Białą Siedlecką, Wysoko Litewskim,
Czeremchą, Białymstokiem, Augustowem, Sejnami, Druskiennikami, Naczą, Raduniem, Nowogródkiem, Mirem, Małodecznem, Iwją i Głębokiemu Od 21.03.1921
Z. W. był przydzielony do Biura Prezydialnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, jako
oficer do zleceń. Dn. 11.02.1922 został przeniesiony do rez. W dn. 19.03.1939 awan
sowany na mjr. z przydziałem do DOG Łódź, potem Kraków. Odznaczony: amaran
tową wstążeczką; Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych z dwoma
okuciami, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918-1921, Medalem Interallié za I woj
nę światową, Medalem Niepodległości, Odznaką Honorową „Orlęta” z 1919, Krzy
żem Zasługi za 1939.
Po wyjściu z wojska od 1923 objął maj. Chełmo-Tworowice, gdzie zaprowadził
hodowlę koni półkrwi angielskiej oraz owiec zarodowych (rambouillet i merynoprekosów). Założył gospodarstwo nasienne, zbożowo-okopowe i doświadczalne, od 1927
poletka doświadczalne nasion kwalifikowanych i sadzeniaków rakoodpornych; wybu
dował gorzelnię i kilka budynków gospodarczych.
Z. W. brał czynny udział w życiu społecznym i gospodarczym pow. radomszczań
skiego. Był czł. rady gminnej i wiceprezesem komisji nasiennej i doświadczalnej przy
sejmiku powiatowym, jednym z założycieli w Warszawie w 1921 Klubu Jazdy, który
potem organizował międzynarodowe konkursy hippiczne i wysyłał ekipy na olimpia
dy. Z. W. pełnił funkcje czł. zarządu Związku Hodowców Koni Półkrwi w Warszawie
i prezesa Związku Hodowców Koni Półkrwi pow. radomszczańskiego oraz czł. Syn
dykatu Rolniczego w Radomsku. Był czł. komisji do spraw podatku obrotowego
i komisji do spraw klasyfikacji gruntów przy Urzędzie Skarbowym w Radomsku,
także komisji rzeczoznawców przy komitecie finansowo-rolnym przy sejmiku. Z. W.
założył i był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie oraz współpracował
przy zakładaniu oddziału Przysposobienia Wojskowego w Chełmie i oddziału konne
go Krakusów. Był też czł. pow. komitetu obywatelskiego pożyczki w 1933, komitetu
zbiórki na rzecz Daru Narodowego, czterokrotnie przewodniczącym obwodowej
komisji wyborczej do Sejmu i trzykrotnie do Senatu. Z. W. brał udział w pracach nad
zalesianiem nieużytków w powiecie. Był założycielem spółdzielni-przetwórni wełny
w Przedborzu. We wrześniu 1939 powołany do wojska, został internowany na Węg
rzech (1939-1944), gdzie był czł. sądu honorowego dla oficerów sztabowych (19401944), a także również organizatorem i kierownikiem obozów dla internowanych. Po
zajęciu Węgier przez wojska niemieckie, trafił do oflagu. Po wojnie powrócił do kraju
i od 1946 pracował jako kierownik w Miejskim Komitecie Opieki Społecznej w róż
nych schroniskach i domach opieki dla dorosłych w Krakowie. Z. W. nauczał języka
rosyjskiego w szkołach średnich zawodowych.
Z. W. był miłośnikiem historii i interesował się dziejami rodów polskich. Opraco
wał kilka genealogii, m.in. napisał w Krakowie w 1.1950-1960 na podstawie materia
łów rodzinnych i archiwalnych genealogię rodu Półkoziców. Zmarł w Falenicy pod
Warszawą, pochowany w grobach rodzinnych w Nawarzycach.
Z. W. oż. w 1926 z Katarzyną z Kurnatowskich z Pożarowa h. Łodzią (26.08.19004.05.1982). Ich dzieci: 1. Andrzej (ur. 16.12.1927), prawnik, publicysta, dziennikarz,
senator (1989), wicemarszałek senatu, poseł I i II kadencji sejmu z ramienia Unii
Wolności oż. z Zofią z Tyszkiewiczów h. Leliwa (ur. 10.09.1929); 2. Stanisław (ur. 7.05.
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1929), inż. mechanik, Krystyna z Górskich h. Pobóg (ur. 7.08.1931); 3. Elżbieta
(ur. 17.03.1931), ekonomistka-planistka za Olgierdem Mackiewiczem h. Lubicz
(13.07.1903-14.10.1988).
Dok.: zob. biogram

Stefana Wielowieyskiego.

Elżbieta Wielowieyska-Mackiewicz, Stanisław Wielowieyski
WIELOWIEYSKI ADAM JAN NEPOMUCEN h. Półkozic (3.10.1902-1.11.1974),
wł. maj. Zaryszyn (pow. miechowski) i Lubcza (pow. jędrzejowski). Syn
Stefana
(17.02.1865-11.11.1931) i Zofii z Deskurów (18.11.1868-16.08.1904).
Rodzeństwo: zob. biogram
Stefana Wielowieyskiego.
Uczy! się w Warszawie, gdzie w 1922 ukończy! gimnazjum. W 1923 rozpoczął stu
dia rolnicze na UP. W 1920 brał udział jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej,
służąc w 3 P. Ul. Śląskich. A. W. w 1926 objął maj. Zaryszyn (578 ha), w którym
gospodarował aż do wywłaszczenia w 1945. Wysportowany, był świetnym jeźdźcem.
W 1928 brał udział w wyścigach konnych i w konkursach hippicznych w Kielcach.
W 1939 jako por. rez. 3 p. uł. otrzymał przydział do Kawalerii Dywizyjnej 6 DP.
Był ciężko ranny w Kampinosie i trafił do szpitala, dzięki czemu uniknął niewoli.
W 1940 A. W. został wł. Lubczy. W czasie okupacji dwory w obu majątkach zapełniły
się wysiedlonymi z Wielkopolski, a po powstaniu 1944, mieszkańcami Warszawy (ok.
100 osób). Zapewniał uchodźcom nie tylko schronienie, ale i całkowite utrzymanie.
Po zakończeniu wojny i wysiedleniu z majątku A. W. zamieszkał we Wrocławiu,

Dwór w Zaryszynie

gdzie zmarł. Pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Nawarzycach.
A. W. w 1938 oż. z Haliną z Bogusławskich h. Ślepowron (26.07.1910-10.10.1992),
wł. maj. Łęczna, abs. gimn. Krystyny Malczewskiej w Warszawie i SGGW.
Dzieci: 1. Stefan (ur. 25.09.1942), adwokat, oż. l°v. z Elżbietą Łosiak (ur. 2.05.
1946), ma z nią syna 1.1. Filipa Jana Nepomucena (ur. 17.09.1972); 2°v. z Barbarą
Jacyszyn (ur. 21.09.1947),l°v. Kuśmierkiewicz; 2. Zofia (ur. 21.04.1944), abs. Wydz.
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Filologii Angielskiej UW za Edwardem Ipnarskim (ur. 10.05.1969), syn 2.1. Adam
(ur. 30.11.1979); 3. Anna (ur. 3.05.1945), abs. Wydz. Handlu Zagranicznego SGPiS,
żona Andrzeja Ostromęckiego h. Pomian (ur. 15.11.1942).
Dok.: zob. biogram »+ Stefana Wielowieyskiego.

Anna Ostromęcka, Elżbieta Wielowieyska-Mackiewicz, Stanisław Wielowieyski
WIELOWIEYSKI JÓZEF h. Półkozic (18.07.1879-18.09.1951), współwł. maj. M e
szków (pow. miechowski), prawnik, dyplomata, senator RP. Syn Kazimierza (9.06.
1833-22.08.1880), radcy Komitetu TKZ w Warszawie, i Wandy hr. Gurowskiej
h. Wczele (6.05.1846-10.101920). Ur. w Swojczanach (pow. miechowski).
Rodzeństwo: 1. Jerzy, współwł. maj. Nieszków (pow. miechowski) oż. z Taidą
hr. Wodzicką; 2. Maria za Wincentym Wołowskim (ok. 1859-2.12.1896), adwokatem
w Lublinie; 3. Anna (18.12.1877-27.06.1967), s. Angelina w zakonie ss. niepokalanek
w Nowym Sączu.
Pierwsze nauki pobierał w domu, potem w Warszawie. W 1894 udał się do Peters
burga na dalsze studia do Cesarskiej Szkoły Prawa „Prawowiedów”, w której w 1900
ukończył pełny kurs nauk prawniczych i polityczno-ekonomicznych z odznaczeniem
(zloty medal). Jego nazwisko ze stopniem radcy tytularnego IX klasy zostało wyryte
na marmurowej tablicy.
Po dwóch latach gospodarowania z bratem Jerzym w dobrach Nieszków, w 1903
wstąpił do Stronnictwa Polityki Realnej w Warszawie, którego został sekretarzem.
Równocześnie pracował w redakcji „Słowa”. J. W. był współzał. Tow. Popierania Pra
cy Społecznej w Warszawie, gdzie opracowywano różne materiały i dane dla polskich
kół poselskich w Dumie i Radzie Państwa w Petersburgu (np. w sprawie samorządu
miejskiego i terytorialnego dla Królestwa Polskiego, w sprawie wydzielenia Chełm
szczyzny). W 1909 po śmierci Mścisława Godlewskiego został powołany na jednego
z redaktorów „Słowa”. Za prezesury Eustachego Dobieckiego, był czł. Zarządu
Głównego Stronnictwa Polityki Realnej. J. W. był jednym z zał. Warszawskiego Koła
Sportowego i od 1911 prezesem Klubu Sportowego w Kielcach.
Po wybuchu I wojny światowej został czł. Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy
i Centralnego Komitetu Obywatelskiego i organizował w Warszawie czołowe oddzia
ły sanitarne Czerwonego Krzyża; w 1915 powołany został na stanowisko naczelnika
pełnomocnego VI czołowego oddziału CK. J. W. prawie stale do listopada 1917
przebywał na froncie, gdzie z wielkim poświęceniem starał się ulżyć doli tysięcy
rannych i ewakuowanej ludności polskiej. J. W. jako przedstawiciel i delegat zarządu
Stronnictwa Polityki Realnej w 1. 1916-1917 był czł. Rady Polskiego Zjednoczenia
Międzypartyjnego w Petersburgu. Współpracował z wybitnymi przedstawicielami
społeczeństwa polskiego i razem ze Stanisławem Grabskim objął Wydział Spraw
Zagranicznych. W grudniu 1917 J. W. udał się przez Finlandię, Szwecję, Anglię do
Francji, gdzie tworzył się Komitet Narodowy Polski z Ignacym Paderewskim, Roma
nem Dmowskim, Maurycym Zamoyskim, Erazmem Piltzem, Konstantym Skirmuntem, Stanisławem Grabskim i Marianem Seydą. J. W. został sekretarzem generalnym
Zarządu Komitetu oraz szefem Departamentu Wojskowego. Wiosną 1918 w imieniu
Komitetu wraz z R. Dmowskim wręczył sztandary I Dywizji WP we Francji. J. W.,
będąc szefem biura Komitetu, omawiał z przybyłymi z kraju delegatami i ekspertami,
m.in. z gen. Tadeuszem Rozwadowskim, sprawy dotyczące Polski i jej przyszłości,
m.in. przygotowywał materiały na konferencję w Wersalu, a następnie przeprowadzał
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likwidację Komitetu. J. W. był delegatem Polski na I sesji Ligi Narodów w Genewie
i zasiadał z Ignacym Paderewskim w Komisjach IV i VI wyłonionych przez Ligę Na
rodów. Przewodniczył delegacji polskiej na konferencję w Barcelonie. W 1921 został
radcą poselstwa polskiego w Paryżu przy ambasadorze Maurycym Zamoyskim i wiele
pracy włożył w opracowanie i doprowadzenie do zawarcia traktatu polsko-francu
skiego. W listopadzie 1923 został mianowany posłem RP w Bukareszcie. W 1927 zo
stał powołany do centrali MSZ i w randze ministra pełnomocnego przewodniczył
w komisjach koncyliacyjnych i w stałej Komisji Pojednawczej Polsko-Niemieckiej.
Z powodu różnicy w poglądach z ministrem spraw zagranicznych zrezygnował z pra
cy w MSZ. W 1.1930-1936 był wiceprezesem urzędującym w Zarządzie Głównym ZZ
w Warszawie. Jednocześnie wszedł w skład komitetu redakcyjnego „Dnia Polskiego”
w Warszawie i przystąpił do BBWR. Z listy BBWR w 1930 został wybrany do Senatu
z okręgu Białystok. W Senacie zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych, w której brał
czynny udział do 1935 pod przewodnictwem ks. Zdzisława Lubomirskiego, b. regenta.
Po śmierci marszałka J. Piłsudskiego nie kandydował do Senatu i ustąpił z wiceprezesury ZZ. Musiał też ustąpić z komitetu redakcyjnego „Dnia Polskiego”, z powodu
represji i konfiskaty „Dnia” wywołanych drukowaniem jego artykułów. Poświęcił się
pracy w PCK (czł. Zarządu), jak również w innych instytucjach społecznych i dobro
czynnych. Od 1936 był prezesem Stów. Weteranów Armii Polskiej we Francji; czł.
Zarządu „Huty Bankowej” i jej przedstawiciel w Banku Francusko-Polskim, zasiadał
w radzie nadzorczej SA „Pocisk” w Warszawie. W 1938 J. W. potępił przyłączenie
Zaolzia do Polski.
J. W. w 1939 pozostał w Warszawie; pracował w czasie oblężenia stolicy w Zarzą
dzie PCK. Przez cały okres wojny był wiceprezesem PCK — stale urzędującym. Po
powstaniu warszawskim wysiedlony przez Niemców z Warszawy udał się do Piotrko
wa, gdzie nadal pracował w PCK. Na wiosnę w 1945 wrócił do Warszawy i organizo
wał pomoc dla powracających do stolicy: wyżywienie, stołówki, noclegi i zaopatrzenie.
W 1945 nastąpiła reorganizacja PCK, po której J. W. ustąpił ze swojego stanowiska.
W 1946 został wybrany na prezesa Warszawskiego Oddziału Przyjaciół KUL, gdzie
pracował aż do śmierci. Był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za prace przygotowawcze do podpisania traktatu wersalskiego w 1919; Krzy
żem Kawalerskim Legii Honorowej za prace przy organizacji polskich sił zbrojnych
we Francji oraz Krzyżem Komandorskim Legii Honorowej za prace związane z trak
tatem polsko-francuskim; Orderem Gwiazdy Rumuńskiej I Id. i Korony Rumuńskiej
I kl. i in.
J. W. w 1908 wraz z braćmi stryjecznymi: Stefanem i Władysławem Wielowieyskimi
z Lubczy i z Przezwód był zał. Związku Rodu Wielowieyskich z Lubczy. Przyczynił się
do wykupu na rzecz Związku placu w Wielkanocy k. Miechowa, gdzie dawniej stał
zbór kalwiński, pod którym znajdowały się groby członków rodu Wielowieyskich. J. W.
zmarł w Warszawie, został pochowany w grobach rodzinnych w Nawarzycach.
J. W. oż. 8.01.1921 z Magdaleną Lefebre, l°v. Leclerc (31.03.1886-13.02.1932),
byli bezdzietni.
Dok.: Łoza, 1.1, s. 794-795; Kto był kim w IIRP', zob. też biogram »+ Stefana Wielowieyskiego.

Elżbieta Wielowieyska-Mackiewicz, Stanisław Wielowieyski
WIENIAWSKI ANTONI (13.06.1898-25.09.1939), wł. maj. Chlewnia (pow. błoń
ski), rolnik. Syn Antoniego Roberta (7.06.1871-28.08.1939) i Marii z Repphanów
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(1875-5.02.1911), córki Augusta (18.10.1844-15.01.1924), przemysłowca. Antoni Ro
bert W. studiował rolnictwo (1891-1895) w Wyższej Szkole Rolniczej w Berlinie,
a studia ekonomiczne odbył w Wiedniu, w czasie wojny był czl. CKO i RGO, w rzą
dzie Antoniego Ponikowskiego (17.02-4.04.1918) był wiceministrem skarbu; wł. maj.
Chlewnia. Ur. w Chlewni.
Rodzeństwo: 1.
Janina Maria Dąbrowska (27.12.1899-21.09.1981); 2. Kazi
mierz (1908-20.01.1933), student architektury PG.

A ntoni Wieniawski z dziećmi: Antonim, Janiną i Kazimierzem przed dworem w Chlewni

A. W. studiował na Wydz. Rolniczym SGGW, gdzie uzyska! 1.07.1926 tytuł inż.
rolnika. Jeszcze przed zakończeniem studiów administrował maj. Subkowy (pow.
tczewski), a ok. 1925 przejął od ojca maj. Chlewnia (332 ha). Był rtm. 2 p. sz. i we
wrześniu 1939 dowodził samodzielną grupą kawalerii przydzieloną do 5 p. p., biorą
cego udział w obronie Warszawy. Zginął na Mokotowie.
A. W. oż. w 1923 z Zofią Kamocką, z którą miał: 1. Juliana (ur. 1924), abs. SGGW,
inż. rolnika-ichtiologa, obecnie na emeryturze; 2. Marię (ur. 1926), abs. SGH, ekonomistkę, obecnie emerytka.
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 73; Kalendarzykpolityczno-historyczny m.st. Warszawy na rok 1917,
s. 254, 267, 268, 281, 596; Księga pamiątkowa SGG W , s. 546; Kawaleria polska, s. 17; Lista, s. 1111-1112;
Reychman, s. 202; PSB, t. XXI, s. 117.

