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Wstęp
Pomoc polskiej fundacji zagranicznej i tym razem umożliwiła nam publikację ko
lejnego tom u słownika Ziemian polskich X X wieku. Wyrazy wdzięczności i podzięko
wań w imieniu redakcji i autorów życiorysów przekazujemy prezesowi Towarzystwa
Historyczno-Literackiego w Paryżu, Dyrektorowi Biblioteki Polskiej, twórcy F un
dacji „Prix Zygmunt et M aria Zaleski” — Panu Kazimierzowi Zaleskiemu.
Niniejszy, siódmy tom słownika, zgodnie z zapowiedzią miał zakończyć naszą p u 
blikację. Zapowiedź ta skłoniła jednak rodziny do przesłania nam wielu nowych bio
gramów. W tej sytuacji Kom itet Redakcyjny postanowił kontynuować prace, prze
kazując ich kierownictwo w młodsze ręce. Posiadane materiały biograficzne, opraco
wane merytorycznie do druku przez dr Barbarę Konarską, zostaną przekazane Re
daktorowi Naczelnemu Wydawnictwa DiG przez Barbarę Konarską i niżej podpi
saną. Prosimy zatem o kierowanie korespondencji i biogramów na adres: R edak
tor Naczelny Sławomir Górzyński, Wydawnictwo DiG, al. Wojska Polskiego 4,
01-524 Warszawa.
*
Kolejny tom słownika oddajemy czytelnikom w roku obchodów 60. rocznicy Po
wstania Warszawskiego. W tych tragicznych wydarzeniach ofiarę życia, krwi i mienia
ponieśli nie tylko warszawiacy od lat związani ze swym miastem, ale także i ci, którzy
wygnani ze swych rodzinnych siedzib szukali tu schronienia przed straszliwym terro
rem, jaki towarzyszył wkraczaniu z zachodu i wschodu na ziemie polskie wrogich armii. Kontakty rodzinne, towarzyskie, udział w strukturach Państwa Podziemnego
i jego armii ułatwiały ziemianom znalezienie oparcia dla codziennego bytowania
w nowym, miejskim środowisku. Nie miejsce tu na analizę zubożenia kultury polskiej
w następstwie zniszczenia dobytku materialnego, bibliotek, dzieł sztuki przywie
zionych przez ziemian do Warszawy w nadziei ich zabezpieczenia przed spustosze
niami, rabunkam i czy spaleniem. Zgodnie z charakterem wydawnictwa ograniczamy
się tutaj do zasygnalizowania, choć w przybliżeniu, tych najboleśniejszych strat —
strat ludzkich.
Wykaz poniższy sporządzony został na podstawie pracy K. Jasiewicza Lista strat
ńemiaństwa polskiego w latach 1939-1956 (Warszawa 1995) i podobnie jak ona nie
jest pełną dokum entacją sygnalizowanego tu problem u. Jak sądzę, oddaje jednak
w przybliżeniu charakter uczestnictwa ziemiaństwa w życiu i śmierci stolicy w dniach
Powstania.
Spis zawiera nazwiska ponad trzystu osób, około trzy czwarte z nich brało czynny
udział w Powstaniu. Pozostali zginęli w następstwie działań wojennych lub zostali p o 
mordowani w Warszawie bądź — wywiezieni — w obozach koncentracyjnych.
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POWSTAŃCZE STRATY ZIEMIAŃSTWA
I. Uczestnicy walki zbrojnej — żołnierze, członkowie służb duszpasterskiej, medycz
nej, aprowizacyjnej, łączności
a) Zginęli w walkach, zaginęli
Abramowicz Maria (ur. 1923), córka b. wł.
maj. Sofipol na Podolu. Zginęła na dworcu
w Warszawie.
Bączkowska Zofia (ur. 1921), córka wł. maj.
Bakowce w pow. Bobrka. Żołnierz AK, sa
nitariuszka i łączniczka batalionu „Wigry”,
zgrupowania „Róg”, poległa na Starym
Mieście.
Brzeski Tomasz (ur. 1926), syn wł. maj.
Czapury w pow. poznańskim. Żołnierz AK
pułku „Baszta”, poległ na Służewcu.
Bieńkowski Stanisław (ur. 1915), ziemia
nin. Żołnierz AK, walczył na Starym Mieś
cie, zginął.
Burzyński Zdzisław (ur. ok. 1928), syn wł.
maj. Zamianka w pow. Stołpce. Żołnierz
AK, zginął pod dworcem Gdańskim.
Chełchowski Roman Jerzy ps. „Czajka”
(ur. 1918), synwł. maj. Chojnowo, Konary,
Rustów w pow. kutnowskim. Żołnierz TAP,
ZWZ-AK, zginął podczas ataku na Okęcie.
Chrzanowski Andrzej ps. „Łaniowski” (ur.
1911), współwł. maj. Klucz w pow. warszaw
skim, zginął w ataku na siedzibę Gestapo*.
Żołnierz AK.
Cieszkowski Andrzej ps. „Gruby” (ur. 1923),
syn współwł. maj. Golesze w pow. Piotr
ków Trybunalski. Żołnierz AK zgrupowa
nia „Krybar”, zginął podczas bombardowa
nia szpitala przy ul. B. Pierackiego.
Cieśliński Andrzej Jan ps. „Antek” (ur.
1923), synwł. maj. Cieślin (Cieślino) i Ob
ręb Mały w pow. sierpeckim. Żołnierz AK
kompanii saperów por. Benetta, zginął
prawdopodobnie na pl. Krasińskich.
Czaplicki Janusz (ur. w 1923 r.), syn wł.
maj. Osiek, Karbówka i Krubice w pow.
płockim. Żołnierz AK baonu „Kiliński”, zgi

nął podczas ataku na dom na rogu ul. Cho
pina i Al. Ujazdowskich.
Czarkowski (Habdank-Czarkowski) An
drzej (ur. 1925), syn współwł. maj. Zawad
ka w pow. Kałusz. Żołnierz AK, zginął przy
Politechnice.
Czarnowska Zofia ps. „Lula” (ur. 1904), cór
ka wł. maj. Gostolin (?) i in, w woj. warszaw
skim. Żołnierz AK, ciężko ranna zmarła
po kilku godzinach.
Czartoryski Ludwik Adam ps. „Ludwik”
(ur. 1927), syn wł. maj. Gołuchów w pow. pleszewskim i Sieniawa wwoj. lwowskim. Żoł
nierz AK, poległ na Dolnym Mokotowie.
Czerwiński Antoni Marian Julian Kazi
mierz ps. „Czaplic”, „Antek” (ur. 1918),
syn wl. maj. Podberezie w pow. łuckim.
Żołnierz AK pułku „Baszta”, ranny, zginął
pod gruzami Szpitala Ujazdowskiego.
Daszewski Witold ps. „Wojtas” (ur. 1924), syn
współwł. maj. Laski w pow. warszawskim.
Żołnierz AK pułku „Baszta”, zginął w akcji
na Mokotowie.
Dąmbski (Dąbski) Andrzej (ur. 1925), syn
wł. maj. Bierzwienna Długa w pow. Kolo.
Prawdopodobnie żołnierz AK, poległ.
Dobrzańska Stanisława ps. „Hala” (ur. 1921),
córka wł. maj. Budziszowice w pow. pińczowskim. Żołnierz AK, sanitariuszka, zgi
nęła w szpitalu na ul. Długiej.
Dobrzański Antoni (ur. ?), synwł. maj. Bu
dziszowice w pow. pińczowskim. Żołnierz
AK, zginął na Służewcu.
Dobrzański Józef (ur. ok. 1926), syn wł.
maj. Budziszowice w pow. pińczowskim.
Żołnierz AK batalionu „Karpaty” pułku
„Baszta”, zginął na Służewcu.