Mana Dąbrowska (T. E.)
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WŁADYCZAŃSKI MIŁOSŁAW h. wł. (28.07.1874 - po 28.08.1941), wł. maj. Skar
biec i Dubowo (pow. wołkowyski). Syn Józefa (1842-1884), wł. maj. Skarbiec i Dubowo, uczestnika powstania 1863, i Aliny z Lipskich h. Grabie, córki Józefa, wł. maj.
Ciecierzyn i Michałów (pow. mohylewski), marszałka szlachty pow. mohylewskiego.
Ur. w Dubowie.
Rodzina Władyczańskich używała pierwotnie h. Zaremba, jednak w XIX w. ojciec
Józefa, Tadeusz (1793-1862), radca stanu, wraz ze swoimi synami (Aleksander, Teofil,
Ignacy-Eustachy, Józef, Antoni, Julian), bratem (Andrzej) i kuzynami wylegitymo
wał się (1811) ze szlachectwa w gub. mohylewskiej z h. wł., będącym odmianą h. Władysławski. M. W. byl jedynakiem, ale miał rodzeństwo stryjeczne, dzieci Aleksandra
W., brata Józefa (1842-1884): zob.
Emanuel (15.03.1873 - po 1939).
M.
W. uczęszczał do gimnazjum w Wilnie. Po ojcu przejął rodzinne maj. Skarbiec
(655 ha) i Dubowo (247). W końcu XIX w. w Skarbcu na miejscu starego dworku
wzniesiono pałacyk według projektu architekta Łuby. Nowy dwór stał się ważnym
ośrodkiem życia rodzinnego i kulturalnego. M. W. zgromadził tu zbiory biblioteczne,
które służyły Władyczańskim oraz pobliskiej szkole w Koniuchach. W Skarbcu w końcu
lat trzydziestych zorganizowano wystawę kilimów, dywanów i gobelinów (z Kossowa).
Urządzano tu również koncerty. W okre
sie międzywojennym w Skarbcu bywali
m.in. Aleksander Wielhorski (1889-1952),
kompozytor, Ignacy Pieńkowski, malarz,
ks. abp Romuald Jałbrzykowski.
Gospodarka majątku była nastawiona
na uprawę zbóż (głównie żyta, pszenicy
i jęczmienia) i hodowlę (ok. 80 krów
i trzoda chlewna — tuczniki na bekon).
Na miejscu była mleczarnia i krochmalnia,
służące okolicznym majątkom i wsiom.
W majątku był również sad i ogród wa
rzywny. M. W. oprócz prowadzenia mająt
ku przez kilka lat (do 1927) pracował
w banku w Wołkowysku.
M.
W. został aresztowany 12.05.1940
przez NKWD. Dn. 15.05.1941 sąd specjal
ny NKWD skazał M. W. jako „element
społecznie niebezpieczny” na 8 lat łagru.
Dalsze jego losy są nieznane.
M.
W oż. w 1897 w Wilnie z Antoniną
Nowicką (1879-01.1933), córką Hektora,
wł. maj. Sawejki i innych dóbr w pow.
słuckim (pow. Baranowicze), i Julii N.
Miłosław Władyczański
Antonina W. uczęszczała na pensję An
toniny Walickiej w Warszawie, później studiowała przez rok muzykę w klasie fortepia
nu pod kierunkiem Aleksandra Różyckiego. Zm. w Skarbcu, została pochowana na
cmentarzu parafialnym przy kościele św. Elżbiety w Podorosku.
Dzieci: 1. Stanisław (14.08.1898 w Dubowie - 11.08.1968 w Białymstoku), uczęsz
czał do gimn. Wojciecha Górskiego w Warszawie, następnie do szkoły handlowej
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

157

w Moskwie, brał udział w wojnie z bolszewikami w 1. 1919-1920, w 1. 1937-1939 wł.
biura podań w Podorosku, podczas okupacji sowieckiej nauczyciel w szkole w Samarowiczach, w 1. 1941-1944 pracownik leśnictwa w maj. Sedelniki, należącym do »+
Emanuela Wladyczańskiego, a w czasie okupacji niemieckiej pozostającym pod ad
ministracją niemiecką, dn. 7.10.1944 został aresztowany przez NKWD i skazany
12.07.1945 na 10 lat łagru, do wiosny 1948 przebywał w obozie pracy w Nowo-Iwanowce, po powrocie do kraju pracował w 1. 1949-1967 w Centrali Produktów Nafto
wych (CPN) w Białymstoku, oż. 16.07.1937 z Michaliną Narewską (ur. 1.11.1912), ich
dzieci: 1.1. Janusz (ur. 12.05.1938 w Podorosku), abs. filii UW w Białymstoku, muzyk
i prawnik, w 1. 1968-1973 pracował w Filharmonii Białostockiej, w 1. 1973-1992 był
muzykiem estradowym i nauczycielem i instruktorem muzyki, czl. Tow. Przyjaciół
Książki, Tow. Przyjaciół Grodna i Wilna i PTZ, współpracował z gazetami i pismami
regionalnymi, np. z „Kurierem Podlaskim”, „Gońcem Kresowym”, oż. w 1961 z Jani
ną Pańkowską (ur. 13.12.1938), ich córka 1.1.1. Ewa (ur. 21.11.1962) za Jarosławem
Kanickim (ur. 20.02.1959), ich dzieci: 1.1.1.1. Bartłomiej Janusz (ur. 20.01.1984)
i 1.1.1.2. Jakub Piotr (ur. 8.08.1989); 1.2. Zbigniew (ur. 9.02.1945 w Komuchach),
wykształcenie zasadnicze zawodowe, oż. z Wiktorią Małachową, ich dzieci: 1.2.1.
Adam (ur. 11.03.1967); 1.2.2. Zbigniew Marek (ur. 16.09.1969); 1.2.3. Tomasz (25.10.
1973); 1.3. Stanisław (ur. 11.05.1949 w Białymstoku), wykształcenie zasadnicze za
wodowe, kierowca w transporcie międzynarodowym, oż. z Elżbietą Janiną Czerech
(ur. 5.07.1953), ich dzieci: 1.3a.l. Mariusz Ernest (ur. 21.01.1975); 1.3a.2. Przemysław
(ur. 10.06.1984); Stanisław W. ma jeszcze syna 1.3b.l. Mateusza (ur. 29.04.1988)
z Aliną Białą; 2. Halina (14.08.1898 w Dubowie - 3.01.1963 w Gdańsku), uczęszczała
na pensję w Klarysewie k. Warszawy, a później do gimn. Taganrogu, od 1922 żona
Jana Opalskiego (1895-17.01.1964), inż. rolnika, ich dzieci: 2.1. Ryszard (ur. 25.03.
1923), abs. SGH, oż. z Zuzanną Helbich (ur. 17.07.1921), ich córka 2.1.1. Małgorzata
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Dwór w Skarbcu

158

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

(ur. 26.04.1949), inż. sadownik, abs. SGGW; 2.2. Jerzy (ur. 29.05.1924), oż. z Broni
sławą Butler (ur. 22.03.1921); 3. Przemysław, wł. maj. Dubowo (247 ha), w 1935 ma
jątek sprzedał Konecznym, oż. z Zofią N. (1903-1942?), zm. bezdzietny; 4. Izabella
Maria (1909-po 1941?), abs. gimn. w Wołkowysku, żołnierz ZWZ i AK, została roz
strzelana przez Niemców k. Baranowicz, od 1933 żona Hektora Rayskiego (18961940), por. WP w 1939, więźnia Starobielska, rozstrzelanego przez NKWD w Char
kowie, wł. maj. Zapole (pow. Baranowicze); 5. Zofia (ur. 24.12.1911 w Skarbcu),
abs. gimn. w Wołkowysku, od 1933 żona Tadeusza Boguszewskiego (1906-1986), syna
Mieczysława (17.04.1881-25.04.1958) i Marii z Sadowskich; 6. Tadeusz zm. dziec
kiem w 1918 na dyzenterię.
Dok.: Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854, W. 1854, s. 366; W. Dzierżą
nowski ,Przewodnik warszawski na rok 1869, W. 1869, dz. I.s. 18,184; Aftanazy, Materiały, t. II A, s. 416^-17;
Boniecki, Herbarz, t. X IX , s. 335; SGKP, t. X, s. 343; XV, cz. 1, s. 447; Spis ziemian, woj. białostockie, s. 23;
Lista, 856,1125-1126; J. Gieysztor, Pamiętniki, Wilno 1913, t. II, s. 325. M ateriały archiwalne w zbiorach
rodziny. Informacje rodziny.

Janusz Władyczański (T. E.)
WŁADYCZAŃSKI EMANUEL h. własnego (15.03.1873-po 1939), wł. maj. Sedelniki
(Siedzielniki) (pow. wołkowyski). Syn Aleksandra (ur. 30.08.1826), radcy tytularnego
i kolegialnego asesora, i Marii ze Starżyńskich.
Rodzeństwo: 1. Włodzimierz (ur. 17.01.1872); 2. Nadzieja (ur. 9.05.1875) za Kazi
mierzem Karpiem Spinkiem. Brat stryjeczny: »+ Miłosław (28.07.1874- p o 28.08.1941).
E. W. uczęszczał do II gimn. w Wilnie. Służył w wojsku rosyjskim, uzyskując stopień
oficera rez. W okresie międzywojennym gospodarował w Sedelnikach (498 ha). Był
czł. Kresowego ZZ. Na krótko przed wejściem Sowietów E. W. został aresztowany
przez grupę Białorusinów i uwięziony w Podorosku wraz z innymi ziemianami z oko
licznych majątków. Nocą z 18 na 19.09. Sowieci wywieźli go w nieznanym kierunku.
Dalsze jego losy są nieznane.
E. W. oż. dn. 16.02.1905 w Warszawie z Haliną Marią z Prądzyńskich, l°v. Pieńkow
ską. Po jej śmierci oż. z N. z Kreczmarów. Zmarł bezpotomnie.
Dok.: Spis ziemian, woj. białostockie, s. 2i\ Lista, s. 1125.

Janusz Władyczański (T. E.)
WŁODKOWA ZOFIA ALBINA z bar. GOETZ-OKOCIMSKICH h. własnego (18.07.
1890-28.03.1981), wł. dóbr Dzierdziówka, dóbr leśnych Chwałowice (pow. tarnobrze
ski), willi w Krakowie, współwł. spółki akcyjnej „Browar Okocim S. A.”, dr filozofń,
tłumaczka, działaczka katolicka. Córka bar. Jana Albina (1864-1931), wł. klucza
Okocim i browaru w Okocimiu, senatora RP, i Zofii z hr. Sumińskich h. Leszczyc
(1867-1945) ze Słotwiny k. Brzeska.
Wykształcenie elementarne i średnie otrzymała w domu rodzinnym. Maturę zdała
jako eksternistka w liceum prywatnym Heleny Kaplińskiej w Krakowie 27.06.1907,
a następnie 3.06.1922 państwowy egzamin dojrzałości w gimn. im. św. Jacka w Krako
wie. W 1.1922-1924 studiowała matematykę na UJ, a od 1924 filozofię. Doktorat z fi
lozofii otrzymała 8.06.1932 na UJ na podstawie pracy Zagadnienie stosunku rozumu
do wiary u św. Tomasza z Akwinu. Wybitne zdolności i bardzo staranne wykształcenie
pozwoliły jej na opanowanie znajomości języków: angielskiego, francuskiego, nie
mieckiego, włoskiego, greki i łaciny. Grała pięknie na fortepianie.
Dn. 26.10.1912 poślubiła ^ Jana Zdzisława Włodka (30.08.1885-19.02.1940).
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Z. W. otrzymała od ojca willę w Krakowie, w której po przeprowadzeniu remontu
zamieszkała wraz z mężem. Po wybuchu I wojny światowej rodzina Włodków schro
niła się w Wiedniu. Jan W. zaciągnął się do Legionów. Późną jesienią 1916 ze względu
na zły stan zdrowia został zwolniony z wojska i powrócił do Krakowa, gdzie od 1915
przebywała żona. Przydzielony do służby dyplomatycznej NKN wyjechał z począ
tkiem 1917 razem z żoną do Hagi, gdzie w listopadzie 1918 objął stanowisko charge
d’affaires. Do Krakowa Włodkowie wrócili w 1920. Z. W. podjęła szeroko zakrojoną
działalność społeczną, publicystyczną
i naukową jako tłumaczka dzieł filozoficz
nych. Terenem jej pracy było Katolickie
Stowarzyszenie Kobiet, którego prezeską
na archidiecezję krakowską wybrana zo
stała w 1935. Była też prezeską Sodalicji
Mariańskiej Pań Wiejskich ziemi Krakow
skiej w 1.1927-1939 oraz 1945-1948, tj. do
czasu likwidacji stowarzyszeń religijnych.
W 1. 1930-1939 pełniła też funkcję kie
rowniczki Ogólnego Krajowego Sekreta
riatu Związku Sodalicji Pań Wiejskich
w Polsce. Obie organizacje pod jej kie
rownictwem prowadziły prace kateche
tyczne oraz działalność oświatową i chary
tatywną; organizowano ochronki, bursy,
pomoc szpitalną, kolonie letnie, wykłady
i konkursy rolnicze. Za prace te została
odznaczona papieskim orderem „Pro Ec
clesia et Pontifice”. Z. W. prowadziła rów
nież osobiste akcje charytatywne: utrzy
mywała dwie sieroty, wydawała bezpłatnie
zupy dla bezrobotnych oraz pomagała
przy wysyłaniu paczek dla więźniów bol
szewickiego obozu na wyspach Sołowieckich, a w czasie II wojny światowej brała udział w akcji wysyłania paczek do niemiec
kich obozów koncentracyjnych i do więzienia na Montelupich.
Z. W. była założycielką i redaktorką dwutygodnika „Wiadomości Katolickie”
(1923-1935), których nakład wynosił od 500 do 1000 egzemplarzy. Ukazało się łącz
nie 261 zeszytów. Z powodów trudności finansowych pismo przestało się ukazywać.
W jej drukarni wydawany był kwartalnik Sodalicji Mariańskiej Pań Wiejskich „Dwór
Marii” (1926-1935). Oprócz tego opublikowała własnym kosztem kilka prac nauko
wych swego męża i prace ks. Feliksa Hortyńskiego. Największym zaś osiągnięciem
Z. W. było przetłumaczenie i wydanie Summy teologicznej i filozoficznej św. Tomasza
z Akwinu. Po II wojnie światowej głównym jej zajęciem było tłumaczenie książek
i artykułów o tematyce filozoficznej, publikowanych przez wydawnictwa katolickie.
Przetłumaczyła 12 książek.
Po śmierci ojca w 1931 Z. W. otrzymała dobra Dzierdziówka (193 ha) wraz z mły
nem i cegielnią, dobra Chwałowice (842 ha) i 20% akcji Spółki „Browar Okocim SA”.
Z powodu kryzysu ekonomicznego nigdy nie mogła korzystać z dochodów majątku
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spadkowego. Bank holenderski „Amstelbank” przejął wierzytelności okocimskie,
rodzina zaś, żeby ratować browar, poręczyła swymi majątkami zalegle spłaty. W 1933
Z. W. przejęła od swego męża drugą wiceprezesurę Rady Nadzorczej S. A. Browar
Okocim i sprawowała ją do 1944.
W chwili wybuchu II wojny światowej Z. W. z rodziną, uciekając przed Niemcami,
wyjechała z Dąbrowicy do majątku męża Budy Tuszowskiej, a potem dalej na wschód.
Po powrocie do Krakowa w październiku, mąż jako pracownik UJ został aresztowany
i wywieziony do Sachsenhausen. Zwolniony w lutym 1940 zmarł 10 dni później
(19.02.1940). Z. W. została wywłaszczona z browaru okocimskiego, choć Rada Nad
zorcza działała do 1944, z maj. Buda Tuszowska oraz z dwu domów w Krakowie.
W następnym roku odebrano jej także dobra Dzierdziówka i Chwalowice. Wywła
szczenie nastąpiło pod nie mającym pokrycia w faktach zarzutem złej gospodarki.
Prawdziwym powodem zabrania majątku było to, że brat Z. W. Antoni bar. Goetz-Okocimski uciekł przed Niemcami, by służyć w WP na Zachodzie. Jedynym pozo
stałym majątkiem była Dąbrowica. W czasie okupacji znajdowało tu schronienie
wiele znanych osób z Krakowa, jak doc. Franciszek Bielak z córką, rektor UJ. prof.
Tadeusz Lehr-Spławiński, ks. Edward Lubowiecki, kanclerz kurii biskupiej. Przeby
wali również w Dąbrowicy ludzie wysiedleni z terenów zachodnich i północnych, a po
powstaniu warszawskim bardzo liczni warszawiacy. W mieszkaniu w Krakowie ukry
wano dziecko pochodzenia żydowskiego. Zostało ono uratowane i po wojnie wraz
z matką, która przeżyła Oświęcim, wyjechało do ojca w Nowej Zelandii. Od września
1943 w mieszkaniu Z. W. w Krakowie odbywały się komplety tajnego nauczania
Wydz. Rolniczego UJ, w których uczestniczyły dzieci Z. W. Organizowano też koncer
ty. Tajne komplety z zakresu gimnazjalnego zorganizowano także w dworze dąbrowickim. W czasie działań wojennych w styczniu 1945 dwór w Dąbrowicy ocalał, mimo
że front przechodził blisko majątku. Dopiero po zajęciu go przez wojska sowieckie,
został doszczętnie obrabowany. Z. W. zdołała wyjechać wtedy do Krakowa, unikając
aresztowania. W 10 dni po jej wyjeździe funkcjonariusze UB poszukiwali jej i jej
zmarłego przed 5 laty męża. Po wojnie Z. W. odzyskała dwie kamienice zabrane przez
Niemców, ale dochody z nich były tak małe, że nie wystarczały na utrzymanie. Stara
ła się też o odzyskanie młyna i cegielni, ale przegrała proces. Nie odzyskała również
browaru okocimskiego, który ostatecznie w 1990 stał się Spółką Akcyjną Skarbu
Państwa, której akcje zostały sprzedane przez państwo w 1991. Zmarła w Krakowie
i została pochowana w grobowcu rodzinnym Włodków na cmentarzu Rakowickim.
Dzieci: zob. biogram »+ Jana Zdzisława Włodka.
Dok.: A. W. D .-X -27. 28 A -L; nekrologi w prasie (m.in. „Tyg. Powszechny” nr 14 z 1981, nr 45 z 1981);
odpowiedź na ankietę IH PAN.