* Mowa o siedzibie Gestapo w al. Szucha.
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Donimirska (Brochwicz-Donimirska)
Ewa (ur. 1922), córka wl. maj. Czernin w pow.
sztumskim i Marusza w pow. grudziądz
kim. Żołnierz AK, zginęła w Śródmieściu.
Doruchowska Anna (ur. 1920), córka wł.
maj. Malanów w pow. tureckim. Żołnierz
AK, zginęła.
Doruchowski Władysław Teodor ps. „Steff ’
(ur. 1923), syn wł. maj. Ostrowite w pow.
Lipno i Szerokie w pow. toruńskim. Żołnierz
AK pułku ,,Baszta”, poległ na ul. Tyniec
kiej na Mokotowie.
Dowgiałło Dominik ps. ,,Jawnut” (ur. 1924),
syn wł. maj. Nowomalin w pow. Zdołbunów. Żołnierz AK, zginął na rogu ul. Mo
kotowskiej i Pięknej.
Draheim Józef Wincenty p s.,,Olgierd” (ur.
1926), syn wł. maj. Gumnowice w pow.
bydgoskim i Wroniawy w pow. wolsztyńskim. Żołnierz AK zgrupowania „Żmija”
dywizjonu „Żywiciel”, zginął na posterun
ku przy ul. Z. Krasińskiego pod gruzami
budynku.
Drecki Włodzimierz Maria ps. „Kawka”
(ur. 1927), syn wł. maj. Krzesimów w pow.
lubelskim. Żołnierz AK pułku „Jeleń” gru
py Mokotów, zginął na Śadybie.
Dunajewska z Koczorowskich Maria (ur.
1914), córka wł. maj. Braniewo wpow. Wy
rzysk. Żołnierz AK, zginęła.
Dunajewski Andrzej Stanisław Julian (ur.
1909), ziemianin. Żołnierz AK, zginął pod
czas bombardowania.
Dunin Ludwik ps. „Włast” (ur. 1924), syn
wł. maj. Gierałtowiczki w pow. oświęcim
skim. Żołnierz AK, zginął w walkach na
Sadybie.

Findeisen Andrzej (ur. 1916), syn wł. maj.
Śmiłowice w pow. włocławskim. Żołnierz
AK, poległ w okolicach Piaseczna.
Findeisen Krzysztof (ur. 1924), syn wł. maj.
Śmiłowice w pow. włocławskim. Zginął.
Gerlicz Wojciech ps. „Zawierucha” (ur. ?),
ziemianin. Żołnierz AK, poległ.
Geyer Stanisław (ur. ok. 1901), ziemianin.
Żołnierz AK, zginął w Śródmieściu.
Głuchowski Lech ps. „Jeżycki” (ur. ok. 1895),
ziemianin. Żołnierz AK, z-ca d-cy pułku
„Jeleń”, zginął na Dolnym Mokotowie.
Gorzechowski Witold ps. „Stary” (ur. 1890),
wł. maj. Żukowo-Wawrzonki w pow. sierpeckim. Żołnierz AK, ranny, zmarł w szpi
talu powstańczym na ul. Śmiałej.
Grabiński Władysław ps. „Pilawa” (ur. 1925),
syn wł. maj. Walewice i Piotrowice w pow.
łowickim. Żołnierz AK pułku „Jeleń”
w grupie Mokotów, zginął na Sadybie.
Grabski Edward jun. ps. „Grab” (ur. 1921),
syn wł. maj. Bieganowo i in. w pow. Wrześ
nia. Żołnierz AK, poległ na Starym Mieście.
Gregorowicz (Lubicz-Gregorowicz) Ta
deusz Kazimierz ps. „Tadek” (ur. 1913),
współwł. maj. Domaradzice w pow. Ra
wicz. Żołnierz AK, poległ w gmachu Fil
harmonii przy ul. Moniuszki.
Gutowska ze Zwolińskich Danuta ps. „Bo
gna”, „Bożena”, nazwisko okupacyjne Woj
no (ur. 1920), córka wł. maj. Uhrynów
w woj. wołyńskim. Żołnierz AK, sanita
riuszka, zginęła trafiona odłamkiem.
Helbich Wojciech ps. „Nar” (ur. 1916), syn
wł. maj. Konary i Zadąbrów w pow. radom
skim. Żołnierz AK, zginął na Czerniakowie.

Duninówna Teresa ps. „Baśka” (ur. 1920),
córka wł. maj. Gierałtowiczki w pow. oświę
cimskim. Żołnierz AK, sanitariuszka szpi
tala zgrupowania „Radosław”, zginęła pod
gruzami szpitala na Starym Mieście.

Hempel Zygmunt Joachim ps. „Łukasz”,
„Mecenas”, „Prątnicki” (ur. 1894), wł. maj.
Barłomino w pow. gdyńskim. Kapitan WP,
ranny zmarł w szpitalu powstańczym przy
ul. Mariańskiej.

Działowski Leszek ps. „Prawdzie” (ur. ?),
syn wł. maj. Kałuda Mała w pow. inowroc
ławskim. Żołnierz AK pułku „Jeleń”, poległ
w ataku na siedzibę Gestapo.

Hołyński Stefan (ur. ?), syn b. wł. maj. Krzyczewwwoj. mścisławskim. Prawdopodob
nie żołnierz AK, zginął.

Dziewanowski Lucjan (ur. 1918), ziemianin.
Żołnierz AK, poległ w Śródmieściu.

Hulewicz Benedykt (ur. 1926), ziemianin.
Żołnierz AK, zginął.
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Hulewiczdwna Teresa Maria ps. „Bożena"
(ur. 1921), ziemianka. Żołnierz AK, sani
tariuszka i łączniczka, zginęła pod gruzami
Poczty Głównej.

Jezierski Bolesław ps. „Turek” (ur. 1925),
syn wł. maj. Pobikry i Malec w pow. Bielsk
Podlaski. Żołnierz AK grupy „Gozdawa”,
zginął na pl. Teatralnym.

Ivanka Aleksander (ur. ?), ziemianin. Żoł
nierz AK, zginął.

Jezierski (z Goląbek-Jezierskich) Stefan
ps. „Szczęsny" (ur. 1923), syn wł. maj. Po
bikry i Malec w pow. Bielsk Podlaski.
Żołnierz AK grupy „Gozdawa", zginął na
pl. Teatralnym.

Ivanka (Iwankowa) z Bclina-Prażmowskich
Wanda ps. „Teresa" (ur. 1901), córka wł.
maj. (?) k. Tarczyna w woj. warszawskim.
Żołnierz AK, zginęła na ul. S. Moniuszki.
Iwanowski Jerzy (ur. ?), ziemianin. Praw
dopodobnie żołnierz AK, zginął.
Iwanowski Piotr (ur. ?), syn wł. maj. Ro
haczewszczyzna w pow. Szczuczyn Nowo
gródzki. Żołnierz AK, zginął na Moko
towie.
Iwanowski Stefan ps. „Domek" (ur. 1907),
syn wł. maj. Rohaczewszczyzna w pow.
Szczuczyn Nowogródzki. Żołnierz AK,
zginął.
IwanowskiWadawjun.ps. „Drapacz" (ur.
1910), syn wł. maj. Rohaczewszczyzna
w pow. Szczuczyn Nowogródzki. Żołnierz
AK zgrupowania „Kiliński”, zmarł z ran
w szpitalu powstańczym na ul. Chmielnej.
Jaholkowski Ryszard (ur. 1905), ziemia
nin. Żołnierz AK, poległ na Ochocie.
Jancza-Mackiewicz Irena (ur. 1902), cór
ka wł. maj. Dąbrowa Uchańska i Roskoszówka w pow. hrubieszowskim. Prawdo
podobnie żołnierz AK — sanitariuszka,
zginęła.
Jankielewiczowa ze Smoleńskich Jadwiga
ps. „Wisia” (ur. 1915), córka wł. maj. (?)
w woj. warszawskim. Żołnierz AK — kolporterka, zginęła.
Jastrzębski Wiktor (ur. 1915), ziemianin.
Żołnierz AK, poległ na Okęciu.
Jełowicka Maria ps. „Teresa" (ur. 1923),
córka b. wł. maj. Batańków na Podolu.
Żołnierz AK — łączniczka kompanii „Gu
staw” batalionu „Ryś", zginęła na ul. Pod
chorążych.
Jełowicki Krzysztof (ur. 1925), syn b. wł.
maj. Batańków na Podolu. Żołnierz AK,
zginął.