Jan Marian Włodek (B. K )
ZAKRZEWSKI EDWARD WINCENTY h. Dołęga (1863-1944), wł. dóbr Majki
(pow. płocki), działacz społeczny. Syn Jana i Eleonory z Zakrzewskich. Ur. w maj.
Kosmaczewo.
Ojciec E. Z., Jan (1803-1863), wł. Sokołowa k. Przasnysza (240 ha) i dóbr kosmaczewskich w pow. płockim (440 ha), był synem Jana (ur. 1781), który w 1848 udowodnił
szlachectwo przed Heroldią Królestwa Polskiego (dyplom 1854), a wnukiem Michała
i Marianny Kadłubowskiej h. Belina, i prawnukiem Antoniego (zm. 1758), por. pow.
bielskiego, chorążego zawkrzeńskiego, wicestarosty płockiego, posła na sejmy 1750
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i 1754, wł. Zakrzewa, Girzyna, Girzynka, Rudowa, Krzeczanowa i wójtostwa
w m. Bielsku, i Katarzyny Jeżewskiej h. Jastrzębiec. Ojciec E. Z. uczestniczył w pow
staniu styczniowym, podczas którego zmarł na suchoty. Oż. l°v. ze Scholastyką
Zberowską h. Jastrzębiec, ich syn Szczepan (1827-1892), wł. Sokołowa i dóbr białyszewskich (pow. sierpecki), radca TKZ, powstaniec 1863 r.; 2°v. z Eleonorą z Za
krzewskich, córką Idziego i Marianny Morawskiej.
Rodzeństwo E. Z.: 1. Ignacy (zm. w niemowlęctwie); 2. Marceli (zm. 1939), wł. maj.
Kosmaczewo (pow. płocki); 3. Florentyna (ur. ok. 1848) za Dołęgą-Kamieńskim, jej
dzieci: 3.1. Stanisław, jego dzieci: 3.1.1. Wanda Stanisława (1896-1968) za Tadeuszem
Henrykiem Zawadzkim h. Rogala (1889-1944), wł. maj. Grzybowo k. Ciechanowa,
zamordowanym przez Niemców w obozie koncentracyjnym Hohenbruch k. Królew
ca, ich dzieci: 3.1.1.1. Jerzy (ur. 1918) zginął w powstaniu 1944 i 3.1.1.2. Maria Lilia
(1921-1978); 3.1.2. Tadeusz (ur. 1897), rtm. 1 p. szw., żona Natalia Orszag; 3.2. Anto
nina za Romanem Waśniewskim h. Bończa, ich dzieci: 3.2.1. Adam, uczestnik wojny
1920 r., kawaler Orderu Virtuti Militari
i Krzyża Walecznych; 3.2.2. Maria za Wi
toldem Szemplióskim h. Ślepowron, wł.
maj. Reczewo, zamordowanym przez hi
tlerowców w 1940; 3.3. Teodora za Nowic
kim, plenipotentem Krasińskich z Opino
góry, ich dzieci: 3.3.1. Jadwiga za Edwar
dem Hikiertem; 3.3.2. Maria za Idzim
Guderskim; 3.4. Aleksandra; 4. Natalia
(ur. 1852) za Antonim Fillebornem, wł.
maj. Gawarzec (pow. płocki), dzieci: 4.1.
Iwo; 4.2. Stanisław; 5. Waleria (ur. ok.
1856) za Zygmuntem Świętochowskim,
dzieci: 5.1. Stanisław i 5.2. Kazimierz;
6. Helena (ur. 1862) za Rajmundem Kasperkiewiczem, wł. maj. Świerczyn pod
Płockiem, synowie: 6.1. Stefan, poległ
w 1920 pod Kijowem; 6.2. Stanisław, re
daktor „Horyzontów Techniki”, oż. z Zo
fią Beck, mają dwóch synów; 6.3. Jacek,
był starostą, ma dwie córki.
E. Z. ukończył szkołę średnią w Płoc
ku. Bezpośrednio po ukończeniu nauki
Edward W incenty Zakrzewski
przejął odziedziczony po ojcu maj. Petrykozy, a z czasem dokupił dobra Majki z fol. Makomazy i Gutowo Stradzyno. Majątek
liczył ok. 1200 ha. Jego siedzibą był pałac w Majkach.
E. Z. poświęcił wiele lat swojego życia służbie społecznej; uważał za swój obowią
zek świadczyć pomoc cierpiącym niedostatek. Gdy tylko władze rosyjskie w 1905
zezwoliły, za własne pieniądze założył i ufundował szkołę powszechną w Słupi (pow.
płocki). Wybudował budynek szkolny, wraz z mieszkaniem dla nauczyciela, i wyposa
żył w gospodarstwo o powierzchni 10 ha. Założył także w Słupi: Kółko Rolnicze, któ
rego prezesem był 25 lat; kasę oszczędnościowo-pożyczkową typu Stefczyka, której
był również prezesem; sklep spółdzielczy. Wybudował remizę dla straży pożarnej
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i dom ludowy w Słupi, w którym mieścił się sklep spółdzielczy z mieszkaniem, sala
zebrań kółka rolniczego, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa.
W latach I wojny światowej i w okresie międzywojennym, należał do najczynniejszych działaczy w powiecie. W 1914 był czł. Płockiego Powiatowego Komitetu
Obywatelskiego. W listopadzie 1918 został powołany do Okręgowej Rady Szkol
nej w Płocku. Był również czł. Rady Opiekuńczej pow. płockiego. Odpowiedział
aktywnie, wraz z bratem Marcelim, na apel „Ratujcie dzieci”, przeznaczając znaczne
sumy na rzecz najbardziej potrzebującej dziatwy. Należąc do Związku Ludowo-Narodowego, rozwijał działalność na terenie pięciu gmin w Płockiem, gdzie miał
znaczne wpływy. W 1920 bronił Płocka przed bolszewicką nawałą. Pałac w Majkach
został wówczas ograbiony i zniszczony. Przez 20 lat był czł. Sejmiku Powiatowego
w Płocku, a przez 25 lat gminnej rady Majki z siedzibą w Łęgu. W Sylwestra 1939
został wraz z żoną wypędzony przez okupanta z domu. Zmarł w okresie powstania
warszawskiego.
W 1912 oż. z Zofią Jurzyńską h. Prus. I, córką Stanisława, dr. med. i ziemianina,
z którą miał syna Jana Adalberta (ur. 6.06.1913).
Dok.: J. Zakrzewski, Przyczynek do pracy Ziem iaństwo polskie w latach II wojny światowej, 1982 (mpis);
Leszek S. Zakrzewski, Dongowie Zakrzewscy (Szkic genealogiczny), „Notatki Płockie” 1996, nr 2/167, s. 14;
Leszek S. Zakrzewski, Rodzina. Szkice historyczno-genealogiczne, 1991 (mpis); T Świecki, F. Wybult,
Mazowsze płockie w latach wojny światowej i powstania Państwa Polskiego 1932; Spis ziemian, woj. warszaw
skie, s. 77; Lista, s. 1024,1159,1172-1173; Spis obywateli, s. 142; Katalog zabytków sztuki w Polsce (Okolice
Płocka), W 1992, s. 56.

Leszek S. Zakrzewski
ZAKRZEWSKI JAN ADALBERT h. Do
łęga (ur. 6.06.1913), wł. dóbr Majki (pow.
płocki), inż. rolnik. Syn ** Edwarda Win
centego (1863-1944) i Zofii Jurzyńskiej
h. Prus I.
Ukończył gimn. im. św. Wojciecha
w Warszawie. Studiował w SGGW, którą
ukończył w 1935 z odznaczeniem. Był czł.
Korporacji Akademickiej „Sarm atia”.
Następnie został przyjęty do Szkoły Pod
chorążych Rezerwy Kawalerii w Grudzią
dzu, skąd został zwolniony na skutek złe
go stanu zdrowia.
Po powrocie do domu, przejął po ojcu
w administrację maj. Majki. Składał się on
z czterech folwarków liczących 1200 ha.
Było to typowe gospodarstwo rolne nasta
wione na produkcję zbóż, roślin okopo
wych i hodowlę bydła. Las obejmował
100 ha, a łąki dalsze 100 ha. Majątek zo
stał wyłączony z międzywojennej reformy
rolnej. Poza majątkiem ziemskim J. Z. po
siadał kamienicę czynszową w Warszawie
i udział w fabryce maszyn rolniczych

Jan A dalbert Zakrzewski
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„Plon” w Lublinie. Kontynuował po swym ojcu działalność społeczną na terenie
gm. Majki. Był do wybuchu II wojny światowej prezesem Kółka Rolniczego w Słupi.
W kampanii wrześniowej nie zdążył wziąć udziału, gdyż według karty mobilizacyj
nej, dopiero 16.09. miał się zgłosić do podchorążówki artylerii przeciwlotniczej w Wil
nie. Wobec postępujących wojsk niemieckich, stało się to niemożliwe.
Pod koniec października 1939 został aresztowany przez niemiecką żandarmerię
wojskową i tak jak inni ziemianie pow. płockiego, przewieziony do Działdowa i osa
dzony w budynku polskiego kasyna oficerskiego. Ziemianie, którzy byli oficerami rez.
WP zostali wywiezieni do oflagów. Reszta ziemian, w tym J. Z., została wypuszczona
na wolność. Możliwe, że komendant obozu, mjr kawalerii z czasów wilhelmowskich,
zwolnił ich na przekór gestapo. W przeciwnym razie ziemianie ci zostaliby zesłani do
obozów koncentracyjnych. Czekałby ich ten sam los, który dosięgną! w październiku
1939 ziemian pow. lipnowskiego, w listopadzie — pow. rypińskiego, a w styczniu 1940
— pow. płockiego. W ten sposób, dzięki zwolnieniu, J. Z. znalazł się w domu. Po
masakrze ziemian pow. rypińskiego uciekł do Warszawy. Został wciągnięty przez
doc. dr. kpt. Tadeusza Knaura do pracy konspiracyjnej. Działał w ramach oddziału
II Komendy Głównej AK — Biura Studiów Gospodarczych. W czasie powstania war
szawskiego był ranny w nogę. W końcu września 1944 uciekł z transportu wiozącego
go do szpitala w Tworkach. Do marca 1945 przebywał u Jana Gorzechowskiego
w Faszczycach k. Błonia.
W kwietniu 1945 osiedli! się w Sopocie. W 1946 wraz z Janem Pańką i Wojciechem
Kowerskim, uruchomił fabrykę pasz „Koncentrat” na Wyspie Spichrzów w Gdańsku.
Fabryka znakomicie prosperowała, dostarczając polskiemu rolnictwu parę wagonów
wartościowych pasz dziennie. Obroty były tak duże, że zwróciły uwagę władz bezpie
czeństwa. W listopadzie 1948 J. Z. razem ze wspólnikami zostali aresztowani, a po
dziewięciu miesiącach, wobec niemożności spreparowania oskarżenia przez pięciu
prokuratorów, wypuszczeni na wolność. Następnie J. Z. rozpoczął pracę w Biurze
Projektów Wodno-Melioracyjnych, gdzie był ekspertem rolnym. W tym charakterze
wyjechał w 1961 do Iraku. Po powrocie do kraju pracował w CHZ „Rolimpex”, gdzie
zorganizował reprodukcję nasion hodowli zagranicznych.
W 1942 J. Z. poślubi! Marię Kosińską h. Rawicz, córkę Ignacego, wł. maj. Głogowa
(pow. kutnowski) (613 ha), jednego z najlepszych rolników w Polsce, i Zofii Chrząszczewskiej z Wierzbinka na Kujawach.
Dzieci: 1. Karol (ur. 1.01.1944), ukończył studia elektroniczne w Atlancie i szkołę
biznesu w Stanford (USA). Prowadzi dużą firmę eksportowo importową w Buenos
Aires. Oż. z Patrycją Canale, córką przemysłowca. Ich dzieci: 1.1. Tamara; 1.2. Zofia;
1.3. Karol; 1.4. Ignacy.
Dok.: J. Zakrzewski, Przyczynek do pracy Ziemiaństwo Polskie w latach II wojny światowej 1982 (mpis);
Księga pamiątkowa SGG W , s. 597; Polska Korporacja A kadem icka „Sarmatia ”, W. 1988.

Leszek S. Zakrzewski
ZAŁUSKI JAN h. Junosza (10.10.1855-12.03.1933), wł. maj. Czarnocinek i Szulmierz (pow. ciechanowski). Syn Feliksa, dzierżawcy maj. Grzybowo (pow. ciecha
nowski), i Franciszki z Jaroszewskich. Ur. w Grzybowie.
W 1873 J. Z. ukończył gimn. w Płocku, a w 1.1873-1877 studiował na uniw. w War
szawie, najpierw matematykę, później nauki przyrodnicze. W czerwcu 1880 Feliks Z.
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zakupił dla niego maj. Czarnocinek (ok. 180 ha). W 1898 J. Z. przeniósł się z rodziną
do Warszawy. W 1919 J. Z. kupił maj. Szulmierz (340 ha).
J. Z. był przez prawie dwadzieścia lat radcą TKZ, a z nadejściem niepodległo
ści w 1918 został prezesem Dyrekcji Głównej TKZ w Warszawie. Pełnił także funkcję
prezesa rady Banku Ziemiańskiego i był wiceprezesem Tow. „Ceres”. W latach dwu
dziestych otrzymał francuskie odznaczenie Ordre du Mérite Agricole i Krzyż Ko
mandorski Orderu Odrodzenia Polski. J. Z. zmarł w Szulmierzu, został pochowany
na cmentarzu parafialnym w Koziczynku.
J. Z. oż. w 1886 z Mieczysławą Drewnowską, córką Adama i Stefanii z Kanigowskich. Z małżeństwa tego urodził się syn Kazimierz Roch (4.08.1890-21.10.1969).
Dok.: zob. biogram

Kazimierza Rocha Załuskiego.

Stanisław Andrzej Załuski

Jan Załuski z wnukiem Stanisławem

Kazimierz Załuski

ZAŁUSKI KAZIMIERZ ROCH h. Junosza (4.08.1890-21.10.1969), wł. maj. Szul
mierz (pow. ciechanowski). Syn ** Jana (10.10.1855-12.03.1933) i Mieczysławy
z Drewnowskich. Ur. w Czarnocinku (pow. ciechanowski).
Dzieciństwo spędził głównie w Warszawie. Mimo że miał zamiłowania artystyczne,
zgodnie z życzeniem ojca ukończył w 1912 Kursy Przemysłowo-Rolnicze w Warsza
wie. Następnie gospodarował w majątku ojca Czarnocinku i majątku swojego krew
nego Jana Jaworowskiego w Unikowie. Zapamiętano go z tych czasów jako niezmor
dowanego tancerza i wodzireja na wielu balach ziemiańskich. Po I wojnie światowej
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Dwór w Szulmierzu

K. Z. objął, zakupiony przez ojca, maj. Szulmierz. Wkrótce jednak musiał stamtąd
uciekać przed nawałnicą bolszewicką, która latem 1920 dotarła na północne Mazo
wsze. Po przedostaniu się do Warszawy wstąpił na ochotnika do wojska. W okresie
międzywojennym nadal gospodarował w Szulmierzu.
K.
Z. działał w ZZ. Był w radzie nadzorczej mleczarni w Ciechanowie. Współtwo
rzył w Szulmierzu szkołę powszechną (7-klasową) i ochotniczą straż pożarną.
W październiku 1939 K. Z. został odsunięty przez niemieckich okupantów od
zarządzania majątkiem, a następnie wyrzucony z dworu do pobliskiej leśniczówki.
Tam wraz z rodziną przebywał do stycznia 1945, zmuszony przez niemieckiego admi
nistratora do pracy we własnym majątku w charakterze karbowego, a następnie ra
chmistrza. W lutym 1945 został ostatecznie wyrzucony z Szulmierza, tym razem przez
władze komunistyczne. Majątek został całkowicie rozparcelowany, a jego właściciel
wyjechał w czerwcu 1945 do Ostródy, gdzie pełnił obowiązki administratora w PNZ
Lipowo. W 1950 w obliczu narastającego terroru stalinowskiego, zrezygnował z kie
rowniczego stanowiska i do emerytury pełnił funkcję księgowego w PGR Anin pow.
ostródzkiego. Po śmierci żony w roku 1964 wyjechał do Gdańska. Zmarł w Pucku.
Pochowany na cmentarzu w Gdańsku.
K.
Z. oż. dn. 8.02.1928 z Ireną Piotrowską h. Abdank, córką Stanisława, wł. maj.
Koziczyn, i Jadwigi z Czaykowskich. Mieli syna Stanisława Andrzeja.
Dok.: Spis obywateli, s. 46,143; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 77.

Stanisław Andrzej Załuski
ZIELENIEWSKI BOGDAN LEOPOLD (1890-1970), wł. maj. Imielno (pow. kutno
wski), rolnik. Syn Piotra i Pauliny. Ur. w rodzinnym maj. Nagórki w Łęczyckiem.
B. Z. zdał maturę w Warszawie. Studiował prawo na UJ (1908/1909), a po roku
kontynuował studia przez rok w Wiedniu i następnie przez 3 lata na Wydziale Rol
niczym uniw. w Lipsku. Po studiach zaczął gospodarować w maj. Imielno, a także
w maj. Dzierzbice, który wniosła mu w posagu (1915) jego żona. Po sprzedaniu
Imielna zajął się także majątkiem matki, Oblasami w pow. kieleckim. Zamek w Ja
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nowcu nad Wisłą sprzedał miejscowemu nauczycielowi p. Kozłowskiemu, który opie
kował się jego ruinami.
B. Z. był aktywnym działaczem gospodarczym i społecznym, wieloletnim prezesem
ZZ pow. kutnowskiego i gostyńskiego, przewodniczącym sekcji naukowej Stów. Rol
ników z Wyższym Wykształceniem. Zorganizował Koło Porad Sąsiedzkich.
Rozwijał również aktywność kolonizacyjną. We współpracy z francuskim mini
strem kolonii A. Maginotem kupił w Algerii farmę Bourbhak, jako zalążek przyszłej
kolonii. Wyj echał j ednak z Afryki, a j ego plenipotent Komornicki okazał się oszustem
i sprzedał farmę. Równocześnie nagła śmierć ministra kolonii przekreśliła jego plany.
W 1928 przystąpił do Tow. Kolonizacyjnego w Warszawie i na spółkę z T. Roztworowskim i H. Targowskim zakupił w Brazylii plantacje kawy — 30 000 ha. Była to trans
akcja związana z opcją zakupu dalszych 170 000 ha po realizacji kilku zobowiązań:
budowy dróg, tartaku, palarni kawy, kościoła itp. Większość z nich była przez nabyw
ców wykonana, lecz działania wojenne uniemożliwiły dokończenie wszystkich. Rząd
Sao Paulo skonfiskował całość plantacji. Tak upadły plany pomocy organizacyjnej dla
polskich emigrantów.
B. Z. propagował nowe teorie naukowe. Łączył osiągnięcia postępu agrarnego
polskiego i francuskiego. Prowadził wiele poletek doświadczalnych, na których testo
wał teorie naukowe obu krajów. W latach trzydziestych przyjechał do Dzierzbie
minister rolnictwa Francji na czele delegacji naukowej składającej się z trzydziestu
profesorów. B. Z. otrzymał wówczas dwa wysokie odznaczenia francuskie. Zbudował
na terenie majątku dużą gorzelnię, suszarnię chmielu i fabrykę konserw i kwaszonej
kapusty. Od 1934 obsadzał drzewami owocowymi 10 ha rocznie. W 1939 rozpoczyął
budowę przechowalni owoców oraz suszarni. Pierwszy eksportował do USA ogórki
konserwowe. Szerokie zapotrzebowanie na ulepszone gatunki warzyw i owoców skło
niły jego żonę Zofię do założenia hodowli nasion. Pod jej osobistym nadzorem
naukowcy zaangażowani do majątku pod kierownictwem prof. Koziarskiego przez
7 lat wprowadzali nowe gatunki. W latach 1938-1939 Zofia Z. sprzedawała super
elity ogórków, kalafiorów, kapusty. Wojna i konfiskata majątku przerwały cały proces.
We wrześniu 1939 B. Z. z żoną i synem Jerzym opuścił Dzierzbice i uciekał przed
Niemcami w stronę granicy rumuńskiej. Nim dotarli do granicy wojska sowieckie
weszły do Polski, wówczas w tragicznych okolicznościach zginęła żona B. Z., trafiona
kulą sowieckiego żołnierza. B. Z. po pochowaniu żony na cmentarzu w Trembowli
wrócił na kilka miesięcy do Dzierzbie.
W okresie powojennym B. Z. przez wiele lat pracował w rolnictwie, przemyśle
rolnym i spożywczym. Do tych dziedzin odnosiła się również jego publicystyka.
W 1953 podjął pracę w Zakładzie Rolno-Żywnościowym Polskiego Komitetu Nor
malizacyjnego. Po sześciu latach przeszedł na emeryturę, nadal zajmował się publicy
styką. Zmarł w Warszawie.
B. Z. oż. w 1915 z Zofią Gabrielą Colonna-Walewską (1892-09.1939), wł. maj.
Dzierzbice (pow. kutnowski). Zofia Z. prowadziła aktywną działalność społeczną,
m.in. wspierała różne organizacje katolickie, zajmowała się sierotami (dzieci Marii),
podczas wakacji organizowała konkursy na najlepiej utrzymane domy i ogródki, kursy
higieny dla kobiet itp.
Dzieci: 1. Jan (ur. 27.04.1917), studiował w 1. 1934-1937 w Instytucie Studiów
Handlowych i Orientalistycznych w Warszawie. Po studiach i przejściu Dywizyjnego
Kursu Podchorążych w Równem i zmobilizowaniu w sierpniu 1939 do 43 p. p. w DubDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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nie odbył kampanię wrześniową, a po niej, unikając niewoli sowieckiej, przedostał się
z terenów wschodnich RP do Warszawy w październiku 1939. Tu przeżył okupację,
powstanie i pierwsze lata powojenne, aż do 1948, kiedy ze względów politycznych
został uwięziony przez UB na blisko 5 lat (więzień Mokotowa i Wronek). Po wyjściu
z więzienia w 1953 mieszkał i pracował w Warszawie (na różnych kierowniczych sta
nowiskach, m.in. w Zjednoczonych Zakładach Gospodarczych „Inco” i „Agpol”
Przedsiębiorstwie Reklamy i Handlu Zagranicznego), aż do 1977, kiedy wyjechał na
kilka lat do pracy w USA i Kanadzie. Powrócił w 1988. Od kilkunastu lat zajmuje się
swoim hobby: twórczością plastyczną (malarstwo i rzeźba) i poetycką, pisaniem wspo
mnień, nowelistyką i eseistyką (głównie filozoficzno-etyczną i historyczną). Jest czł.
Związku Wynalazców, autorem kilku patentów; 2. Jerzy (ur. 22.04.1921), maturzysta
w 1939, po wybuchu wojny opuścił wraz z rodzicami Dzierzbice i 17.09. znalazł się
z nimi w pobliżu granicy rumuńskiej, której już nie zdążyli przekroczyć. Bogdan Z.
skłoni! syna do kolejnej próby przekroczenia granicy rumuńskiej (w celu dołączenia
do wojska polskiego), wówczas Jerzy wpadł w ręce NKWD i został wywieziony w głąb
Rosji. Wydostał się dopiero z armią gen. Władysława Andersa. Przeszedł kampanię
libijską, później znalazł się w polskich formacjach lotniczych w Anglii. Po wojnie
osiedlił się ostatecznie (po kilkuletnim pobycie na Wyspach Brytyjskich) w Argenty
nie. Tam założył rodzinę (ma dzieci i wnuki), prowadzi własny mały zakład techniczno-usługowy w Cordobie.
Zbigniew Szorc
ZUBRZYCKI JÓZEF BENEDYKT h. Wieniawa (21.03.1864-4.06.1930), wł. maj.
Wilków (pow. miechowski). Syn Józefa, wl. maj. Zalesie Poduchowne (pow. włoszczowski), i Heleny z Jagielskich, wl. maj. Wilków. Ur. w Wilkowie.
Dziadek Józefa Benedykta, Benedykt (ur. 1786 w Żubrzy) był oficerem w armii
napoleońskiej, odbył kampanię galicyjską i moskiewską, ranny w bitwie pod Winiawką w 1809, oż. z Izabellą Collonna-Psarską, ich dzieci: 1. Józef, oż. z Heleną
Jagielską; 2. Władysław, oż. z Rosjanką;
3. Leon, powstaniec w 1863; 4. Bolesław,
powstaniec w 1863; 5. Piotr, powstaniec
w 1863; 6. Zofia.
Rodzeństwo: 1. Zygmunt, wł. maj. Go
szcza (pow. miechowski); 2. Julian, wł.
maj. Grudzyny (pow. jędrzejowski), oż.
z Ireną z Bronikowskich z Łatanie (pow.
stopnicki).
J. Z. ukończył szkołę realną w Krako
wie. Następnie dzierżawił maj. Podgaje
(pow. pińczowski) i ożenił się z Zofią
z Gaszyńskich. Po śmierci żony przeniósł
się do Wilkowa i pomagał ojcu w prowa
dzeniu gospodarstwa. W 1900 przejął
maj. Wilków, a rodzice przeprowadzili się
do sąsiadującego majątku w Zagorzycach.
J. Z. był zamiłowanym rolnikiem i bardzo
Józef Benedykt i Zofia z Gaszyńskich Zubrzyccy
pracowitym gospodarzem interesującym
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się zwłaszcza wprowadzaniem nowoczesnej kultury rolnej, wzorowanej na rolnictwie
zachodnim. Wilków miał położenie korzystne z uwagi na bliskość granicy i Krakowa,
będącego dobrym rynkiem zbytu. Wykorzystywał tę sytuację J. Z., prowadząc hodow
lę krów i dostarczając mleko do Krakowa, a także uprawiając jęczmień dla browaru
w Okocimiu, czy ziemniaki wczesne na eksport na Morawy, a także nasiona sprzeda
wane zagranicę. Pomimo znacznych zniszczeń w zabudowaniach gospodarczych, spo
wodowanych działaniami wojennymi w 1914 J. Z. utrzymywał gospodarstwo pomyśl
nie się rozwijające aż do 1928, kiedy przekazał je synowi. J. Z. był prezesem ZZ
w pow. miechowskim i wiceprezesem ZZ w Krakowie. Zmarł w Wilkowie.
J. Z. oż. I V z Zofią z Gaszyńskich (1874-1895) z Krzykawki (pow. olkuski), zm.
po urodzeniu syna ** l a. Józefa Feliksa; 2°v. oż. w 1901 z Marią z Chrzanowskich,
córką Henryka, wł. maj. Szczodrkowice (pow. olkuski), z tego małżeństwa: l b. Helena
(16.04.1902-25.05.1978), l°v. za Stefanem Śliwińskim (9.10.1892-7.04.1966), wł. maj.
Rajsko (pow. krakowski), 2°v. za Józefem Padlewskim (ur. 15.09.1907), wł. maj. Gaj
(pow. krakowski).
Dok.: Spis obywateli, s. 14, 146; Spis ziemian, woj. kieleckie, woj. krakowskie, s. 5, 25, 36, 41. M ateriały
w zbiorach rodzinnych.

Anna Konczewska
ZUBRZYCKI JÓZEF FELIKS h. Wieniawa, pseud. AK „Sewer” (23.10.1894-7.09.
1970), wł. maj. Wilków (pow. miechowski), rolnik. Syn
Józefa Benedykta (21.03.
1864-4.06.1930) i Zofii z Gaszyńskich (1874-1895). Ur. w Podgajach (pow. pińczowski).
Rodzeństwo: zob. biogram ** Józefa Benedykta Zubrzyckiego.
Do gimnazjum uczęszczał w Kielcach, gdzie opanował biegle język rosyjski, a na
stępnie do Wyższej Szkoły Realnej (gimn. matematyczno-przyrodnicze) w Krako
wie. Tam nauczy! się języka niemieckiego.
wi I
Świadectwo maturalne otrzymał w 1912.
W 1. 1912-1914 studiował na Wydz. Rolni
czym UWr. Jako student działał czynnie
w stów. „Gleba”, zrzeszającym studentów
polskich. Po wybuchu I wojny światowej
J. Z. zmuszony był do opuszczenia Wrocła
wia i studia rolnicze kontynuował na UJ.
Po ślubie w 1920 z Zofią Madeyską za
mieszka! w Zborówku k. Staszowa, gdzie
pracował w dobrach ks. M. Radziwiłła.
Bral udział w wojnie z bolszewikami. Po
zwolnieniu z wojska w 1921 przeniósł się
do pow. Samborskiego, gdzie pracował ja
ko pełnomocnik dóbr Uherce Zapłatyńskie. W 1. 1923-1925 administrował maj.
Sieborowice w pow. miechowskim, należą
cym do rodziny Zakrzeńskich. W 1925
wziął w dzierżawę mały maj. zgromadzenia
oo. augustianów w Prokocimiu pod Krako
wem. Był wówczas pierwszym producen
tem mleka butelkowego, które dostarczał
Józef Feliks Zubrzycki
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do Krakowa. W 1928 ojciec przekazał mu rodzinny maj. Wilków, a sam z żoną zamie
szkał w Krakowie. Wilków był niewielkim majątkiem o powierzchni 255 ha, z uro
dzajną glebą lessową; obejmował dwa fol.: Wilków i Brzeziny. J. Z. byl dobrym,
postępowym rolnikiem. Majątek przejął w okresie poważnego kryzysu i tylko dzięki
rzetelnej wiedzy i ogromnej pracowitości Wilków przetrwał kryzys bez zadłużeń.
Gospodarstwo specjalizowało się w hodowli krów rasy holenderskiej oraz koni półkr
wi, dostarczanych wojsku. W uprawach rolnych dominowała pszenica (produkcja
nasienna superelit), nasiona buraków pastewnych i trawy rajgras (na eksport), buraki
cukrowe (dla cukrowni w Chybiu), jęczmień browarny, cykoria korzeniowa dla fabry
ki Francka w Skawinie oraz tytoń. Na pozostałym areale produkowano zboża i rośliny
pastewne na potrzeby gospodarstwa.
J. Z. był jednym z założycieli i udziałowców Tow. Handlu Zbożem, które specjali
zowało się w eksporcie nasion do krajów Europy Zachodniej. Działał również spo
łecznie; przez wiele lat byl przewodniczącym Komisji Rozjemczej na pow. miechow
ski. Komisje takie, powołane ustawą sejmową, orzekały w sprawach finansowo-rolnych, głównie spadkowych, gospodarstw chłopskich, odciążając w ten sposób sądow
nictwo. J. Z. działa! również w Tow. Kółek Rolniczych, w Izbie Rolniczej w Kielcach
oraz w ZZ.
W czasie II wojny światowej był żołnierzem AK, podziemnym starostą miechow
skim, a także członkiem paramilitarnej organizacji „Tarcza”, przygotowującej zaple
cze szpitalno-sanitarne i żywnościowe dla AK, niosącej pomoc finansową dla oddzia
łów dywersji, dla ukrywających się itp. Majątek dawał schronienie i wsparcie kilku
dziesięciu osobom wysiedlonym z województw włączonych do Rzeszy, z ziem okupo
wanych przez Związek Radziecki, a także wysiedlonych z Warszawy.
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Po wywłaszczeniu i usunięciu z domu w 1945, rodzina J. Z. przeniosła się do
Krakowa, a potem na Górny Śląsk, gdzie J. Z. pracował jako dyrektor gospodarstw
rolnych należących do przemysłu węglowego.
Obok zamiłowania do roli i pracy na niej J. Z. obdarzony był ogromną wrażliwością
na sztukę i talentami: grał pięknie na fortepianie, pisał wiersze i tłumaczył poezję na
język polski, organizował wieczory muzyczne i poetyckie dla domowników i sąsiadów,
skupiał wokół siebie ludzi kultury i sztuki. Zmarł w Warszawie, pochowany został na
cmentarzu w Górze Kalwarii.
J. Z. oż. dn. 30.01.1919 w Krakowie z Zofią z Madeyskich h. Poraj (4.06.1896
w Krakowie - 31.08.1969 w Katowicach), córką Zbigniewa (23.08.1867-18.07.1907), rad
cy sądu krajowego w Samborze, i Anny Heleny Uderskiej h. Niezgoda (1.07.187614.05.1944). Zofia Z. uczęszczała do gimn. ss. urszulanek w Wiedniu, następnie
skończyła Szkołę Gospodarstwa Domowego w Snopkowie. W okresie międzywojen
nym była działaczką w Kole Gospodyń Wiejskich. W czasie okupacji żołnierz AK
i członek „Tarczy”. Organizowała dostawy
żywności do magazynów AK. Prowadziła
w Wilkowie punkt sanitarny dla potrzeb
AK. Dostarczała żywność dla więźniów na
Montelupich w Krakowie. Wysyłała pacz
ki do oflagów i stalagów. Została pocho
wana w Krakowie.
Dzieci: 1. Jerzy Benedykt (ur. 12.01.
1920 w Krakowie), prof. socjologii na uniw.
w Canberze. Ukończył gimn. im. J. Sobie
skiego w Krakowie, następnie (1938-1939)
Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu. Jako żołnierz 8 p. uł. brał
udział w kampanii 1939, uciekł z niewoli
niemieckiej, a w 1940, jako kurier przedo
stał się do armii polskiej we Francji, a po
tem do Wielkiej Brytanii. Był żołnierzem
cichociemnych, do końca wojny sprawo
wał funkcję oficera w bazie RAF we Wło
szech. Po wojnie ukończył studia socjolo
giczne i ekonomiczne w Londynie, po
czym objął katedrę na uniw. w Canberze.
Jest wybitnym działaczem polonijnym
w Australii, czł. Papieskiej Akademii
Nauk Społecznych. Oż. z Aleksandrą Kró
likowską (ur. 2.02.1922), ich dzieci: 1.1. To
Jerzy Benedykt Zubrzycki
masz (ur. 12.10.1946), fizyk i socjolog,
twórca filmów dokumentalnych, zam.
w Sydney, ma syna 1.1.1. Samuela; 1.2. Anna (ur. 3.08.1952), była aktorką w Zespole
„Gardzienice”, lektorka języka angielskiego na KUL, mieszka w Lublinie; 1.3. Jan
(ur. 23.12.1957), socjolog, pracował w dyplomacji australijskiej, dziennikarz BBC
i TV australijskiej, zam. w New Delhi; 1.4. Joanna (ur. 16.06.1959), socjolog, pracow
nik naukowy uniw. w Canberze; 2. Anna (ur. 30.07.1921), ukończyła gimn. i liceum
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ss. urszulanek w Krakowie. W czasie okupacji była sanitariuszką i łączniczką ZWZ,
potem BCh, pseud. „Agnieszka”. Rozpoczęła studia rolnicze na tajnych kompletach
UJ, które ukończyła w 1946, specjalizowała się w technologii spożywczej na SGGW.
Pracowała w przemyśle spożywczym. Żona Marcelego Konczewskiego (7.04.191218.01.1990), ekonomisty, ich dzieci: 2.1. Katarzyna (ur. 25.06.1950), sekretarka, za
Grzegorzem Nizińskim, zam. w Warszawie; 2.2. Piotr (ur. 22.10.1952) socjolog, pra
cownik Fundacji im. Batorego, oż. z Magdaleną Morawską; 2.3. Maria (ur. 4.10.1954),
zootechnik; 3. Stanisław (ur. 9.11.1925), inwalida, pracował w zakładach Spółdziel
czości Inwalidów, zam. w Warszawie.
Dok.: Brzozowski, Studia, s. 212; Radomyski, s. 83; Dzieje studiów rolniczych w Krakowie 1890-1962,
Kr. 1965, s. 232; J. Zubrzycki, Wrocław mojej młodości 1910-1914, „Tygodnik Powszechny” 1965, nr 32. M a
teriały rodzinne.