Junk Stanisław (ur. 1911), syn współwł.
maj. Lubno (?) wpow. łęczyckim. Żołnierz
AK, poległ.
Karczewski Teodor (ur. 1926), syn wł. maj.
Drobin Kisielewo wpow. płockim. Żołnierz
AK, zginął.
Karska Helena ps. „Jaskółka”, „Wilga" (ur.
1922), córka wł. maj. Rozkosz w pow. Biała
Podlaska. Łączniczka AK, poległa pod
gruzami Fortu Legionów Dąbrowskiego.
Karska Maria Teresa ps. „Kukułka” (ur.
1920), córka wł. maj. Rozkosz w pow. Bia
ła Podlaska. Łączniczka AK, poległa pod
gruzami Fortu Legionów Dąbrowskiego.
Kietliński Stanisław Eugeniusz ps. „Hel"
(ur. 1911), syn wł. maj. Kietlanka w pow.
Węgrów. Żołnierz AK pułku „Baszta", po
legł w walce na ulicach Warszawy.
Kiewnarska z Szachndw Elżbieta ps. „Pani
Elżbieta" (ur. ?), córka wł. maj. (?) w woj.
wileńskim (?). Żołnierz AK (?), zginęła.
Kołaczkowska Teresa (ur. 1926), córka wł.
maj. Dobużek w pow. Tomaszów Lub.
Żołnierz AK — sanitariuszka, zginęła na
ul. Mazowieckiej.
Konopka Piotr ps. „Szach” (ur. 1922). syn
wł. maj. Modlnica w pow. krakowskim. Żoł
nierz AK, zginął prawdopodobnie w sie
dzibie Gestapo.
Konybski Jan (ur. ?), przypuszczalnie syn
wł. maj. (?) w woj. lubelskim. Prawdopo
dobnie żołnierz AK, poległ.
Korzybski Jan ps. „Irm a" (ur. 1914),
współwł. maj. Wilczyska w pow. łukowskim.
Żołnierz AK, poległ na pl. Teatralnym.
Kossakowska (Korwin-Kossakowska)
Michalina ps. „Pianka" (ur. 1920), córka
wł. maj. Nidoki, wpow. Wiłkomierz (Litwa
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Kowieńska). Żołnierz A K — łączniczka BIP,
poległa pod gruzami na ul. Żurawiej.
Kossko Jan Agaton (ur. 1917), synwł. maj.
Poszyrwińcie (Litwa Kowieńska). Żołnierz
AK, zginął na ul. Pawiej.
Kotwicz Józef ps. „Janek” (ur. 1912), syn
wł. maj. Ilirły w pow. Wilno-Troki. Żołnierz
AK zgrupowania „Kryska”. Ranny, zginął
w tzw. Blaszance, przy ul. Przemysłowej.
Kownacki Piotr ps. „Ran” (ur. 1925), zie
mianin. Żołnierz AK batalionu „Tür”,
zgrupowania „Kryska”, poległ na Czerniakowie.
Koźmińska Maria ps. „Mariszka” (ur.
1895), wł. maj. Zharek k. Diereżni na Pod
halu. Żołnierz AK, zginęła w kanałach.
Kożuchowski Antoni (ur. 1898), współwł.
maj. Brudzyń w pow. Koło. Oficer rezerwy
WP, zginął.
Kożuchowski Józef Pius (ur. ok. 1906),
współwł. maj. Brudzyń w pow. Koło.
Żołnierz AK, zginął.
Krahelska Krystyna ps. „D anuta” (ur.
1914), córka wł. maj. Mazurki w pow. Baranowicze. Żołnierz AK — sanitariuszka,
ranna, zmarła w szpitalu powstańczym.
Krasicki Stefan ps. „Strzała” (ur. 1924),
syn współwł. maj. Krynica w pow. Kamień
Koszyrski. Żołnierz AK pułku „Baszta”,
zginął na Mokotowie.
Krassowska Teresa ps. „Halszka”, „Joan
na”, „Marta” (ur. 1915), córka wł, maj.
Miłoszewo w woj. pomorskim. Żołnierz AK
— sanitariuszka, zginęła w szpitalu powstań
czym na ul. Miodowej.
Krassowska Zofia ps. „Elżbieta” (ur. 1917),
córka wł. maj. Miłoszewo w woj. pomors
kim. Żołnierz AK — sanitariuszka, zgi
nęła.
Krassowski Kazimierz Jordan ps. „Jordan”,
„Kazik” (ur. 1919), ziemianin. Żołnierz
AK pułku „Baszta”, zginął na ul. Podcho
rążych.
Kujawski Józef ps. „Borejsza” (ur. 1923),
synwł. maj. Łubowo w pow. poznańskim (?).
Żołnierz AK batalionu „Parasol”, ciężko
ranny zmarł w szpitalu przy ul. Lwowskiej.

Kulikowski Narcyz ps. „Sum” (ur. 1912),
syn wł. maj. Październa w pow. Stołpce.
Żołnierz AK, zginął.
Kwiatkowska z Kosteckich Halina ps.
„Halusia” (ur. 1917), córka wł. maj. Kwa
sów k. Pacanowa. Żołnierz AK — sanita
riuszka plutonu „Alek” batalionu „Zoś
ka”, zginęła trafiona pociskiem w szpitalu
przy ul. Czerniakowskiej.
Laskowiczówna Anna ps. „Iskra” (ur.
1926), córka wł. maj. Filipki w pow. Li
da. Żołnierz AK — łączniczka batalionu
„Kiliński”, zginęła pod gruzami Poczty
Głównej.
Laudańska z Chołąckiewiczów Emilia (ur.
1904), córka wł. maj Klepacze w pow.
wołkowyskim. Prawdopodobnie żołnierz
AK, zginęła na Żoliborzu.
Leopold Stanisław Wojciech ps. „Rafał”,
„Leon” (ur. 1918), syn wł. maj. Dziektarzew (Dziechtarzew) w pow. Łask. Żołnierz
AK, d-ca 1 kompanii batalionu „Parasol”,
zginął na ul. Bielańskiej.
Linowski Czesław (ur. ?), syn wł. maj.
Steklin w pow. Lipno. Prawdopodobnie
zginął.
Lipińska Jadwiga ps. „Pogoda” (?) (ur.
1923), córka wł. maj. Młodocin Większy
w pow. radomskim. Żołnierz AK batalionu
„Olza” pułku „Baszta”, poległa na ul. Ka
zimierzowskiej .
Lossow (Lossow Niemojowski) Aleksander
ps. „Alik” (ur. w 1910), syn wł. maj. Gryżyna w pow. kościańskim. Oficer WP w Po
wstaniu, szef sztabu ppłk. „Pawła”, zginął.
Lothowa z Niemiryczów Jadwiga (ur. ok.
1882), ziemianka, dr medycyny. Żołnierz
AK, zginęła w zbombardowanym domu
przy ul. B. Pilicłriej.
Lutostański Władysław ps. „Lutes” lub
„Lutos” (?) (ur. 1912), wł. maj. Żakowice
w pow. nieszawskim. Żołnierz AK kom
panii „Anna” batalionu „Antoni” zgrupo
wania „Róg”, ciężko ranny zmarł w szpi
talu powstańczym.
Łączyński Zygmunt (ur. ok, 1895), współwł.
maj. Otok, Otoczek i Zalesie w pow. sie
radzkim. Oficer WP, rozstrzelany na ulicy.
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Łcmpicka Dorota ps. „Dorota” (ur. w 1926),
córka współwł. maj. Krzysztoporzyce w pow.
krakowskim. Żołnierz AK — sanitariuszka
i łączniczka KG, zmarła z ran na ul. Pierackiego.

Mirosławska Jolanta ps. „Elżbieta”, „Ire
na” (ur. 1923), córka wł. maj. Kościelna
Wieś w pow. włocławskim. Żołnierz AK,
sanitariuszka, zginęła na Starym Mieście
pod gruzami powstańczego szpitala.

Łokuciewska z Moszczeńskich, l°v. Smo
leńska Janina (ur. 1890), współwł. maj. (?)
w woj. warszawskim. Żołnierz AK, kolporterka, zginęła trafiona odłamkiem.

Mirski (Światopełk-Mirski) Krzysztof ps.
„Białynia” (ur. 1925), syn wł. maj. Woroniec i Franopol w pow. Biała Podlaska.
Żołnierz AK batalionu „Gustaw”, zginął
na terenie kościoła św. Krzyża.

Łuniewski Edward (ur. 1924), syn wł. maj.
Kłudno w pow. radomskim. Żołnierz AK,
zginął.
Łuniewski Zygmunt (ur. 1927), syn wł. maj.
Kłudno w pow. radomskim. Żołnierz AK,
zginął prawdopodobnie w Śródmieściu.

Mirski (Światopełk-Mirski) Michał ps.
„Orlicz” (ur. 1926), syn wł. maj. Woroniec i Franopol (?). Żołnierz AK batalionu
„Gustaw”, zginął na Starym Mieście od
wybuchu czołgu-pułapki.

Machcińska Ewa (ur. 1900), córka wł. maj.
Leszczyn Księży (Leszczyno Księże) i Kuskowo Bronoszewice w pow. płockim. Żoł
nierz AK — łączniczka, trafiona odłam
kiem bomby, zmarła.

Morawska (Dzierżykray-Morawska) Ma
gdalena Maria ps. „Magda”, „Magdalena”
(ur. 1922), córka wł. maj. Jurkowo w pow.
kościańskim. Żołnierz AK, łączniczka d-cy
zgrupowania „Radosław”, ranna odłam
kiem zmarła w szpitalu.

Maringe Andrzej (ur. 1919), syn wł. maj.
Lenartowo w pow. Mogilno. Żołnierz AK
batalionu „Czata 49”, zginął zasypany w bu
dynku przy ul. Okrąg.

Neuhoff von der Ley (Neuhoffley) Alek
sander (ur. 1915), ziemianin. Żołnierz AK
pułku „Baszta”, poległ na Mokotowie.

Maringe Leszek ps. „Leszek” (ur. 1923),
syn wł. maj. Lenartowo w pow. Mogilno.
Żołnierz AK batalionu „Czata 49”, zginął.
Maringe Wacław (ur. 1920), syn wł. maj.
Lenartowo w pow. Mogilno. Żołnierz AK,
zginął.
Mieczyński (Dunin-Mieczyński) Jerzy (ur.
1912), syn współwł. fol. Michowo w pow.
płońskim. Żołnierz AK w zgrupowaniu
„Żywiciel”, zginął na Żoliborzu.
Mierzejewski Iwon (ur. 1920), syn wł. maj.
Dobrypol w pow. Baranowicze. Żołnierz
AK (?), zginął.
Mikołajczewski Tadeusz (ur. 1911). zie
mianin. Żołnierz AK zgrupowania „Żywi
ciel”, poległ.
Mikulicz-Radecki Józef (ur. 1921), synwł.
maj. (?) Prawdopodobnie żołnierz AK,
zginął.
Miłkowski Stefan (ur. 1911), ziemianin.
Żołnierz AK zgrupowania „Radosław”,
poległ w Śródmieściu.

Niewiarowski Adam (ur. 1914 lub 1915),
syn wł. maj. Model w pow. gostynińskim.
Żołnierz AK, zginął.
Niewiarowski Karol ps. „Lolek” (ur. 1921),
syn wł. maj. Buków w pow. brzezińskim.
Żołnierz AK, zginął na Śłużewcu.
Oczechowski Jan ps. „Giryt” (ur. 1913),
syn wł. maj. Krobanówek w pow. sieradz
kim. Żołnierz AK, zginął na Woli.
Oczechowski Leszek (ur. 1916), syn wł. maj.
Krobanówek w pow. sieradzkim. Żołnierz
AK, zginął na Czerniakowie.
Orzeszkowski Jan (ur. 1921), syn wł. maj.
Leszczyny Szlacheckie w pow. płockim.
Żołnierz AK 7 P. Uł. Lubelskich „Jeleń”,
zginął podczas ataku na siedzibę Gestapo.
Orzeszkowski Wojciech (ur. ok. 1924), syn
wł. maj. Leszczyny Szlacheckie w pow.
płockim. Żołnierz AK, zginął.
Ossowski Jerzy (ur. 1911), syn wł. maj. Dęb
niki w pow. warszawskim. Żołnierz AK,
zginął.
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Otwinowski Andrzej (ur. 1925), wychowa
ny przez wuja, wł. maj. Koroszczyn w pow.
Biała Podlaska. Żołnierz AK, zginął na
Czerniakowie.
Pawlusiowa z Gadomskich Anna (ur.
1896), wspdlwl. maj. Gadomiec i Bogate
w pow. przasnyskim. Żołnierz AK, zginęła
na Starym Mieście.
Piaszczyński Tadeusz (ur. 1905), syn wł.
maj. Wola Nakonowska w pow. włocław
skim. Żołnierz AK, zaginął.
Plater (Broel-Plater) Aleksander ps. „Dzia
dek”, „Niedźwiedź” (ur. 1930), synwł. maj.
Osiecz Wielki i Osiecz Mały w pow. włoc
ławskim i Dąbrowica w pow. Sarny. H ar
cerz Szarych Szeregów, listonosz Poczty
Harcerskiej. Zginął na ul. Noakowskiego.
Plater (Broel-Plater) Witold Henryk ps.
„Witold” (ur. 1922), syn wł. maj. Osiecz
Wielki i Osiecz Mały w pow. włocławskim
i Dąbrowica w pow. Sarny. Żołnierz AK,
poległ na ul. Kredytowej.
Plater (Broel-Plater) Zygmunt ps. „Zyg
munt ”, „Podolski” (ur. 1926), synwł. maj.
Osiecz Wielki i Osiecz Mały w pow. włoc
ławskim i Dąbrowica w pow. Sarny. Żoł
nierz AK, poległ na ul. Łuckiej.

Belina-Prażmowska Zofia Helena (ur. 1906),
córka wł. maj. w woj. warszawskim .
Żołnierz AK batalionu „Kiliński”, poległa
pod gruzami Poczty Głównej na pl. Napo
leona.
Psarski Stanisław ps. „Pług” (ur. 1923), syn
wł. maj. Chrusty w pow. kaliskim. Żołnierz
AK komp. „Anna” batalionu „Gustaw”,
poległ na Starym Mieście.
Psarski Władysław ps. „Jastrzębiec” (ur.
1888), wł. maj. Piątek Wielki w pow. kali
skim, poseł na Sejm II RP, pracownik D e
legatury Rządu RP na Kraj. Poległ w Al.
Jerozolimskich.
Rakowiecki Roman ps. „Mazur” (ur. 1925),
syn wł. maj. Skorki w pow. pułtuskim. Żoł
nierz AK, d-ca plutonu w zgrupowaniu
„Konrad”, poległ na ul. Belgijskiej.
Riess de Riesenhorst Stanisław ps. „Bu
downiczy”, „Ryś”, „Zawisza” (ur. 1887), zie
mianin, wł. maj. (?) Żołnierz AK, członek
sztabu Komendanta Okręgu Warszawskie
go, zginął w Śródmieściu.
Rojowski Kazimierz (ur. ?), wł. maj. Sobianowice k. Lublina. Żołnierz AK, zginął.