Anna Konczewska
ZWOLSKI STANISŁAW h. Ogończyk (05.1856-1940?), wł. dóbr Bryńce Zagórne
(pow. Bobrka). Syn Juliana i Eleonory z Zarewiczów. Ur. w Bryńcach Górnych.
Rodzeństwo: trzech braci.
S. Z. był wieloletnim marszałkiem szlachty powiatu Bobrka w woj. lwowskim.
W latach trzydziestych stał na czele Rady Nadzorczej TKZ we Lwowie. Był głównym
fundatorem kościoła w Bryńcach Zagórnych (po 1905). W 1929 obchodził uro
czyście 5-lecie swego gospodarowania
w Bryńcach. W tym jubileuszu wzięła
udział liczna reprezentacja ziemiaństwa
z Małopolski Wschodniej. Mimo późnego
wieku sam prowadził majątek, mając na
utrzymaniu córkę Marię (wdowę) oraz
dwie bratanice jego żony (córki Józefa
i Heleny Jasińskich). Dla nich nabył we
Lwowie 3-piętrową kamienicę z przyle
głą parcelą. S. Z. był także kuratorem
nieletnich właścicieli maj. Lanki (pow.
Bobrka) — Niezabitowskich.
Na wiadomość o wkroczeniu wojsk
bolszewickich do Polski (17.09.1939) S. Z.
nie chciał wyjechać z domu rodzinnego.
Dopiero po usilnej namowie rodziny zgo
dził się opuścić Bryńce i 27.09. przyjechał
do Lwowa, gdzie posiadał kamienicę
i willę. Przed wyjazdem z majątku rozdał
służbie wszystkie zapasy zboża i mąki, nie
Stanisław Zwolski
wziął ze sobą ani żywności, ani też opału.
Ciężką zimę 1939/1940 przetrwał z rodzi
ną tylko dzięki pomocy ludzi z Bryniec, którzy, narażając się na niebezpieczeństwo,
dowozili im różne produkty do Lwowa. Już w kilka tygodni po przyjeździe do Lwowa
S. Z. zaczął być wzywany przez NKWD. W kwietniu 1940 po całonocnej rewizji w jego
mieszkaniu został aresztowany i odtąd ślad o nim zaginął. Według jednego ze współ-
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Dwór w Bryńcach Zagórnych

więźniów (p. Urbański, wł. młyna w Bóbrce), S. Z. wywieziono do Kijowa, i tam
przypuszczalnie zmarł w miejscowym więzieniu.
W Bryńcach Zagórnych miał miejsce 6.05.1943 pogrom ludności polskiej dokona
ny przez nacjonalistów ukraińskich (banderowców). Polacy zostali napadnięci wczes
nym rankiem i wymordowani. Niektóre trupy Ukraińcy wrzucali do palącego się
kościoła. Niemcy znajdujący się o 3 km od wsi, mimo meldunku o pogromie (przez
młodą zbiegłą stamtąd dziewczynę), nie przyszli z pomocą mordowanym Polakom.
Stary dwór w Bryńcach po przejściu frontu w 1944 został spalony przez Ukraińców.
S. Z. byl oż. z Ludwiką Jasińską h. Topór (1861-23.03.1939), córką Józefa (18281898), posła na sejm we Lwowie i do Rady Państwa w Wiedniu, prezesa Sądu Krajo
wego w Krakowie, prezesa krakowskiego Tow. Prawników, obywatela honorowego
Jasła i Krosna, i Marii Żakiej (1841 w Boryniczach - 1930 we Lwowie, pochowanej
w Bryńcach Zagórnych). Ich córka 1. Maria była żoną Bronisława Sokulskiego h. Abdank, rtm. kawalerii WP, poległego w 1920 pod Brodami, jej syn: 1.1. Stanisław, ppor.
rez. we wrześniu 1939 był w 4 szwadronie 6 p. ul., zginął 12.09 w walce z Niemcami
pod Garwolinem.
Dok.: Skorowidz dóbr, s. 14; Lista, s. 1182. Inform acje Józefy Jasińskiej i Heleny z Jasińskich Firynowej.

JanM. Włodek
ŻÓŁTOWSKI STANISŁAW h. Ogończyk (6.05.1849-1.02.1908), wł. maj. Niechano
wo (pow. gnieźnieński). Syn Franciszka (3.10.1818-1.06.1894), wł. maj. Niechanowo,
i Zofii z Zamoyskich (5.09.1825-27.05.1853), córki Andrzeja i Róży z Potockich.
Ur. w Niechanowie.
Rodzeństwo: 1. Elżbieta (26.02.1848-4.04.1863); 2. Róża (6.05.1849-7.01.1923),
wl. maj. Krajewice, żona (ślub w Poznaniu 18.07.1871) Jana Czorby h. Pogonią (24.01.
1843-22.03.1905), syna Konstantego i Idalii z Sapiehów; 3. Marceli (2.11.1850-1.04.
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Dwór w Godurowie

N a w iadom ość o w kroczeniu wojsk bolszewickich do Polski (17.09.1939) S. Z. nie
chciał wyjechać z dom u rodzinnego. D op iero po usilnej nam ow ie rodziny zgodził się
opuścić Bryńce i 27.09. przyjechał do Lwowa, gdzie posiadał kam ienicę i willę. Przed
wyjazdem z m ajątku rozdał służbie wszystkie zapasy zboża i mąki, nie wziął ze sobą
ani żywności, ani też opału. Ciężką zim ę 1939/1940 przetrw ał z rodziną tylko dzięki
pom ocy ludzi z Bryniec, którzy, n arażając się n a niebezpieczeństw o, dowozili im
różne produkty do Lwowa. Już w kilka tygodni po przyjeździe do Lwowa S. Z . zaczął
być wzywany przez N K W D . W kw ietniu 1940 po całonocnej rewizji w jego m ieszkaniu
został aresztow any i o d tąd ślad o nim zaginął. W edług jednego ze współwięźniów (p.
U rbański, wł. m łyna w B óbrce), S. Z . wywieziono do Kijowa, i tam przypuszczalnie
zm arł w miejscowym więzieniu.
W Bryńcach Z agórnych m iał m iejsce 6.05.1943 pogrom ludności polskiej dokona
ny przez nacjonalistów ukraińskich (banderow ców ). Polacy zostali napadnięci wczes
nym rankiem i w ym ordow ani. N iektóre trupy U kraińcy w rzucali do palącego się
kościoła. Niem cy znajdujący się o 3 km od wsi, m im o m eldunku o pogrom ie (przez
m łod ą zbiegłą stam tąd dziewczynę), nie przyszli z pom ocą m ordow anym Polakom .
Stary dw ór w Bryńcach po przejściu fro n tu w 1944 został spalony przez Ukraińców .
S. Z . był oż. z Ludw iką Jasińską h. Topór (1861-23.03.1939), córką Józefa (18281898), posła n a sejm we Lwowie i do R ady Państw a w W iedniu, prezesa Sądu K rajo
wego w Krakow ie, p rezesa krakow skiego Tow. Prawników, obywatela honorow ego
Jasła i K rosna, i M arii Ż akiej (1841 w Boryniczach - 1930 we Lwowie, pochow anej
w Bryńcach Z agórnych). Ich córka 1. M aria była żoną B ronisław a Sokulskiego h. Abdank, rtm . kaw alerii WP, poległego w 1920 p od B rodam i, jej syn: 1.1. Stanisław, ppor.
rez. w e w rześniu 1939 był w 4 szw adronie 6 p. uł., zginął 12.09 w walce z Niem cam i
pod G arw olinem .
Dok.: Skorowidz dóbr, s. 14; Lista, s. 1182. Inform acje Józefy Jasińskiej i Heleny z Jasińskich Firynowej.
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JanM. Włodek
ŻÓŁTO W SK I STANISŁAW h. Ogończyk (6.05.1849-1.02.1908), wł. maj. N iechano
wo (pow. gnieźnieński). Syn Franciszka (3.10.1818-1.06.1894), wł. maj. N iechanow o,
i Zofii z Z am oyskich (5.09.1825—27.05.1853), córki A ndrzeja i Róży z Potockich.
U r. w N iechanow ie.
Rodzeństw o: 1. E lżbieta (26.02.1848-4.04.1863); 2. R óża (6.05.1849-7.01.1923),
wł. maj. Krajewice, żona (ślub w Poznaniu 18.07.1871) Jan a Czorby h. Pogonią (24.01.
1843-22.03.1905), syna K onstantego i Idalii z Sapiehów; 3. M arceli (2.11.1850-1.04.
1925), wł. maj. G odurow o i innych, zał. i pierwszy prezes Z Z W ielkopolskich, poseł
do p arlam en tu niem ieckiego 1880-1883, oż. dn. 5.11.1879 w R usku z Ludw iką
z C zarneckich h. Prus III (17.09.1859-4.03.1943); 4. Z ofia (17.03.1856- 20.01.1867).
Uczył się najpierw w prywatnym zakładzie J. K oźm iana w Poznaniu, następnie
studiow ał w 1.1870-1872 rolnictw o i ekonom ię n a uniw. w B erlinie. Po pow rocie do
kraju odbył praktykę roln ą w Turwi u gen. D ezyderego Chłapowskiego. Potem był
adm. maj. G odurow o (pow. gostyński). N astępnie objął po ojcu Niechanowo (3774 ha),
gdzie zaprow adził w zorow ą go sp o d ark ę uprzem ysłow ioną. N aśladow ał m etody
gen. Chłapow skiego, np. obsadzanie pól krzakam i i drzewam i przy drogach, w celu
tw orzenia m ikroklim atu. W odpow iedzi na pruską ustawę o kolonizacji S. Z. z inicja
tywy T eodora K alksteina, wraz z kilku ziem ianam i, założył instytucję w form ie spółki
akcyjnej — B ank Ziem ski, k tó ra zdołała rozparcelow ać 25 000 h a wielkiej własności
ziemskiej pom iędzy ok. 3000 parcelantów . S. Ż . był przez prawie 18 lat prezesem rady
nadzorczej tej instytucji. W 1.1891-1905 byl prezesem C entralnego Tow. G o spodar
czego. C T G było w 2. poł. X IX w. instytucją w iodącą, kierującą wszystkimi innymi
instytucjam i o charakterze ekonom icznym i społecznym (K ółka Rolnicze, dzieło „Pa
tro n a Jackow skiego” stanowiły tylko je d n ą z sekcji C T G ). S. Ż . uważany jest przez
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historyków za jed n eg o z tych, którzy doprow adzili do wygranej „bitwę o ziem ię”
polskiego społeczeństw a z K om isją K olonizacyjną. Jako prezes tej instytucji S. Ż.
odznaczył się założeniem spółki „H alina”, m ającej n a celu p o p ieranie rolnictw a
i oświaty rolniczej. W 1901 w raz z kilku innymi, założył Z Z , w celu zorganizowanej
opieki i porady dla zadłużonych m ajątków , aby nie dopuścić do sprzedania ich K om i
sji Kolonizacyjnej. Pisywał też artykuły do „Z iem ianina” i utrzymywał stałe kontakty
z galicyjskim Tow. Rolniczym. D o k o n ał przebudow y „B azaru” w Poznaniu, h otelu
i ośro d k a życia społecznego, kultu raln eg o i towarzyskiego W ielkopolski. Z m arł
w Z ak opanem , gdzie się leczył, a pochow any został w N iechanowie.
S. Ż. oż. dn. 23.01.1877 w K rasiczynie z M arią z ks. Sapiehów (23.01.1855 w K ra
kowie - 30.08.1929 w Z egrzu), córką A d am a i Jadwigi z ks. Sanguszków.
Dzieci: 1. ~ L eon (29.11.1877-2.07.1956); 2. A dam (4.12.1881-6.05.1958), prof.
UP, oż. 6.09.1910 z Jan in ą z P uttkam erów (27.07.1889-8.02.1968), córką Wawrzyńca
i Z ofii z Kieniewiczów; 3. Z o fia (ur. 15.01.1887), żona (od 3.06.1930) Stefana D ą 
brow skiego (18.01.1887-23.03.1947), prof. U P; 4.
Paweł (25.12.1889-25.08.1985);
5. M aria (10.07.1891-27.04.1894); 6. Jadw iga (24.01.1893-11.01.1895);7. Tomasz
(18.01.1897-29.01.1935), oficer WP, odznaczony Krzyżem W alecznych.
Dok.: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Inform acje rodziny.

Michał Żółtowski (red.)
ŻÓŁTO W SK I LEO N h. Ogończyk (29.11.1877-2.07.1956), wł. maj. N iechanow o
(pow. gnieźnieński), inż. chem ik, działacz społeczny i polityczny. Syn ** Stanisław a
(6.05.1849-1.02.1908), wł. maj. N iechanow o, i M arii z ks. Sapiehów (23.01.185530.08.1929). U r. w N iechanow ie.
R odzeństw o: zob. biogram ** Stani
sława Żółtow skiego.
W ykształcenie średnie zdobył w gimn.
krotoszyńskim (1893), następnie w szkole
w Akwizgranie. W Liège ukończył studia
politechniczne w zakresie chem ii (specja
lizacja cukrow nictw o). Po pow rocie do
kraju (ok. 1899) zajął się gospodarką w ro 
dzinnym maj. N iechanow o (2327 ha) oraz
działalnością w śród rolników zrzeszonych
w kółkach rolniczych. Był czł. Z arząd u
C T G w Poznaniu, pełnił funkcję prezesa
gnieźnieńskiego oddziału W ielkopolskie
go Tow. K ółek Rolniczych, pracow ał rów 
n ież ja k o czł. rad y nad zo rczej B anku,
„Kwilecki, Potocki i Spółka”, spółki akcyj
nej „L u b o ń -W ro n k i” i in. Podczas p o 
w stania w ielkopolskiego był delegowany
przez K om isariat N aczelnej R ady L udo
wej do Paryża, celem przekazyw ania Pol
skiem u K om itetow i N arodow em u w iado
mości o pracy Rady. W 1919 został p o 
m ocnikiem szefa d ep artam en tu rolnictw a
Władysław Leon Jan Żółtowski
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W. Ż. został zm obilizowany w sierpniu 1939 do O środka Zapasow ego W ielkopol
skiej Brygady K aw alerii w K raśniku. Był czł. kom isji rem ontow ej, z którą brał udział
w zakupie ok. 1000 koni na terenie Lubelszczyzny przeznaczonych na potrzeby tw o
rzącej się brygady. Uczestniczył w działaniach wojennych we wrześniu 1939. D n. 30.09.
1939 został wzięty do niewoli sowieckiej. Był internow any w W ołoczyskach, następnie
w Szepietów ce i wreszcie w Kozielsku. Z ginął w Katyniu.
Dok.: Radomyski, 59; Lista, s. 1194; K. Wybranowski, Ośrodek Z a p a só w Wielkopolskiej Brygady Kawalerii
w Kraśniku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, s. 426; Kawaleria polska, s. 71.

M ic h a ł Ż ó łto w s k i (red.)

ŻÓŁTO W SK I (C IESZK O W SK I-Ż Ó Ł T O W SK I) PAWEŁ h. Ogończyk (25.12.188925.08.1985), wł. m aj. Stawiska (pow. węgrowski), m jr dypl. WP. Syn
Stanisława
(6.05.1849-1.06.1908) i M arii z ks. Sapiehów. U r. w Niechanow ie.
P. Z. ukończył szkołę realn ą w P oznaniu i rozpoczął studia rolnicze n a uniw.
w L ouvain (Belgia), następnie studiow ał w Berlinie (1.1910-1911), a w 1.1911-1912
w L o n d o n School of Econom ics and Political Science. W 1912/1913 odbył służbę
wojskową w 5 sz. 2 p. ul. gwardii w Berlinie, gdzie również służył jego ojciec. Później
był na praktyce w maj. Stawiany k. W ągrowca u Z ygm unta Chłapowskiego. Z m obili
zowany w sierpniu 1914, został wysłany ze swym p ułkiem na fro n t francuski. O d m aja
1915 służył w II arm ii gen. M ackensena na froncie w schodnim . Z o stał odznaczony
Ż elaznym Krzyżem. O d końca 1915 znów walczył na Z achodzie. W poł. 1916 był na
kursie dla dow ódców kom panii piechoty, a następnie otrzym ał urlop i wyjechał do
rodzinnego Strońska. N a w iadom ość o kapitulacji N iem iec zgłosił się do form ow ania
oddziałów W P i objął jako por. a w krótce jako rtm . 8 kom panię 1 E St. W ielkopol
skich. N a początku m arca 1919 w składzie grupy płk. K onarzew skiego poszedł n a
odsiecz Lwowa. Uzyskał w tedy uznanie u kolegów za to, że odpow iadając n a apel
dowództw a, aby oficerow ie „wyższych b ro n i” uzupełnili brakujące kadry w piechocie,
zgłosił się jako je d e n z pierwszych. Był p aro k ro tn ie ranny i zdobył w tych w alkach trzy
Krzyże W alecznych. W dalszym to k u służby został przerzucony z fro n tu zachodniego
na białoruski, w grudniu 1919 przyjęto go do Szkoły Sztabu G eneralnego. W 1920 był
w Sztabie Głów nym w W arszawie, następnie u boku gen. Jan a E dw arda R om era n a
U krainie, w końcu na froncie południow o-w schodnim . Szkołę Sztabu G eneralnego
ukończył w 1921. Podjął p racę w Inspektoracie Kawalerii, a później w biurze Ścisłej
R ady W ojennej u gen. Tadeusza Kutrzeby, a od 1923 w III O ddziale Sztabu G en eral
nego. W 1923 został przeniesiony do Poznania na szefa sztabu gen. Sochaczewskiego
w V II Brygadzie Kawalerii. W 1925 przeszedł do rezerwy w 15 p. uł.
Po opuszczeniu wojska był dyr. W ielkopolskiej Izby Rolniczej. W 1.1929-1936 p ra 
cował w M inisterstw ie R olnictw a i R eform Rolnych w Warszawie. Był odznaczony
Krzyżem O ficerskim O rd eru O drodzenia Polski. W 1931 został adoptow any przez
Krzysztofa A ugusta Cieszkowskiego i otrzym ał od niego maj. Stawiska (632 ha).
Pragnąc podnieść gospodarkę w m ajątku, zainw estował w niego pieniądze uzyskane
z dochodów z udziałów w firm ach handlowych. W Stawiskach wybudował chlewnie,
obory, stodoły i spichlerz.
We w rześniu 1939 P. Ż. próbow ał odszukać m acierzystą jednostkę, w końcu dotarł
do Lwowa i rozpoczął służbę w sztabie gen. W ładysława L angnera. U niknął niewoli
sowieckiej, a w październiku wrócił do Warszawy i włączył się do pracy w konspiracji.
Z o sta ł w prow adzony przez M ichała Sobańskiego do Z W Z . Był czł. organizacji
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„U praw a”, której został d elegatem na woj. w arszawskie. W czasie pow stania 1944,
m ając p rzestrzeloną nogę, nie b rał bezpośredniego udziału w walce.
W 1945 zam ieszkał z rodziną w K rakow ie. Nie m ogąc znaleźć pracy ze względu
na swoje pochodzenie, zarabiał tłum aczeniam i, udzielał lekcji angielskiego i niem iec
kiego, był lektorem angielskiego i niem ieckiego w sem inarium duchownym . Przez
wiele lat uczęszczał d o K lubu Książki i Prasy, gdzie studiow ał zagraniczne pism a,
a uzyskane w iadom ości referow ał na specjalnych spotkaniach w gronie zaprzyjaźnio
nych osób.
P. Ż . oż. dn. 27.06.1922 w Chrząstow ie z A n n ą z hr. Potockich (ur. 12.08.1898), cór
k ą H enryka i Julii z hr. B ranickich.
Dzieci: 1. Ju lia (ur. 26.07.1923 w W arszawie), żona Wacława hr. Bnińskiego,
zam . w USA ; 2. M aria (ur. 13.04.1928 w Poznaniu), żona A rtu ra hr. Potockiego,
zam . we Francji; 3. E lżb ieta (ur. 5.12.1935 w W arszawie), żona M acieja W ężyka, zam.
w Krakowie.
Dok.: R Żółtowski, W spomnienia, mpis.

M ic h a ł Ż ó łto w s k i (red .)