Podhorski Piotr Feliks (ur. 1923), syn wł.
maj. Chinocze w pow. sarneńskim. Żołnierz
AK, zaginął w Śródmieściu.

Romocki Andrzej ps. „Andrzej Morro”,
„Morro”, „Kuguar-Filozof” (ur. 1923), syn
wł. maj. Rzepiszew w pow. łaskim. Żołnierz
AK, harcmistrz, d-ca kompanii „Rudy”
batalionu „Zośka”, zginął na Powiślu.

Polkowska ze Smoleńskich Halina ps. „Ha
la Olszewska” (ur. 1920), córka wł. maj.
w woj. warszawskim. Żołnierz AK — sani
tariuszka w plutonie „Mieczyki” batalionu
„Czata 49”, zginęła pod gruzami domu na
ul. Mławskiej 3.

Romocki Jan ps. „Bonawentura” (ur. 1925),
syn wł. maj. Rzepiszew w pow. łaskim.
Żołnierz AK, podharcmistrz, ciężko ranny
w ataku na ul. Śtawki (Wola), zginął w zbombardowanym szpitalu powstańczym na
ul. Miodowej.

Polkowski (?) (ur. ?), ziemianin. Żołnierz
AK plutonu „Mieczyki” batalionu „Czata
49”, zginął pod gruzami domu na ul. Mław
skiej 3.

Roszkowska Halina ps. „Rajzuś” (ur. 1923),
córka wł. maj. Myrcha w pow. siedleckim.
Żołnierz AK — pielęgniarka, zginęła w ka
nałach.

Potulicki Jan Przecław ps. „R afał”,
„Rafał Olbromski” (ur. 1923), syn wł. maj.
Obory w pow. warszawskim. Żołnierz AK,
poległ na Powiślu.

Rudzińska Maria ps. „Maka” (ur. 1920),
córka współwł. maj. Osiek, Łęki i Bielany.
Żołnierz AK — sanitariuszka, zmarła.

Potworowski Stanisław (ur. 1920), syn wł.
maj. Kobylniki i Mroczki Małe w pow. ka
liskim. Żołnierz AK batalionu „Czata 49”,
poległ na Woli.

Ruszczyriski Józef ps. „Lis” (ur. 1918), syn
wł. maj. Jeżówka w pow. sochaczewskim.
Żołnierz AK dywizjonu „Jeleń”, zginął na
Sadybie.
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Rzewuski Tadeusz ps. „Tadeusz” (ur, 1917),
syn wł. maj, Sielec w pow. Chełm Lubelski.
Żołnierz AK batalionu „Parasol”, zginął
na cmentarzu Ewangelicko-Reformowa
nym przy ul. Żytniej.

Sobańska Teresa Maria ps, „Teresa” (ur.
1923), córka wł, maj. Guzów w pow. błoń
skim. Żołnierz AK — sanitariuszka, zgi
nęła pod gruzami domu przy ul. Malczew
skiego.

Sapieżanka Róża (ur. 1921), córka wł. maj.
Borek w pow. chrzanowskim. Żołnierz AK
— sanitariuszka dywizjonu „Jeleń”, zgi
nęła pod gruzami domu przy ul. Malczew
skiego.

Sobańska Elżbieta Maria (ur. 1925), cór
ka wł. maj. Guzów w pow. Błonie, Żołnierz
AK — sanitariuszka, poległa w Śródmieściu.

Sawicka Irena ps. „Ewa”, „Stefa”, „Tere
sa” (ur. 1890), córka wł. (?) maj. Wygoda
(?) lub Skiwy Małe (?) w woj. białostoc
kim. Żołnierz GL, zginęła pod gruzami na
Mokotowie.
Schupp Jan (ur. ?), ziemianin. Prawdopo
dobnie żołnierz AK, zginął.
Schupp Zygmunt (ur. ?), ziemianin. Praw
dopodobnie żołnierz AK, zginął.
Siemiątkowski (Zalewicz-Siemiątkowski)
Jerzy ps. „Odyniec” (ur. 1930), synwł. maj.
Męcka Wola w pow. sieradzkim. Żołnierz
AK batalionu „Odwet”, zginął.
Skarżyński Jan (ur. 1918), synwł. maj. Rybienko nad Bugiem. Wywieziony do Gross-Rosen i tam zamordowany.
Skarżyński Jan (ur. 1920), syn współwł. maj.
Chrosno w pow. kutnowskim. Żołnierz AK,
zaginął.
Skłodowski Jacek (ur. 1928), ziemianin.
Żołnierz AK, zmarł z ran w szpitalu w Prusz
kowie.
Skoryna Jerzy (ur. ?), syn wł. maj. Żukowszczyzna w pow. nowogródzkim. Prawdo
podobnie żołnierz AK, zginął.
Skotnicki Jan ps. „Jankowski” (ur. 1920),
wnuk wł. maj. Skotniki Sandomierskie
w pow. sandomierskim. Żołnierz AK pułku
„Jeleń”, zginął na Sadybie.
Skdrzewski Marian Paweł ps. „Drogo
sław” (ur. 1911), syn wł. naj. Golejewko
w pow. Rawicz. Żołnierz AK oddziału „Za
remby”, batalionu „Wigry”, zginął.
Skumin-Jenicz Stefan (ur. 1926), syn
b. współ. maj. Kawonówka w dawnej gub.
kijowskiej. Żołnierz AK pułku „Baszta”,
ranny, poległ.

Sobańska Maria Teresa ps. „Czarna Tere
sa” (ur. 1909), ziemianka. Sanitariuszka
w szpitalu powstańczym, zmarła z ran.
Sojecki (Grzymała-Sojecki) Andrzej (ur.
ok. 1924), syn wł, maj. Przewóz w pow,
Słupca. Uczestnik powstania, zginął.
Sokolnicka z Rembowskich Elżbieta (ur.
1916), córka wł. maj. Wyszakowo w pow.
Środa. Żołnierz AK pułku „Baszta”, zgi
nęła na Mokotowie.
Sokolnicki Michał Adolf ps. „Adolf’ (ur.
1920), syn wł. maj. Nacesławice w pow. ka
liskim. Żołnierz AK pułku „Baszta”, po
legł na Mokotowie.
Sołtan Andrzej (ur. 1927), ziemianin. Praw
dopodobnie żołnierz AK, zginął na Mo
kotowie.
Sosnowska z Michałowskich Anna (ur. 1919),
córka wł. maj. Tulatyn w pow. pińskim.
Prawdopodobnie żołnierz AK, zginęła.
Sroczyński Michał Tadeusz ps. „Skirmunt” (ur. 1911), syn współwł. maj. Seroki
w pow. skierniewickim. Żołnierz AK dy
wizjonu „Jeleń”, zginął podczas ataku na
siedzibę Gestapo.
Sroczyński Zbigniew (ur. 1920), syn wł. maj.
Seroki w pow. skierniewickim. Żołnierz
AK dywizjonu „Jeleń”, zginął.
Starowieyski (Bieberstein-Starowieyski)
Aleksander Maria ps. „Oleś'” (ur. 1923),
syn wł. maj. Zimno w pow. Tomaszów Lu
belski. Żołnierz AK, zginął w kanałach.
Starowieyski (Bieberstein-Starowieyski)
Jan (ur. 1919), synwł. maj. Iwierzyce i Sta
ra Wieś w pow. dębickim. Prawdopodob
nie żołnierz AK, zginął.
Szcześniewski Witold ps. „1591”, „Witold”
(ur. 1905), wł. maj. Chwalibogowo k. Wrześ
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ni. Żołnierz AK w dowództwie zgrupowa
nia „Harnaś”, poległ.

Berdyczów. Żołnierz AK, zmarła z ran
w Pęcicach.

Szlagowski (?) (ur. 1890), administrator maj.
Lubcza w pow. jędrzejowskim. Żołnierz
AK, zginął.

Waligóra Jan ps. „Sokół” (ur. 1930), syn wł.
maj. Makswald w pow. Wąbrzeźno. Łącz
nik Szarych Szeregów, zginął.

Szlagowski Stefan (ur. 1922), syn admini
stratora maj. Lubcza w pow. jędrzejow
skim. Żołnierz AK, zginął.

Waligóra Józef ps. „Żbik” (ur. 1924), zie
mianin. Żołnierz AK pułku „Baszta”, zgi
nął na Mokotowie.

Szlagowski Aleksander (ur. 1926), syn ad
ministratora maj. Lubcza w pow. jędrze
jowskim. Zginął.

Wańkowicz Roman (Olgierd?) ps. „Knot”
(ur. 1920), syn wł. maj. Jerka w pow. koś
ciańskim. Żołnierz AK, zginął na Ochocie.

Szukiewiczowa Maria (ur. ?), wl. maj. Kru
pa w pow. Lida. Uczestnik Powstania. Zgi
nęła.

Warikowiczówna Krystyna ps. „Anna”, „Na
talia” (ur. 1919), córka pisarza, wł. maj. Nowotrzeby na Litwie Kowieńskiej. Żołnierz
AK, łączniczka d-cy kompanii batalionu
„Parasol”, poległa na Woli.

Taczanowski Andrzej ps. „Jastrzębiec” (ur.
1925), syn wl. maj. Taczandw, Taczanów-Grodzisko i Taczandw-Rokutdw w pow.
pleszewskim. Żołnierz AK, ranny zmarł
w szpitalu.
Tarnowska z Brykczyńskich Maria ps. „Ina”
(ur. 1911), córka wł. (?) maj. (?) Żołnierz
AK, łączniczka, ranna zmarła w szpitalu.
Thun de Stanisław Maria ps. „Janusz”,
„Leszcz”, „Malcz”, „Nawrot” (ur. 1894),
syn wł. maj. Drozdowo i Kodłutowo (?)
w woj. warszawskim. Żołnierz AK, poległ
na ul. Leszno.
Towamicki Adam ps. „Sas” (ur. ?), ziemia
nin. Żołnierz AK batalionu „Pięść”, zginął.
Towamicki Tadeusz Józef ps. „Naprawa”,
„de Vran”, „Tadeusz de Vran”, nazwiska
okupacyjne Tadeusz Gałęzowski i Tadeusz
Mączyński (ur. 1910), ziemianin. Żołnierz
AK batalionu „Pięść”, zginął na Woli.
Treutler Wiktor Mieczysław ps. „Mietek”
(ur. 1926), syn wł. maj. Beszyn w pow. włoc
ławskim. Żołnierz AiK batalionu „Zośka”
kompanii „Giewont”, ranny, ewakuowany
do szpitala w Podkowie Leśnej, aresztowa
ny przez Gestapo, zaginął.
Tumo Stefan (ur. 1916), syn wł. maj. Słopanowo w pow. szamotulskim. Żołnierz AK
(?), zginął.
Tyszkiewiczówna Zofia (ur. 1881), córka
b. wl. maj. Szapijdwka, Białopól, Wemyhorwiek, Jankowce i Tatarskie Siedlisko
w pow. skwirskim i maj. Czechowa w pow.

Warzycki Stanisław (ur. 1909), ziemianin.
Żołnierz AK, poległ na Czerniakowie.
Wierzbicki Karol ps. „Kujawiak” (ur. 1918),
syn wł. maj. Żochy w pow. ciechanowskim.
Żołnierz AK pułku „Jeleń”, zginął na Sa
dybie.
Wieszczycki (Grzymała-Wieszczycki) Ta
deusz ps. „Tadeusz”, „Grzymała” (ur. 1922),
syn wł. maj. Jeżyce w pow. Strzelno. Żoł
nierz AK, zginął.
Wodzińska Wanda ps. „Wanda”, „Danda”
(ur. 1917), córka wł. maj. Zaborówekwpow,
warszawskim. Żołnierz AK, zginęła pod
gruzami domu na ul. Puławskiej.
Wodziński Stanisław ps. „Strzelecki” (ur.
1924), syn wł. maj. Zaborówekwpow. war
szawskim. Żołnierz AK batalionu „Zośka”,
zginął.
Wodziński Włodzimierz ps. „Wardecki”
(ur. 1923), synwł. maj. Zaborówekwpow.
warszawskim. Żołnierz AK, ranny zmarł
w szpitalu.
Wrześniowski Zbigniew (ur. 1914), ziemia
nin. Żołnierz AK, zginął na Mokotowie.
Wyganowski Andrzej (ur. 1926), syn wł. maj.
Franciszków (Franciszkowo) w pow. kut
nowskim. Żołnierz AK batalionu „Zośka”,
ranny zginął w szpitalu przy ul. Długiej.
Wyleżyńska Janina Celina ps. „Nina” (ur.
1923), córka wł. maj. Wielgolas w pow.
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Mińsk Maz. Żołnierz AK, łączniczka, ran
na, zginęła w szpitalu zasypana gruzami.
Zabłocki Józef (ur. 1884), wł. maj. Golejewo w pow. Strzelno. Żołnierz AK, zginął
na barykadzie na ul. Marszałkowskiej.
Załęski (Słubicz-Załęski) Jan (ur. 1902),
prawdopodobnie współwł. lub synwł. maj.
Wyszmontów w pow. opoczyńskim. Porucz
nik WP, zginął.
Zamoyski (Sariusz-Zamoyski) Władysław
Ignacy ps. „Cyk” (ur. 1914), syn wł. maj.
Racew k. Orszy. Żołnierz AK, zginął na
ul. Marszałkowskiej.

Zawadzki Jerzy Stanisław ps. „Sambo”
(ur. 1918), współwł. maj. Grzybowo w pow.
ciechanowskim. Żołnierz AK pułku „Basz
ta”, zginął na Mokotowie.
Zielonkówna Maria ps. „Zofia”, nazwisko
okupacyjne Zofia Wasilewska (ur. 1905),
córka wł. maj. Mniewo w pow. Koło. Żoł
nierz A K — sanitariuszka, ranna, zaginęła.
Żółtowski (Wojsław-Zółtowski) Juliusz (ur.
1916), syn wł. maj. Czacz i Białcz w pow.
kościańskim. Żołnierz AK grupy „Jeleń”,
potem grupy „Kampinos”. Poległ w walce
pod Jaktorowem.