ŻÓRAW SKI TADEUSZ h. Trzaska (1891^1.06.1941), wł. maj. Bonislaw (pow. płoc
ki). Syn W incentego, wl. m aj. Bonislaw i K uchary Ubysze (pow. płocki), i H aliny
z Ilow ieckich (zm. 4.06.1944 w W arszawie).
Rodzeństw o: 1. »+ Z ofia O rzeszkow ska (22.05.1894-24.03.1988); 2. Mieczysław
(1898-1920), czł. P. O. W., o chotnik w w ojnie z bolszewikam i, zm arł w obozie jeniec
kim na U ralu.
T. Z. w 1. 1911-1914 ukończył studia w A R w Taborze. Po ojcu odziedziczył maj.
Bonislaw (249 ha), w którym gospodarow ał w okresie m iędzywojennym. W okresie
okupacji niem ieckiej został aresztow any i uwięziony w obozie w Sachsenhausen,
a następnie w D achau, gdzie poniósł śm ierć w wyniku pobicia kijami. U rn a z p ro 
cham i T. Z . znajduje się n a cm entarzu P erlacher Forst w M onachium . T. Ż . rodziny
nie założył.
Dok.: Wspomnienia z Taboru, W. 1929, s. 118; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 80\ Lista, s. 1194-1195.

(red .)

ŻÓRAW SKI WŁADYSŁAW h. Trąby (13.04.1871-1934), wł. maj. Luszewo (pow.
ciechanow ski). Syn
Juliusza (21.08.1833-27.05.1906) i Kazim iery z K am ieńskich.
Rodzeństw o: zob. biogram
Juliusza Zóraw skiego.
W. Z . gospodarow ał w m aj. Luszewo (1127 ha), jednocześnie pracow ał w cukrow 
nictwie, był wicedyr. cukrow ni w Leśm ierzu, dyr. cukrow ni w Ciechanowie. W okresie
międzyw ojennym należał do zarządu W arszawskiego Tow. Fabryk C ukru. Był wice
prezesem Zw iązku Cukrow n ików Polskich. W ł. kam ienicy w W arszawie (ul. N ow o
grodzka 23).
W. Z . oż. z L eokadią z Jewniewiczów.
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 80.

(red.)
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Pink 131
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Piwowarczyk 48
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Płoski 100
Pniewski 43
Podgórecki 101
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Pogonowski 97
Pokrzywnicki 74
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Pomorski-Mikułowski zob. Mikułowski-Pomorski
Poniatowski 45
Ponikowski 40,156
Popiel 30
Porczyński 67
Potkański 92
Potocki 62, 63, 76, 94,173,176,178
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Powierza 30
Pracki 128-130
Prażmowski zob. Belina-Prażmowski
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Pruski 115,117
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Sprostowania i uzupełnienia do części 1
Skróty: s. — strona; kol. — kolumna; w. — wiersz; d. — dól ;g. — góra; uzup. — uzupełnienie,
zmiana tekstu; fot. — fotografia.

CZARNOCKI KAZIMIERZ
s. 50, w. 7 odg. uzup.: (zm. 13.05.1995 w Tervuren w Belgii), kawaler Zakonu Maltańskiego;
w. 18 od d. uzup.: dzieci Elżbiety i Gonzalesa d’Alcantar: a) Pablo i b) Vania;
w. 1 7 od d. uzup.: dzieci Stefana i Diany Kervyn de Meerendre: a) Yorick; b) Oleńka;

c) Roxane.

DZIEWANOWSKI STANISŁAW
s. 54, w. 10 od d. uzup.: S. D. oż. w 1938 z Danutą Mieczkowską, córką

Stefana, uczestnicz
ką powstania w 1944, odznaczoną Krzyżem Walecznych, 2°v. za Zygmuntem Rudowskim.

Sprostowania i uzupełnienia do części 2
BUDZYŃSKI WIKTOR
i. 12, w. 1 od d. uzup.: Dzieci: 1) Anna (ur. 18.07.1918 w Radgoszczy, zm. 6.12.1989 w Pozna
niu), abs. w 1936 gimn. ss. urszulanek w Poznaniu, w 1. 1936-1937 Szkoły Gospodarstwa
Wiejskiego w Chyliczkach, a w 1. 1937-1939 Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu,
w 1964 ukończyła Kurs Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z tytułem mistrza kaletnika,
od 1940 żona Bohdana Korewy (ur. 1909), inż. budownictwa, syna
Onufrego K.; 2) An
drzej (ur. 15.07.1920 w Eustachowie na Litwie, zm. 5.12.1983 w Gdyni), abs. Gimn. Męskiego
im. Sułkowskich w Rydzynie, żołnierz AK na Litwie, w 1. 1946-1947 student PŁ, aresztowany
w 1947 za udział w organizacji Wolność i Niepodległość, został skazany przez Wojskowy Sąd
Rejonowy w Warszawie na 6 lat więzienia, w wyniku amnestii zwolniony z więzienia we Wronkach
w 1950, oż. w 1965 z Danutą Marią z Muszarskich, zam. w Gdyni, jest pochowany w Kielnie
k. Chwaszczewa, dzieci nie miał.

HEMPEL ZDZISŁAW
i. 74, w. 23 od g. jest: Prus III, m a być: Prus II.

KARSKI SZYMON MICHAŁ
^ 86, w. 1 7 od d. uzup.: Michał (ur. 24.04.1927 w Kurowie, zm. 4.05.1995), pochowany w gro
bie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

KOREWA ONUFRY
^ 95, w. 14 od d. uzup.: Bohdan (ur. 1909), oż. w 1940 z Anną z Budzyńskich, córką
Wiktora, ich dzieci: a) Maria Danuta (ur. 1942 w Poniewieżyku), abs. Wyższej Szkoły Peda
gogicznej w Poznaniu; b) Joanna Barbara (ur. 1943 w Zatroczu), ukończyła studia chemiczne
w Łodzi; c) Wanda Jolanta (ur. 1949 w Poznaniu), historyk sztuki, abs. UAM; d) Tomasz
Witold (ur. 1952 w Poznaniu), abs. Wydziału Mechanicznego PP.

KOREWA TADEUSZ
s. 95, w. 8 od d. uzup.: T. K był abs. gimn. w Mitawie i Instytutu Komunikacji w Petersburgu.

RUDOWSKI TADEUSZ
s. 105, w. 11 o d d. jest: Jana

(14.01.1910-11.12.1983), m a być: Ja
na (14.01.1910-11.12.1982);
w. 10 od d.jest: Wanda (ur. 21.11.1912), m a być: Wanda (ur. 22.11.1912), uzup.: za Władysła
wem Milewskim, s. Antoniego i Heleny, ślub dn. 29.12.1934 w Lipowcu.
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RUDOWSKI MICHAŁ
s. 105, w. 1 - 2 od d. jest: Bahuszewicz, m a być: Bohuszewicz;
s. 106, w. 5 od g. uzup.: 13-17) zmarły dziećmi.

RYMSZAWAC1AW
s. 108, w. 16 od d. jest: (ok. 1860-1923), m a być: (18.02.1862-1923);
w. 13 o d d. uzup.: Adam (14.10.1860-1922), dr medycyny (1889), w 1. 1880-1888 studiował

w Dorpacie filozofię i medycynę.

STADNICKI ADAM ZBIGNIEW LEON
s. 133, w. 12 o d g . uzup.: Paweł (zm. 26.12.1996 w Paryżu), żołnierz AK, architekt.

WINNICKI TOMASZ SYLWESTER
s. 134, w. 11 od d.jest: Pęczynie, m a być: Pęszynie;
w. 6 od d. jest: Niegocice, m a być: Niegosławice;
s. 135, w. 6 od g. jest: Konarzewską, m a być: Koraszewską;

WINNICKI BOGDAN TOMASZ
s. 135, w. 11 i 15 o d g . jest: Małkowice, m a być: Malkowice;
s. 136, w. 15 o d g . uzup.: Dok.: S. Krzywoszewski, Długie życie, 1.1, W. 1947.

WYKAZ ŻYCIORYSÓW ZAMIESZCZONYCH W 1 12 CZĘŚCI SŁOWNIKA
s. 165, kol. 1, w. 12, 9 i 8 o d d. wykreślić: Bieliński Adam (1), Bieliński Antoni Piotr (1),

Bieliński August (1).

Sprostowania i uzupełnienia do części 3
BOCHWIC LUCJUSZ H
s. 4, w. 10 od d.jest: Michałem Komorowskim, m a być: Michałem Komorskim.

BOCHWIC JAN OTTON
s. 7, w. 20 odg. jest: 4) Walery (zm. w dzieciństwie), m a być: 4) Roman (zm. w dzieciństwie);

5) Waleria (zm. 1940) za Antonim Hrynkiewiczem-Moczulskim.

BOCHWIC BRUNON
s. 9, w. 13 od d .jest: W 1931 został odznaczony..., m a być: W 1990 został odznaczony....

BOCHWIC CZESŁAW
s. 12, w. 1 od d. is. 13, w. 1. odg. jest: Kazimierę (1880-1940), m a być: Kazimierę (1880-1968).

BOCHWIC OTTON
s. 13, w. 12 od g. jest: AR w Pradze, m a być: AR w Taborze (1900-1903).

CZAPLICKI LUCJAN
s. 27, w. 6 od d.jest: W 1875 L. C. skutkiem działów rodzinnych..., m a być: W 1875 Antoni

C.

skutkiem działów rodzinnych...;
w. 5 od d. jest: W 1.1892-1896 studiował..., m a być: L. C. w 1.1892-1896 studiował...
i. 29, w. 13 od d.jest: 2 (Barbara (1909-1989), m a być: Barbara (1909-1989), mgr historii, żona
Władysława Mikułowskiego-Pomorskiego (20.06.1901—1940), syn Stanisława i Gabrieli z Os
solińskich, abs. Wydz. Prawa UW, ppor. rez. w 1939, więzień obozu w Starobielsku, zamordo
wany wiosną 1940, ich syn Jerzy (ur. 1937), prof. socjologii, rektor Akademii Ekonomicznej
w Krakowie; 3)Jerzy (1912-1953);
w. 11 od d. wykreślić: Syn ich Jerzy jest rektorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

DRUCKI-LUBECKI HIERONIM
i. 100, w. 10 od d.jest: (2.08.1861-31.12.1919), m a być: (5.10.1861-31.12.1919);
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s. 101, w. 6 o d g. jest: Katiszyn (pow. oszmiański), zmarłą 20.11.1945 w Rakowie, m a być:

Katiszyn (pow. orszański), zmarłą 20.11.1946 w Rakowie, córką Adama.
DRUCKI-LUBECKI ALEKSANDER
s. 102, w. 20 i 19 od d.jest: 1)
ks. Bogdan Marian (1894—1980); 2) ks. Maria (1895-1979),
l°v. Broel-Plater, 2°v. Sobańska, wł. maj. Ruda; m a być: 1)
ks. Bogdan Marian (1894—
1981); 2) ks. Maria (1895-1987), l°v. Broel-Plater, 2°v. Sobańska, wł. maj. Ruda Kościelna
(pow. opatowski);
podpis p o d fot. jest: Franciszek Drucki-Lubecki, m a być: Ksawery Drucki-Lubecki.
DRUCKI-LUBECKI BOGDAN MARIAN
5 . 102, w. 11 o d d . jest: (12.11.1894-7.10.1980),m a być: (11.11.1894-7.10.1981);
s. 103, w. 4 od g. jest: Clochester, m a być: Colchester;
w. 5 o d g. jest: Lambeutu, m a być: Lambourn;
w. 13 w. odg. jest: Jan Ksawery (ur. 4.10.1932 we Lwowie),»w być: Jan Ksawery (ur. 4.10.1931
we Lwowie);
w. 14 odg. jest: rtm. Emil Mentel, m a być: ppłk. Emil Stefan Mentel.
GUTKOWSKI KAZIMIERZ MARCELI
s. 66, w. 23 od g. u z u p .: ... Wielgie (w 1888 miał ten maj. 1752 mg, w tym 821 mg lasu).

GUTKOWSKI KAZIMIERZ
s. 66, w. 8 o d d.jest: (1904-22.02.1944), m a być: (24.08.1904-22.02.1944);
w. 7 od d.jest: Wola Krzykowska, m a być: Wola Krzykowska (pow. brzeziński); jest: Bieniewo
w pow. brzezińskim, m a być: Bieniewo (pow. błoński);
w. 4 od d. jest: Krzykowska, m a być: Krzykowska (184 ha);
s. 67, w. 4 odg. jest: (ur. 1907), m a być: (ur. 6.06.1907);
w. 6 od g. jest: (ur. 1929 w Warszawie), m a być: (ur. 22.03.1929 w Warszawie);
w. 12 od g. jest: (ur. 1970 w Warszawie), m a być: (ur. 12.02.1970 w Warszawie);
w. 14 odg. jest: Wykaz, 1.1, W. 1991 ,m a być: Wykaz, s. 1 (tu Wólka, a nie Wola Krzykowska).

HAACK W ŁODZIM IERZ HUGO
s. 67, w. 10 od d. jest: UAM, m a być: UP;
podpis p o d fot. jest: Kazimierz Haack, m a być: Włodzimierz Hugo Haack;
s. 68, w. 2 od g. jest:... i Łowiczem, gdzie byl ranny ok. 12.09.., m a być: Ok. 12.09. byl ranny

pod Sochaczewem i dostał się do niewoli;
w. 8 odg. jest: 1951, m a być: 1947;
w. 8 od d. jest: Chróźcin, m a być: Chróścin.
JARUZELSKI WŁADYSŁAW MIKOŁAJ
s. 77, w. 4 od d. jest: Grodzickiego, m a być: Józefa Grodzickiego;
s. 78, w. 1 od g. jest: z Józefą Telesforową, m a być: z Józefą Telesforą;
w. 3 odg. jest: 1.01.1884, m a być: 6.01.1884;
w. 18 o d g. uzup.: w sierpniu 1911 był tam świadkiem zastrzelenia podczas kolacji, wuja

Lipińskiego i jego córki Ireny przez pracownika majątku;
21 od d.jest: Lachimorowic, m a być: Lachmirowic;
11 od d. jest: Gopłem, m a być: Gopło;
9 od d. jest: „heli”, m a być: „helą”;
5 o d d. jest: Przedacz, m a być: Przedecz;
1 -2 od d. uzup.: Uniknął tam śmierci nocą z 22 na 23.10.1939 (dzięki korytarzowemu,
volksdeutschemu, który z niejasnych powodów zgasił światło i zamknął celę, gdzie przebywał
W. J.), podczas której pijani żandarmi zastrzelili 56 więźniów;
s. 79, w. 5 od d. jest: doktorant chemii, m a być: doktorant z chemii;
w. 4 od d. jest: Nowy Jork; patenty. Zona: Katherine Neywood, m a być: New Jersey; patenty.
Zona: Katherine Heywood;
w.
w.
w.
w.
w.
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w. 2 i 3 od d. jest: Nowy Jork, m a być: New Jersey;
w. 2 od d. jest: Barry, m a być: Barrat;
w. 1 od d. jest: (ur. 10.01.1927), m a być: (ur. 20.01.1927);
i. 80, w. 6 o d g . uzup.: ...mają dwóch synów: a) Jana Aleksandra (ur. 22.11.1988); b) Stanisława

Jerzego (ur. 20.08.1991).

KURNATOWSKI FELIKS
i. 94, w. 16 od g.jest: Maciej, m a być: Michał;
w. 1 7 odg. u zu p .: ... nosi nazwę dusińskiej. Po bezdzietnej śmierci Michała, Dusinę i Pożegowo
dziedziczy syn jego brata Franciszka, Jan Nepomucen z Bytynia K (1793-1849), oż. z Zofią
z Bojanowskich h. Junosza, córką Franciszka, wł. maj. Niechłód i innych. Zofia zm. przy
pierwszym porodzie bliźniąt: Zofii i Jana Nepomucena. Po wczesnej śmierci ojca, Jan Nepo
mucen i jego siostra...;
podpis p o d fot. wykreślić: Rodzina Kurnatowskich;
s. 95, w. 2 -3 od g. jest: Kotlińskiego, m a być: Kulińskiego;
w. 14 od g. jest: Henryka Brzeskiego, m a być: Witolda Henryka Brzeskiego;

KURNATOWSKI JAN NEPOMUCEN
s. 96, w. 1 od g.jest: 28.03.1898, m a być: 26.03.1898;
w. 13 od g.jest: (ur. 28.06.1931), m a być: (ur. 20.06.1931);
w. 14 od g.jest: (ur. 2.10.1933), m a być: (ur. 17.08.1933).

MOSZORO MIKOŁAJ
s. 123, w. 10 od g. skreślić: Oficer WP;
w. 13 od g. uzup.: ...na PW. Oficer WP. W Bieniewie (358 ha) stał dwór otoczony parkiem

krajobrazowym o pow. 6 ha, zaprojektowanym przez F. Szaniora. Gospodarka majątku była
nastawiona na produkcję pszenicy i buraków cukrowych, prowadzono również dużą oborę
zarodową krów rasy holenderskiej, z której dostarczano mleko do sklepów warszawskich,
i hodowlę koni remontowych dla wojska. M. M. zm. w Warszawie...;
w. 23 od g. uzup.: Księga adresowa byłych wychowańców Politechniki Warszawskiej 1898-1905,

W. 1939, s. 11.

OBERTYŃSKI ZDZISŁAW MARIAN
s. 124—125, ze względu na liczne popraw ki i uzupełnienia nadesłane nam przez ks. Stanisława
Tyłusa z Lublina, zam ieszczam y tu biogram Z. O. w całości:

OBERTYŃSKI ZDZISŁAW MARIAN h. Sas (1.12.1894-12.05.1978), współwł. maj. Hujcze
(pow. Rawa Ruska). Ks. prałat, prof. UW, historyk Kościoła, znawca dziejów Ormian. Syn
Zdzisława (22.12.1843-19.07.1924) i Marii z Pogórskich (18.03.1855-27.05.1923), wł. maj.
Hujcze. Ur. we Lwowie.
Uczył się w szkole średniej we Lwowie i w jezuickim gimn. w Karlsburgu k. Wiednia,
następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniw. w Wiedniu (1913-1914). W I. 1916-1918
służył w wojsku austriackim jako por. kawalerii. Ciężko ranny dostał się do niewoli rosyjskiej
i przebywał w obozach jenieckich. W 1918 uciekł z Rosji i wstąpił do WP. Został adiutantem
gen. Tadeusza Rozwadowskiego. W 1919 rozpoczął naukę w krakowskim seminarium du
chownym. Już jako kleryk kontynuował studia teologiczne w Canisianum w Innsbrucku.
W 1922 we Lwowie otrzymał z rąk abp. Bolesława Twardowskiego święcenia kapłańskie. Pra
cę duszpasterską zaczął w Gołogórach, a od 1925 był we Lwowie prefektem szkół powsze
chnych i średnich, jednocześnie wikarym parafii św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja. Po prze
niesieniu do Lwowa podjął studia historyczne na ULw. Na Wydz. Teologii ULw. uzyskał
stopień dr. i asystenturę, a dn. 24.05.1930 habilitował się z zakresu archeologii chrześcijań
skiej i liturgiki historycznej, w 1931 został docentem. Od 1932 był związany jako zastępca
prof. z Katedrą Historii Kościoła w Polsce na Wydz. Teologii UW. W 1936 został prof.
nadzwyczajnym i dziekanem Wydz. Teologii. Prowadził badania nad dziejami liturgii. Wykła
dał również historię Kościoła w Wyższym Instytucie Kultury i Wiedzy Religijnej. Był cenzo
rem książek religijnych.
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We wrześniu 1939 ks. Z. O. był kapelanem szpitala zorganizowanego na UW. Uczestniczy!
w ratowaniu zbiorów Biblioteki UW. Po wkroczeniu Niemców został aresztowany przez
gestapo i uwięziony na Pawiaku. Po wydostaniu się z więzienia wyjechał w grudniu 1939 do
Rzymu, gdzie współdziałał z prymasem Augustem Hlondem i gen. jezuitów Włodzimierzem
Ledóchowskim w ratowaniu polskich uczonych. W 1940 był kapelanem polskich oddziałów
we Francji. Także pełnił tę funkcję po ewakuacji do Anglii. Jednocześnie prowadził wykłady
dla Polaków na wydz. lekarskim Uniw. w Edynburgu i wydz. prawa w (Mordzie. Jego kazania
transmitowało radio BBC.
Po zakończeniu wojny był wikariuszem generalnym dla Polonii na terenie brytyjskiej strefy
okupacyjnej Niemiec. W 1947 wezwany przez prymasa Hlonda wrócił do Polski i objął
Katedrę Historii Kościoła na UW, kierując nią do 1958.
Ks. Z. O. był autorem wielu prac z zakresu historii Kościoła, np. P ontyfikat krakow ski
z X I wieku (Warszawa 1977), współredaktor Historii Kościoła w Polsce (Poznań 1974—1979).
Został odznaczony dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, bułgarskim krzyżem Komandorii
Zasługi Cywilnej i brytyjskim Defence Medal. Zm. w Otwocku i został pochowany w klaszto
rze Niepokalanek w Szymanowie.
Dok.: L. Grzebień, Zdzisław Obertyński (1894-1978), w: Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981,
t. 6, W. 1983, s. 575-577; F. Stopniak, Ks. prof. dr Zdzisław Obertyński, „Studia Theologica Varsaviensia”,
1979/17/1, s. 5-14.

RÓŻYCKI STANISŁAW
s. 148, w. 23 od g. jest: Narwszczyzna, m a być: Narkowszczyzna;
w. 2 7 odg. jest: ...8 dywizji pancernej..., m a być: ...1 dywizji pancernej....

ŚWIEŻYŃSKA HELENA Z JAXA-KONARSKICH
s. 151, w. 10 od d .je s t: ... u kuzyna = Józefa, m a b y ć : ... u syna
w. 5 -6 od d.jest: (1874-po 1945), m a być: (1874—11.1943);

Józefa;

ŚWIEŻYŃSKI JÓZEF
s. 154, w. 7 od g. jest: Koła Sejmowego w Krakowie (1917), m a być: współpracował z Kołem

Sejmowym w Krakowie (1917), był członkiem...;
w. 9 od g. jest: Międzypartyjnego Koła Parlamentarnego, m a być: Międzypartyjnego Koła

Politycznego.

ŚWIEŻYŃSKI KAZIMIERZ
s. 156, w. 18 od d.jest: sędzina, m a być: sędzia;
podpis p o d fot. jest: Kazimierz Świeżyński, m a być: Władysław Świeżyński.

TOŁŁOCZKO TEODOR
s. 158, w. 11 od d. uzup.: 1) Tadeusz (14.08.1903 w Syczach - 21.08.1938 w Tomaszgrodzie),

początkowo uczył się w domu, zdając egzaminy w gimn. im. E. Konopczyńskiego w War
szawie, od stycznia 1919 w WP, brał udział w wojnie 1920 w 19 p. uł., po zakończeniu wojny
uczył się w Szkole Pomologicznej w Warszawie, następnie gospodarował w maj. Rakowica, od
1926 dzierżawił fol. Czerwińce należący do Karola Tołłoczki, później był adm. w maj. Iwacewicze na Polesiu u pp. Jundziłłów, od 1933 kierował kamieniołami w Tomaszgrodzie k. Kłec
ka, został zastrzelony w Tomaszgrodzie, oż. w 1925 z Marią Pietuchow z Warszawy, ich córka
Halina (ur. 1930 w Warszawie); 2) Kazimiera, pseud. „Mira” (22.01.1905 w Syczę -3.09.1944
w Warszawie), ppor. AK, abs. pensji Zofii Sierpińskiej w Warszawie, od 1940 żołnierz
ZWZ-AK, w powstaniu 1944 komendantka oddziału sanitarnego na Pradze, aresztowana
w maj. Marcelin (
Majlertów), została rozstrzelana jako zakładniczka na cmentarzu ży
dowskim, pośmiertnie odznaczona Medalem Wojska i Krzyżem A K W 1922 poślubiła Wło
dzimierza Piekałkiewicza (zm. 1939), inż. elektryka, (bratem Włodzimierza P. był Jan Piekałkiewicz, Delegat Rządu na Kraj), ich dzieci: a) Lech (ur. 1924), aresztowany 19.02.1943 przez
gestapo był następnie więźniem Pawiaka, Oświęcimia, Bergen-Belsen i w Hanowerze, obec
nie zam. w Bydgoszczy; b) Jarosław (ur. 1926), uczestnik powstania warszawskiego w zgrupoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Teodor i Jadwiga Tołłoczkowie z dziećmi:
Tadeuszem i Kazimierą

Teodor Tołłoczko

waniu „Piorun”, obecnie prof. uniw. w Kansas (USA); c) Barbara (ur. 1933) za Zakrzewskim;
3) Zdzisław (18.10.1907 w Syczach - 22.03.1990 w Bydgoszczy), abs. gimn. im. Stanisława
Staszica w Warszawie i Szkoły Budowy Maszyn im. Wawelberga, od 1927 pracował w Zakła
dach Lotniczych w Warszawie, a od 1929 w przedstawicielstwie Chevroleta w Brześciu nad

Dwór w Rakowicy
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Dwór w Syczach

Bugiem, od 1930 kontynuuje naukę na PLw. i kończy w 1935 AHZ, w 1935 pracuje w Banku
Polskim we Lwowie, a w 1936 w szkole szybowcowej w Bezmiechowej. W czasie pobytu we
Lwowie działał w Legionie Młodych i Karpackim Tow. Narciarskim. Od 1936 pracował
w Hucie „Batory” w Katowicach, w 1. 1937-1939 w hucie w Bydgoszczy. Podczas okupacji
i powstania mieszkał w Warszawie, od 1945 pracował na Pomorzu, organizując transport
samochodowy, od 1953 dyr. Przesiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego, od 1973 na
emeryturze, w 1946 był więziony pod zarzutem przynależności do WIN, oż. l°v. w 1942
z Marią Ciecierską (zm. w 1962), 2°v. w 1964 z Ewą Włodarską; 4) Zofia (ur. 1917 w Kijowie),
abs. gimn. im. Królowej Jadwigi w Warszawie (1937), w 1.1937-1939 studiowała w Szkole Nauk
Politycznych, żołnierz AK, w czasie powstania 1944 była sanitariuszką w oddziale AK na
Ochocie, po wojnie pracowała w „Społem”, później w Centralnym Zarządzie Surowców
Mineralnych do 1978, od 1955 żona Aleksandra Świerszcza.
Dok.: Spis ziemian, woj. poleskie, s. 33; Słownik uczestniczek walki o niepodległość, s. 315. Inf. Zofii Świer
szczowej z Warszawy.

SPROSTOWANIA I UZUPEŁNIENIA
s. 211, w. 1 -6 o d d. opis fot. zam ieszczonej na okładce cz. 2, brzmi: Ślub Kazimierza Świeżyń-

skiego z Kazimierą Cichowską w Montreux w Szwajcarii w 1904. Od lewej: Antonina Cichowska, córka Mieczysława, Jan Cichowski, syn Mieczysława, Franciszek Świeżyński, syn Wła
dysława, Maria Kotkowska z Bodzechowa, Kazimiera z Cichowskich Świeżyńska, córka Mie
czysława, Kazimierz Świeżyński, syn Władysława, Gustaw Ośniałowski z Chocimowa, Maria
Cichowską, córka Mieczysława, Helena z Kotkowskich Cichowską, Mieczysław Cichowski.
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Wykaz życiorysów zam ieszczonych
w 1, 2, 3 i 4 części słownika
Andrychiewicz Władysław (3)
Andrzeykowicz B uttow t- Henryk
Konstanty (1)
Arkuszewska Zofia Julia (1)
Arkuszewski Jan Teofil (2)
Arkuszewski Kazimierz Józef (1, uzup.)
Arkuszewski Leszek Henryk Grzegorz (2)
Arkuszewski M arian A ntoni (1, uzup.)
Arkuszewski Mieczysław Grzegorz (2)
Arkuszewski Stanisław (1)
Baehr M arian (2)
Bagieńska Izabella M aria z Sokołow
skich (3)
Bagieóski Wiktor Wincenty (2)
Bagniewski Adolf (1, uzup.)
Bagniewski Andrzej (1)
Bagniewski Dionizy (1)
Bagniewski Jan (1)
Bagniewski Jerzy (1)
Bagniewski Juliusz (1)
Bagniewski Juliusz Celestyn (1, uzup.)
Bagniewski Leon (1, uzup.)
Bagniewski Michał (1)
Bagniewski Piotr (1)
Bagniewski Stefan (1)
Bagniewski Tadeusz (1, uzup.)
Barthel de W eydenthal Jan M aria (2)
Bartmaóski Andrzej (1)
Bartmaóski Kazimierz (1)
Bartmaóski Rom an Feliks (1)
Bauerfeind Wacław Julian (4)
Bero Zofia z Pszczólkowskich (4)
Biedrzycki Jan (1)
Bielińska M aria z J asieńskich (2)
Bieliński A dam Antoni (2)
Bieliński A dam Henryk (3)
Bieliński A ntoni (2)
Bieliński August Jan (2)
Bilowicz M aria (1)
Bisping Kazimierz (1)
Bisping M aria (1)
Błażejewska Władysława z Kiełbasióskich (4)
Błażejewski H ipolit (4)
Bochdan Józef (2)
Bochwic Bolesław (3)
Bochwic Brunon (3)
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Bochwic Cżeslaw (3)
Bochwic Florian (3)
Bochwic Jan (3)
Bochwic Jan O tton (3)
Bochwic Lucjusz II (3)
Bochwic Lucjusz III (3)
Bochwic Michał (3)
Bochwic Otton (3)
Bochwic Roman (3)
Bochwic Stanisław (3)
Bochwic Tadeusz (3)
Bochwic W itold (3)
Bogusz Wanda (1)
Bogusz z Ziemblic Edward Franciszek (1)
Bogusz z Ziemblic Franciszek Ksawery (1)
Bogusz z Ziemblic Franciszek Ksawery (1)
Bogusz z Ziemblic Stefania (1)
Boguszewicz Michał (1)
Boguszewski Mieczysław (4)
Bojanowski Bartłomiej (3)
Bojanowski Ignacy (3)
Bojanowski Ignacy Józef (3)
Bojanowski Jan (1)
Bojanowski Michał (1)
Bojanowski Michał Ignacy (1)
Bojanowski Stanisław (1)
Bojanowski Tadeusz (1)
Bojanowski Zygmunt (1)
Boski Zdzisław (4)
B randt H elena Augusta z Woyciechowskich (4)
Breza Edward Fryderyk August Maria
Leon (1, uzup.)
Brzeski Adolf (1, uzup.)
Brzeski Edward (1)
Brzeski Erazm (1)
Brzeski Erazm (2)
Brzeski Henryk (1, uzup.)
Brzeski Jan (1)
Brzeski Julian (2)
Brzeski Leon (1, uzup.)
Brzeski Witold Henryk (1, uzup.)
Brzozowski Władysław Hubert (4)
Brzozowski W itold (4)
Budzyński W iktor (2)
Bukowiecka Aleksandra z Dzierżykraj-M orawskich (4)
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Bukowiecki Leon (4)
Bukowiecki Mieczysław (4)
Bukowiński Stanisław (4)
Bukowski Jan Nepomucen (1)
Bukowski Jan Rafał (1)
Bukowski Karol (1)
Bukowski Tadeusz (1)
Chabowski Leon (4)
Chabowski Władysław (4)
Chabowski Wincenty (4)
Chłapowska A nna (1)
Chądzyński Stanisław (4)
Chądzyński Włodzimierz (4)
Chełchowski Stanisław (1)
Chełkowski Józef (2)
Chełkowski M arian (2)
Chełkowski Michał (2)
Chełkowski Wojciech (2)
Chłapowska Bronisława (1)
Chłapowska Teofila (1)
Chłapowski Alfred Stefan Franciszek (2)
Chłapowski Dezydery Andrzej (1)
Chłapowski Henryk Stanisław (1)
Chłapowski Jan Wacław (1)
Chłapowski Karol Paweł (2)
Chłapowski Konstanty H ubert (2)
Chłapowski Maurycy (1)
Chłapowski Mieczysław Paweł (2)
Chłapowski Mieczysław Pius (1, uzup.)
Chłapowski Stanisław Jan (1)
Chłapowski Stanisław Ludwik (1)
Chłapowski Zygmunt Antoni
Franciszek (2)
Chłapowski Zygmunt Lucjan (1)
Chmielewski Czesław (1, uzup.)
Chrostowski Aleksander (4)
Cichowski Henryk (2)
Cichowski Henryk (2)
Cichowski Mieczysław (2)
Cichowski Roman M arian (4)
Cichowski Seweryn (2)
Cichowski Zygmunt (2)
Cichowski Zygmunt Gustaw (3)
Cieśliński Zygmunt Walenty (3)
Cieszkowski Józef (4)
Ciszewski Mirosław Włodzimierz
Epifaniusz (1)
Cygański Ignacy (3)
Cywiński Andrzej (1)
Cywiński Stanisław (1)

Cywiński Stanisław (1)
Czaplicki Antoni (3)
Czaplicki Lucjan (3)
Czaplicki Tadeusz (3)
Czarnocki Kazimierz (1)
Czarnocki Stefan (1)
Czarnowski Feliks (4)
Czarnowski Franciszek (4)
Czarnowski Teodor (4)
Czermiński Stefan (4)
Czerwińska M aria z Grocholskich (2)
Czerwiński Julian M arian Kazimierz (3)
Czerwiński Kazimierz Aleksander (2)
Czerwiński Kazimierz Ignacy (2)
Czerwiński Stanisław (2)
Czerwiński Zygmunt Julian (2)
Daszewska Anna z Popławskich (3)
Daszewska Zofia z Popławskich (3)
Daszewski Aleksander Józef (2)
Daszewski Andrzej (2)
Dąbrowska Janina M aria z Wieniaw
skich (4)
Dąbrowski Wacław (4)
Dąmbska A ntonina M aria Zenobia
z Zychlińskich (3)
Dąmbski Adolf Cyryl Antoni (3)
Dąmbski Stanisław (3)
Dąmbski Stefan (3)
Dembiński (vel Dębiński) Stanisław (3)
Descours Wojciech (3)
Deskur Andrzej (2)
Dobiecki A rtur Stanisław Ludwik A n
toni (3)
Dolański Henryk (3)
Dolański Seweryn (3)
Domańska Teresa z Jeleńskich (3)
Domański Zygmunt (1)
Donimirski Edward (4)
Doruchowski Adam (2)
Doruchowski Feliks (2)
Doruchowski Jerzy Feliks (2)
Doruchowski Tadeusz (2)
Doruchowski Teodor (2)
Dory Jabbahaza Helena (1)
Dowojno Tadeusz (3)
Drucki-Lubecki Aleksander (3)
Drucki-Lubecki Bogdan M arian (3)
Drucki-Lubecki Hieronim (3)
Drucki-Lubecki Jan M aria (3)
Drucki-Lubecki Ksawery (3)
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Dunin-Borkowski Henryk (3)
Dunin ze Skrzynna Józef Stanisław
Ludwik (2)
Dworakowski Tadeusz (2)
Dziedzicki Adam Józef (4)
Dziedzicki Tadeusz Henryk (4)
Dzierzbicka M aria z Popławskich (3)
Dziewanowski Ignacy Kazimierz (1)
Dziewanowski Michał (3)
Dziewanowski Stanisław (1)
Dziewanowski Tadeusz (1)
Ekiert Krystyna z Niecieckich (3)
Erdm an Karol (3)
Erdmanowa M aria z Jeleńskich (3)
Fangor Stanisław (4)
Fangor Tadeusz (4)
Fiszer Tadeusz (1)
Froelich Stanisław Jan (3)
Gabriel Jerzy (2)
G eppert Franciszek Ksawery Włady
sław (4)
G eppert H elena z Romerów (4)
Gniewosz Aleksander (4)
Gniewosz Aleksander (4)
Gniewosz H elena (4)
Godlewski Jan (4)
Godlewski Nepomucen (3)
Godlewski Stanisław (4)
Goetzendorf-Grabow ski Tadeusz (3)
Gościcka Antonina ze Starża-M ajewskich (4)
Gościcki Kazimierz (4)
Górska A nna z Szembeków (2)
Górska H elena ze Święcickich (3)
Górska M aria (1, uzup.)
Górska Teresa M aria Antonina
z Plater-Zyberków (3)
Górska Zofia (2)
Górski Andrzej Jan (3)
Górski Antoni (2)
Górski Antoni (2)
Górski Franciszek (2)
Górski Jan Tadeusz (2)
Górski Józef (2)
Górski Konstanty (3)
Górski Ludwik (2)
Górski Ludwik (2)
Górski Ludwik (3)
Górski Ludwik Kazimierz Antoni
Franciszek (2)
Górski Paweł Franciszek A ntoni (2)
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Górski Paweł Stanisław Sergiusz
Sebastian (2)
Górski Stanisław (2)
Górski Stanisław (3)
Górski Stanisław Ludwik (2)
Gorski Stefan Michał (2)
Górski Zygmunt Jan Franciszek (4)
G orzeński-O stroróg Zbigniew (2)
Grabianka Antoni (1)
Grabianka Ludwik (1)
Grabianka Mikołaj (1)
Grabianka Seweryn (1)
Grabianka Władysław (1)
Grocholska Wanda A ntonina (2)
Grodzińska Bronisława z Arkuszew
skich (2)
Grodziński Adam (2)
Grodziński Feliks (2)
Grodziński Michał (2)
Grodziński Władysław (2)
Grupińska Janina ze Szweycerów
(Szwejcerów) (4)
Gumiński Jan (1, uzup.)
Gumiński Kazimierz (1)
Gumiński Roman (1)
Gumiński Stefan (1)
Gutkowski Kazimierz (3)
Gutkowski Kazimierz Maciej (3)
Haack W łodzimierz Hugo (3)
Haczyńska M aria z Bielińskich (3)
Hełczyński Zygmunt Makary (4)
Helbich Adam (2)
H em pel Antoni (2)
H em pel Teresa (2)
H em pel Zdzisław (2)
Herniczek Jan Wacław (2)
Herniczek Kazimierz Franciszek (2)
Herniczek Marian Ignacy Kazimierz (2)
Herniczek Stanisław Gaudenty Feliks (2)
Herniczek Sylwester Ignacy (2)
Huskowski Stanisław (4)
Iliński-Kaszowski Aleksander (4)
Iwaszkiewicz Irena z Sokołowskich (4)
Iwaszkiewicz Wacław (4)
Jagniński Andrzej (2)
Jagodzińska Halina Zuzanna (2)
Jankowska Zofia z Karszo-Siedlewskich (3)
Jankowski Alfred (3)
Jankowski Felicjan (3)
Janota Bzowski Antoni (1)
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Janota Bzowski Józef Antoni D onat (1)
Janota Bzowski Tadeusz Tomasz (1)
Janowski Bolesław (1)
Janowski Józef (3)
Jaśkowski Feliks Marcin (4)
Jarniński Jan (3)
Jarociński W itold (1, uzup.)
Jaruzelski Władysław Mikołaj (3)
Jasieński Henryk Mieczysław Aleksander
(1, uzup.)
Jasieński Jan Szczepan (1)
Jasieński Michał Karol Henryk (1)
Jasieński Mieczysław Augustyn (2)
Jasieński Władysław Józef Ignacy (1)
Jaworowski A rtur (4)
Jędrzejowicz-Francis Adam Franci
szek (2)
Jędrzejowicz A dam Ludwik (2)
Jędrzejowicz A dam Ludwik (3)
Jędrzejowicz Jan Feliks (2)
Jędrzejowicz Jan Grzegorz Feliks
Antoni (2)
Jędrzejowicz Stanisław M aria (2)
Jeleńska M aria (1, uzup.)
Jeleński Józef (1)
Jeleński Kazimierz (1, uzup.)
Jeleński Olgierd (1)
Kalenkiewicz Ignacy (1, uzup.)
Kalenkiewicz Tadeusz (1, uzup.)
Kalinowski Jerzy (1, uzup.)
Karczewska Irena z W łodków (4)
Karczewski Zdzisław (4)
Karczewski Zdzisław Florian (4)
Karśnicka M aria Wanda z Orzechow
skich (2)
K arśnicki-Fundam ent Antoni (2)
K arśnicki-Fundam ent Ksawery
Franciszek (2)
Karpowicz Stefania (4)
Karski Michał (2)
Karski Szymon Michał (2)
Karszo-Siedlewska Felicja (1, uzup.)
Karszo-Siedlewski Aleksander (1, uzup.)
Kempner M arian (3)
Kempnerowa Janina ze Stapfów (3)
Kentzer Tadeusz (1)
Kiełbasiński Apolinary (2)
Kiersnowski Tadeusz (2)
Kiniorska H elena Stanisława z Jasień
skich (2)
Kiniorski M arian (2)