b) Zamordowani w mieszkaniach, więzieniach, szpitalach, na ulicach i w obozach koncen
tracyjnych
Bączkowska Krystyna (ur. 1920), córka wł.
maj. Bakowce w pow. Bobrka. Żołnierz AK,
ranna, po kapitulacji zabita przez Niem
ców w szpitalu przy ul. Złotej.
Budzyńska z Biernawskich Irena (ur.
1897), córka wł. maj. Wólka Domaszewska
w pow. łukowskim, spalona żywcem w szpi
talu św. Łazarza.
Budzyński Stefan (ur. ?), ziemianin, spalo
ny żywcem w szpitalu św. Łazarza.
Chrzanowski Paweł (ur. 1906), współwł.
maj. Klucz w pow. warszawskim. Żołnierz
AK, wzięty do niewoli, zginął w obozie
w Mauthausen.
Chrząszczewski Stefan (ur. ok. 1895), zie
mianin. Żołnierz AK, zamordowany w sie
dzibie Gestapo na Szucha.
Ciechomski Henryk (ur. 1914), synwł. maj.
Kamienna i Jagielszczyzna w pow. włoc
ławskim. Rozstrzelany w siedzibie Gestapo.
Ciechomski Wojciech (ur. 1884), wł. maj.
Kamienna i Jagielszczyzna. Żołnierz AK
(?), rozstrzelany w siedzibie Gestapo.
Czarkowska z Łowickich Jadwiga ps. „Go
sia” (ur. 1889), współwł. maj. Kalejczyce
w pow. Bielsk Podlaski. Żołnierz AK, wy
wieziona do Oświęcimia, a następnie do
Ravensbriick, gdzie zmarła.
Czartoryski Jan Franciszek (ur. 1897), syn
wł. maj. Pełkinie w pow. jarosławskim. Ka

pelan AK, zamordowany wraz z chorymi
gdy pełnił służbę w szpitalu.
Draheim Bernard (ur. 1917), syn wł. maj.
Gumnowice w pow. bydgoskim (?) i Wro
niawy w pow. wolsztyńskim. Żołnierz AK,
po Powstaniu w obozach koncentracyjnych
Oświęcim i Leitmeritz, gdzie zginął.
Draheim Joachim Karol (ur. 1908), wł. maj.
Zakrzew w pow. jarocińskim. Żołnierz AK,
w szpitalu zarażony tyfusem i potem za
atakowany przez gruźlicę w szpitalu pow
stańczym, zmarł.
Draheim z Kłaczyńskich Zolla (ur. 1918),
ziemianka. Żołnierz AK zgrupowania „Ży
wiciel” (?), wywieziona kolejno do 4 obo
zów koncentracyjnych, zmarła w Ravensbruck po urodzeniu córki.
Draheim ze Stankiewiczów Halina Zofia
(ur. 1911), żona wł maj. Zakrzew w pow.
jarocińskim. Żołnierz AK, śmiertelnie ra
niona przez własowca, zmarła.
Drozdowicz Stanisław (ur. 1901), ziemia
nin. Żołnierz AK zgrupowania „Żywiciel”,
ciężko ranny zmarł w szpitalu jenieckim
w Gross-Lubars.
Dynowska Maria ps. „Alicja”, „Myszka”
(ur. 1924), córka dzierżawcy maj. Zwiniach
w pow. czartkowskim. Żołnierz AK, praw
dopodobnie zastrzelona gdy broniła ran
nych powstańców przed dobijaniem.
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Grocholski z Grabowa Adam Remigiusz
ps. „Waligóra” (ur, 1922), synwł, maj. Po
niatów w pow. warszawskim. Żołnierz AK,
uczestnik Powstania (?). Zamordowany
pod Nieporętem k. Warszawy.
Grocholski z Grabowa Tadeusz (ur. 1924),
synwł. maj. Poniatów w pow. warszawskim.
Żołnierz AK, uczestnik Powstania (?), za
mordowany pod Nieporętem k. Warszawy.
Grochowska Barbara (ur. 1909), współwł.
maj. Przytuły w pow. ostrołęckim. Żołnierz
AK — sanitariuszka. Zamordowana wraz
z rannymi w szpitalu na ul. Litewskiej.
Jarząbkowska Marcelina (ur. 1903), współwł.
maj. Gródek w pow. łuckim. Żołnierz AK,
wywieziona do obozu jenieckiego, gdzie
zmarła.
Jeske z Redulskich (Redulska-Jeske) Jad
wiga (ur. 1924), synowa wł. maj. Kamień
w pow. jarocińskim. Żołnierz AK — sani
tariuszka, zamordowana w punkcie sani
tarnym na ul. Wiejskiej.
Karczewski Antoni Zdzisław ps. „Jelonek”
(ur. 1929), synwł. maj. Sielecwpow. płoń
skim. Żołnierz AK, łącznik, zginął w obo
zie jenieckim w Harburgu.
Kętrzeniewski Konstanty (ur. ?), ziemia
nin. Zginął.
Kleniewska z domu Pfeiffer Wanda (ur.
1893), żona wł. maj. Kluczkowice i Kręciszówka w pow. puławskim. Żołnierz AK,
rozstrzelana przez Gestapo w al. Szucha.
Kleniewski Przemysław (ur. 1889), wł. maj.
Kluczkowice i Kręciszówka w pow. puław
skim. Żołnierz AK, zamordowany w sie
dzibie Gestapo.
Kozłowski Andrzej (ur. ok. 1922), syn wł.
maj. Słębowo w woj. poznańskim. Zamor
dowany w siedzibie Gestapo.
Krajewska Halina ps. „Sowa”, nazwisko oku
pacyjne Krystyna Burakowska (ur. 1924),
córka wł. maj. Skoraczew w pow. jarociń
skim. Żołnierz AK, ciężko ranna, zmarła
w szpitalu jenieckim w Altengrabow.
Krusenstern Jerzy (ur. 1907), synwł. maj.
Jeziorko, Niemiró i in. w w pow. Rawa Ru
ska oraz Chełkowo w pow. Śmigiel. Żoł

nierz AK, po upadku Powstania wywie
ziony do obozu, zmarł z wycieńczenia
w Gluckstadt.
Lipczyński Mieczysław (ur. 1912), syn
dzierżawcy maj. Bertaczyce w pow. zamoj
skim. Żołnierz AK, złapany przez Niem
ców w klasztorze przy ul. Syreny i na miej
scu rozstrzelany.
Małtzan von Henryk (ur. 1900), wł. maj.
Goślub w pow. łęczyckim. Prawdopodob
nie żołnierz AK, aresztowany przez Niem
ców, rozstrzelany w siedzibie Gestapo.
Miłkowski Zygmunt Jan ps. „Wrzos”,
„Denhoff”, nazwisko okupacyjne Zygmunt
Michałowski (ur. 1894), syn wł. maj. Zo
fiówka w pow. Czerkasy. Płk. WP, żołnierz
AK (?), po Powstaniu aresztowany przez
Niemców, wywieziony do obozu koncen
tracyjnego Mauthausen i tam rozstrzelany.
Morawski (Dzierżykraj-Morawski) Alek
sander (ur. ok. 1917), syn wł. maj. Warń
w pow. krakowskim. Żołnierz A K po upad
ku Powstania wywieziony, zmarł w obozie
jenieckim.
Morawski (Dzierżykray-Morawski) Zdzi
sław (ur. ok. 1912), syn wł. maj. Warń
w pow. krakowskim. Żołnierz AK, ranny,
wywieziony do Niemiec, zmarł w obozie je
nieckim.
Paliszewski Bogdan ps. „Dan” (ur. 1920),
syn wł. maj. Gębice w pow. Czarnków.
Żołnierz AK, aresztowany, wywieziony do
Pruszkowa, potem do obozu Litomerice,
gdzie zmarł z wycieńczenia.
Paliszewski Bolesław ps. „Sławek” (ur.
1922), syn wł. maj. Gębice w pow. Czarn
ków. Żołnierz AK, aresztowany z bratem
Bogdanem, dalsze losy jw.
Piekałkiewiczowa z Tołłoczków Kazimiera
ps. „Mira” (ur. 1905), córka wł. maj. Rakowica w pow. Brześć n. Bugiem. Żołnierz
AK, rozstrzelana w siedzibie Gestapo.
Piłsudska (Giniatowicz-Piłsudska) z Li
pińskich Zofia (ur. ?), wł. maj. Zaborów
Leśny w woj. warszawskim. Żołnierz AK
— sanitariuszka, zamordowana w miesz
kaniu na ul. Wiejskiej.
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Piwkowski Wojciech (ur. 1916), syn wł. maj.
Modzel w pow. pułtuskim. Prawdopodob
nie żołnierz AK, po upadku Powstania wy
wieziony do obozu koncentracyjnego i tam
zamordowany.
Płoski Aleksander Władysław (ur. 1898),
wł. maj. Sokołowo i Kamionka w pow. ry
pińskim. Żołnierz AK, aresztowany, prze
trzymywany w siedzibie Gestapo, zaginął.
Podhorski Baltazar ps. ,,Kresowiec” (ur.
1893), syn wł. maj. Łopatyń w pow. berdyczowskim. Żołnierz AK, po upadku Powsta
nia wywieziony do obozu koncentracyjne
go w Hersbruck, zmarł z wycieńczenia.
Potworowska z Szuyskich Anna (ur. 1905),
córka wł. maj. Kraszewo w pow. ciechanow
skim. Żołnierz AK — łączniczka, ciężko
ranna, spalona żywcem w szpitalu pow
stańczym przy ul. Foksal.
Radzimińska Krystyna (ur. 1915), córka
wł. maj. Siwki (Szymkowce) w pow. Zdołbunów. Żołnierz AK — sanitariuszka, ran
na, po upadku Powstania w niewoli nie
mieckiej, zmarła po pobycie w trzech obo
zach niemieckich.
Skarżyński Jan (ur. 1918), synwł. maj. Rybieńko w pow. warszawskim. Żołnierz AK,
zamordowany w Gross-Rosen.