Kleszczyński Bogusław (3)
Kleszczyński Bogusław (3)
Kleszczyński Edward (3)
Kleszczyński Józef Franciszek (3)
Komecki Zygmunt (1, uzup.)
Konarski Aleksander Konstanty (4)
Konarski Andrzej (4)
Konarski Jan (2)
Konarski Maksymilian (4)
Konarski Stanisław (4)
Konarski Szymon (4)
Konarski Szymon (1)
Kopeć Tadeusz (1)
Korewa Ignacy (2)
Korewa Onufry (2)
Korewa Tadeusz (2)
Kornacki Jan (4)
Kosiński Bohdan (3)
Kozłowski Teodor (4)
Krajewski Wacław Karol (2)
Krasińska M aria Stanisława G ertruda
z Łęskich (3)
Krasiński Henryk Piotr (3)
Krassowski Grzmisław (1, uzup.)
Kretkowska M aria (1, uzup.)
Kretkowski Antoni Zygmunt (1)
Kretkowski Ignacy Zygmunt Władysław
(1, uzup.)
Kretkowski Jan (1)
Kretkowski Leon (1)
Kretkowski Mieczysław (1)
Kretkowski Stanisław (1, uzup.)
Kretkowski Stefan Zygmunt (1, uzup.)
Kretkowski Władysław (1)
Krusenstern Karol (1)
Krzeczunowicz Leon (1)
Krzeczunowicz Walerian (2)
Kułakowska Stefania (1)
Kugler Bolesław (1)
Kugler Mieczysław (1)
Kugler Tadeusz (1)
Kunicki Józef (3)
Kunicki Stanisław Antoni (3)
Kurnatowska Seweryna z Lossowów (3)
Kurnatowski Feliks (3)
Kurnatowski Jan Nepomucen (3)
Kurnatowski Stanisław (1)
Kuszell Kazimierz Teodor (1)
Kuszell Róża M aria (1)
Kuszell Wacław Kazimierz (1)
Lam ezan-Salins Irena M artyna (2)
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Lasocki M arian (3)
Lasocki Roman (3)
Leitgeber Czesław Kazimierz (1)
Leopold Antoni Adam (4)
Leopold Stanisław (4)
Lewicka M aria z Dziekońskich (4)
Lewicki Adam (4)
Lewicki A ntoni (4)
Lewicki Edward (4)
Lewicki Kazimierz (4)
Lewicki Stanisław (4)
Lewicki Tadeusz (4)
Lipiński Erazm Fortunat (4)
Lutostański Władysław (4)
Lutostański Wacław Władysław (4)
Łastowiecki Adam (4)
Łastowiecki Antoni (4)
Łastowiecki Franciszek (4)
Łastowiecki Kazimierz (4)
Łastowiecki Piotr (4)
Łoś Adam Jan Nepomucen (4)
Łosiowa Krystyna z Konarskich (4)
Łuniewski Adam Mikołaj (1, uzup.)
Łuniewski G abriel (3)
Łuniewski Jan Szczepan (3)
Łuniewski Jerzy Andrzej (3)
Łuniewski Ludomir M arian (3)
Łuniewski Stanisław Cyryl (3)
Madeyski Jan Walery (2)
M ajlert Henryk N orbert (4)
M ajlert Jan (4)
M ajlert W itold (4)
M ajlert W itold Henryk (4)
M ajlert Zdzisław Teodor (4)
M anteuffel-Szoege Józef Gustaw
Ignacy (3)
Maringe Leonard Witold Stanisław (3)
Matlakowski Władysław Kiejstut (3)
M azaraki Aleksander (2)
Meylert Wilhelm Karol Henryk (4)
Mieczkowski Edward (1)
Mieczkowski Ignacy (1)
Mieczkowski Józef (1)
Mieczkowski Stanisław (1)
Mieczkowski Stefan (1)
Mieczkowski Władysław (1)
Mieczkowski Wacław (1)
Mielżyńska Jadwiga z Jeleńskich (3)
Mikułowski-Pomorski Tadeusz
Antoni (4)
Modzelewska Wanda z Grabowskich (3)
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Modzelewski M arian (3)
Morzycki Lucjan (3)
Moszoro Mikołaj (3)
Moszyński Ambroży Stanisław (1)
Moszyński Emilian Piotr (1)
Moszyński Jan (1)
Moszyński Jan Florian (1)
Moszyński Remigiusz Józef (1)
Mycielski Jan Zygmunt (3)
Niegolewska Wanda (1, uzup.)
Niegolewski Andrzej (1, uzup.)
Niemira Bogdan Maciej (1)
Niemira Zofia (1)
Niezabitowska Anna z Froelichów (3)
Obertyńska Beata Wanda Kornelia Anna
z Wolskich (3)
Obertyński na Obertynie Józef Hipolit
Leopold (1)
Obertyński na Obertynie Kazimierz
Adam Feliks (1)
Obertyński Zdzisław M arian (3)
Olizar Urszula z Andrychiewiczów (3)
Olizar Władysław (3)
Olizar W łodzimierz M arian (3)
Olszowski Stefan Zygmunt (1, uzup.)
Oppeln-Bronikowski Józef (4)
Oppeln-Bronikowski Leon (4)
Oppeln-Bronikowski Stefan (4)
Orsetti M aria Paulina (1)
Orzeszkowska Zofia A nna z Zórawskich (3)
Orzeszkowski Mieczysław (3)
Orzeszkowski Wincenty Stanisław (3)
Ostrowski Michał (3)
Ostrowski Michał Rajm und (3)
Osuchowski Arkadiusz Gustaw (1)
Papara Budzisz Kazimierz (4)
Pawłowska Emilia (1, uzup.)
Pawłowska Janina (1)
Pągowski Stanisław Kazimierz (3)
Pągowski Zygmunt Bolesław (3)
Petrozolin Jan (1, uzup.)
Piasecki Adam (2)
Piasecki Antoni (2)
Piaszczyński Kazimierz (4)
Piaszczyński Wacław (4)
Pietraszewska M aria (1, uzup.)
Pietraszewski Tadeusz (1)
Piniński Stanisław Antym (3)
Piórkowska Zofia z Puchalskich (4)
Piórkowski Edward (4)
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Płoska M aria (1)
Płoski Eugeniusz Stanisław (1, uzup.)
Płoski Kazimierz (1)
Płoski Władysław (1)
Podczaska Helena Maria z Bagieńskich (3)
Podczaski Feliks Stanisław (3)
Podczaski Józef (3)
Podczaski Mieczysław (3)
Podczaski Zygmunt (3)
Podleska A nna z Jordan-Rozwadowskich (4)
Podleski Leon Edward (4)
Potworowski Jan Adam Maksymilian (4)
Potworowski Jan Józef Zygmunt (4)
Potworowski Tadeusz (4)
Pracki Lucjan (4)
Pruszak Maciej (1)
Pruszak Władysław Aleksander (4)
Przesmycki Tadeusz (2)
Przyłęcki Bolesław (4)
Przyłęcki Tadeusz (4)
Przyłęcki Tadeusz Paweł (4)
Pszczółkowski Jan (4)
Pszczółkowski Józef (4)
Puzyna Leon Roman Longinus (1, uzup.)
Puzyna Stanisław Roman M arian (1)
Puzyna Zofia M aria A nna (1)
Radziwiłł Michał Karol M aria Józef (2)
Ram ułt Baldwin- Feliks (1, uzup.)
Reszke (de Reszke) Edward August (1)
Reszke (de Reszke, Di Reschi) Jan
Mieczysław (1)
Rey Stanisław M aria H ubert (1, uzup.)
Robakiewicz Władysław (1)
Rossmann Ludwik Wilhelm (1)
Różycki Edward Samuel Andrzej (3)
Różycki Henryk Erazm (1)
Różycki Henryk Juliusz Konstanty (1)
Różycki Jerzy Erazm Samuel (1)
Różycki Stanisław (3)
Rubczyński Józef (1)
Rubczyński Roch Ernest (1)
Rudowski Michał (2)
Rudowski Tadeusz (2)
Rudowski Wacław Ignacy Władysław (2)
Rudziński Andrzej (1)
Rudziński Edward (1)
Rudziński M arian (1)
Rudziński Oskar (1)
Rutkowski Mieczysław (1, uzup.)
Rutkowski Władysław (1)

Rutkowski Walerian Kazimierz (1)
Rymsza Edward (2)
Rymsza M aria (2)
Rymsza Roman (2)
Rymsza Wacław (2)
Sampławski Stanisław Adam (4)
Saryusz-Stokowski Bogusław (3)
Saryusz-Stokowski Mieczysław (3)
Sczaniecki Józef M aria Maciej (1)
Serwatowski Teodor Alfred (2)
Serwatowski Władysław Józef Ignacy (2)
Siemieński Jacek (4)
Siemieński Leon (4)
Siemieński Leonard (4)
Siemieński Władysław (4)
Siudowski K onrad (2)
Skarbek-Borowski Józef (3)
Skarbek-Borowski Włodzimierz Ignacy (3)
Skarbek-Borowski Wacław Antoni (3)
Skirmunt Bolesław (1)
Slaski Jan Stanisław (2)
Slaski Jan Stanisław M aria (2)
Slaski Jerzy (2)
Slaski Juliusz (2)
Slaski Juliusz Joachim (2)
Slaski Kazimierz (2)
Slaski Ludwik (2)
Slaski Ludwik Maurycy (2)
Slaski Stanisław (2)
Slaski Władysław Jakub (2)
Slaski W itold (2)
Smorczewski Marek Kazimierz Antoni (1)
Smorczewski Władysław (1)
Sobański Sobiesław Stanisław (1, uzup.)
Stadnicki Adam Zbigniew Leon (2)
Sulikowski Adam Stanisław Czesław (1)
Sulikowski Karol (1, uzup.)
Sulikowski Karol Aleksander (1)
Szalewicz Władysław (1, uzup.)
Szczepkowski Aleksander Mikołaj (1)
Szczepkowski Ludwik (1)
Szczepkowski Władysław M arek (1)
Szemplińska M aria (1)
Szempliński Antoni (1)
Szrzedziński Józef (2)
Szweycer (Szwejcer) Janusz Wincenty
Piotr (4)
Szweycer (Szwejcer) M aria Benigna
Antonilla z Kożuchowskich (4)
Szweycer (Szwejcer) Michał Teofil
Adam (4)
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Śląski Roman (1, uzup.)
Świeżyńska Helena z Jaxa-Konarskich (3)
Swieżyński Franciszek (3)
Świeżyński Józef (3)
Swieżyński Kazimierz (3)
Swieżyński Władysław (3)
Tołłoczko Teodor (3)
Turnau Jerzy (3)
Turnau Stanisław (3)
Ujejski Rom an (1)
Wańkowicz Karol Tadeusz (3)
Waśniewski Edward (1)
Wielowieyski A dam Jan Nepomucen (4)
Wielowieyski Józef (4)
Wielowieyski Stefan (4)
Wielowieyski Zbigniew Jan N epo
mucen (4)
Wieniawski Antoni (4)
Wilski Stanisław (2)
Wilski Zbigniew Aleksander (2)
Winnicki Bogdan Tomasz (2)
Winnicki Tomasz Sylwester (2)
Wiszniewska Teresa z Kraińskich (3)
Wiszniewski M aria Ludwik Błażej (3)
Władyczański Em anuel (4)
Władyczański Miłosław (4)
W łodek Bolesław Arnold (3)
W łodek Jan Zdzisław (3)
W łodek Roman Jan (3)
W łodek Roman Ludwik (3)
W łodek Zdzisław Aureli (3)
W łodek Zdzisław Roman (3)
Włodkowa Albina z Goetz-Okocim skich (3)
Włodkowa M aria Zofia ze Straszew
skich (3)
Włodkowa Zofia Albina z bar. G oetz-Okocimskich (4)
Wołkowicka M aria Rom ana z W łod
ków (3)
Wołkowicki Rusiiio Ignacy (3)
Wojewódzka M aria (1, uzup.)
Wolaóski Franciszek Maurycy (2)
Wolaóski Władysław Maurycy (2)
Woyniłłowicz Edward (1)
Wysłouch Antoni (1)
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Wysłouch Bernard (1)
Wysłouch Franciszek (1)
Wysłouch Seweryn (1)
Wysłouch Stanisław (1, uzup.)
Wysłouch W iktor (1)
Wyszyńska Zofia (1)
Załuski Jan (4)
Załuski Kazimierz Roch (4)
Zakrzewski Edward Wincenty (4)
Zakrzewski Jan Adalbert (4)
Zaleska Gabriela z Jeleńskich (3)
Zaleski Bogusław (3)
Zaleski Bronisław (3)
Zaleski Wacław (3)
Zasadzka Halina (1, uzup.)
Zdziarska-Zaleska M aria (2)
Zdziarska Anna Kamilla (2)
Zdziarski Kazimierz Emil W iktor (2)
Zdziarski Stanisław Kazimierz (2)
Zdziarski Zbigniew (2)
Zieleniewski Bogdan Leopold (4)
Zieliński Bolesław (3)
Zubrzycki Józef Benedykt (4)
Zubrzycki Józef Feliks (4)
Zwolski Stanisław (4)
Żakowska Jadwiga (1)
Żakowski Wiesław (1)
Żółtowska Janina (1)
Żółtowski (Cieszkowski-Żółtowski)
Paweł (4)
Żółtowski A dam (1)
Żółtowski Henryk (1)
Żółtowski Jan (1)
Żółtowski Jerzy (1)
Żółtowski Juliusz (1)
Żółtowski Leon (4)
Żółtowski Michał (1)
Żółtowski Stanisław (4)
Żółtowski Władysław Leon Jan (4)
Żórawski (vel Jordan — Ż.) Juliusz
Bronisław W iktor (1, uzup.)
Żórawski Tadeusz (4)
Żórawski Władysław (4)
Żurowski Roman (3)
Żychlióski Józef (3)
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Ważniejsze błędy dostrzeżone w druku
wiersz od
dołu

wiersz od góry

56

11

ó Antoniego Górskiego

74

12

od sierpnia 1914

Od sierpnia 1914

wieloletniego dyr. PGR

wieloletni dyr. PGR
Towarzystwie Szkoły
Ludowej

79

10

jest

powinno być

Strona

Antoniego Górskiego

80

3

Towarzystwa Szkoły
Ludowej

80

12

25.086.1944

25.08.1944

W 1939 A. L. oż. Jadwigę

W 1939 A. L. oż. z Jadwigą

81

7

83

7

2. Aniela (ur. 1953)

138

6

Majątek też

Majątek ten

153

1

inż. mechanik, Krystyna z
Górskich h. Pobóg

inż. mechanik oż. z
Krystyną z Górskich h.
Pobóg

2

jest: za Edwardem Ignarskim
(ur. 10.05.1969)
Błędna data urodzenia, w kolejnej części Z iem ian
polskich... zamieścimy sprostowanie

154

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

2. Aniela (ur. 1853)