Skrzyńska Helena (ur. 1911), ziemianka.
Żołnierz AK, po Powstaniu wywieziona do
obozu w Ravensbruck, zaginęła.
Strawińska Wanda (ur. 1921), córka wł.
maj. Wodniki i Łany w pow. stanisławow
skim. Żołnierz AK, ranna, zginęła wrzu
cona do płonącego domu.
Szweycer Jacek (ur. 1913), syn wł. maj.
Gradów (?) w pow. sochaczewskim. Po
upadku Powstania wywieziony do obozu
koncentracyjnego Flossenburg i tam za
mordowany.
Thieldwna Krystyna (ur. 1922), córka wł.
maj. Doruchów w pow. Kępno. Żołnierz
AK — sanitariuszka, ranna na Starym
Mieście od wybuchu czołgu-pułapki, żyw
cem spalona w szpitalu powstańczym.
Waliński Andrzej (ur. 1926), syn wł. maj.
Głębokie w pow. Grodno. Harcerz Sza
rych Szeregów, wywieziony do obozu kon
centracyjnego Flossenburg i tam zamor
dowany.
Wańkowiczówna (?) Irena ps. „Żula” (ur.
1925), córka wł. maj. Jerka w pow. kościań
skim. Żołnierz AK, łączniczka, wyciąg
nięta z kanałów, zginęła w siedzibie Ge
stapo.

II. Cywilne ofiary walk
c) Zginęli w czasie działań wojennych

Bieliński August Jan (ur. 1896), wł. maj.
Wojciechowice i fol. Bidziny w pow. opa
towskim. Trafiony pociskiem, zmarł.
Boguszewicz Michał (ur. 1879), wł. maj.
Bożejewiczki w pow. żnińskim. Żaginął.
Boguszewiczowa z Gierłowskich Jadwiga
(ur. ?), żona Michała. Zginęła.
Brzozowska (Belina-Brzozowska) Helena
(ur. 1915), ziemianka. Zginęła.
Czarlińska z Kossakowskich Wanda (ur. ?),
współwł. maj. Złotniki w pow. inowrocław
skim. Zginęła na Woli.

Czarliński Zdzisław (ur. ?), współwł. maj.
Złotniki w pow. inowrocławskim. Zginął
na Woli.
Czarnecka Jadwiga (ur. 1889), córka wł.
maj. Dobrzyca w pow. krotoszyńskim i Trzebosz w pow. Rawicz. Zginęła pod gruzami.
Czarnecka Maria (ur. 1890), córka wł.
maj. Dobrzyca w pow. krotoszyńskim
i Trzebosz w pow. Rawicz. Zginęła pod
gruzami.
Dąmbska z domu Tuchołka Maria Wik
toria Augusta (ur. 1890), współwł. maj.
Babalice w pow. lubawskim. Zaginęła.
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Domański Stanislaw (ur. 1867), wł. maj. Piekarty w pow. grójeckim. Zginął pod gruzami.
Epsztein z Tykocinerdw Anna (ur. 1856),
żona wł. maj Pilaszkowice w pow. krasnystawskim. Zginęła w płonącym domu.

Kozłowski Stefan (ur. 1870), współwł. maj.
Mikicin w woj. białostockim. Zmarł na ser
ce ukrywając się.
Krasicki Józef (ur. 1897), współwł. maj.
Krynica w pow. Kamień Koszyrski. Zginął.

Garbolewski Stefan (ur. ?), syn wł. lub wł. maj.
Czerwonka w woj. warszawskim. Zginął (?).

Malska z Brzozowskich Zofia (ur. ?), żona
wł. maj. Jodkiszki w pow. Lida. Zginęła.

Gościcka z Mieczkowskich Maria (ur. 1874),
wł. maj. Tułibowo, Glewo i Grochowalsk
w pow. Lipno. Zginęła.

Mikulski Aleksander (ur. ok. 1885), wł. maj.
Głębokie w pow. szczuczyńskim. Zaginął.

Hemiczek Stanisław Gaudenty Feliks (ur.
1891), współwł. maj. Bronowice, Kajeta
nów i in. w pow. kozienickim. Zginął jako
żywa tarcza.
Hemiczek Sylwester Ignacy (ur. 1881),
współwł z bratem maj. Bronowice, Kaje
tanów i in. Zginął z bratem.
Hornowska Maria (ur. 1875), córka wł.
maj. Łochów k. Warszawy. Zginęła.
Horwatt Helena (ur. 1897), córka wł. maj.
Chabno i in. w gub. kijowskiej. Zginęła pod
gruzami.
Horwatt z Jodko-Narkiewiczdw (Stanisła
wowa) Zofia (ur. 1867), żona wł. maj. Chab
no w gub. kijowskiej. Zginęła.
IHakowiczowie (?), wł. maj. Łaziska (?) w woj.
lubelskim. Rodzina zginęła.
Jaruzelski (Zuzołka-Jaruzelski) Włady
sław Mikołaj (ur. 1888), wł. maj. Siemionki w pow. Strzelno. Zmarł.
Jełowicka Anna (ur. 1924), córka wł. maj.
Białawicze w woj. białostockim. Wywiezio
na do Niemiec, zginęła podczas bombar
dowania.
Jełowicka Izabella (ur. ok. 1932), córka
wł. maj. Białawicze w woj. białostockim.
Wywieziona do Niemiec, zginęła podczas
bombardowania.
Kalużycka (?) Irena (ur. ?), ziemianka (?).
Zginęła.
Kalużycki Rom. (Roman?) (ur. ?), ziemia
nin (?). Zginął.
Kalużycki Witold (ur. ?), ziemianin (?).
Zginął.

Morawski (Dzierżykray-Morawski) Maria
Eugeniusz (ur. 1888), syn wł. maj. Strzyżawka na Podolu. Zginął.
Morawski (Dzierżykray-Morawski) Kazi
mierz Witold (ur. ok. 1884), wł. maj. Warn
w pow. krakowskim. Zmarł z ran.
Moszyńska z Jakowskich Sylwia (ur. ?),
żona współwł. maj. Nowy Dorohiń w pow.
owruckim. Zginęła.
Nekanda Trepka Włodzimierz (ur. ok.
1907), syn wł. maj. Budzisław Górny w pow.
konińskim. Zginął w Śródmieściu.
Nowowiejski Adam (ur. ?), ziemianin.
Zginął.
Popławski Tomasz August Feliks ps. lit.
„Jan Rogala”, „Jan Szczęsny Rogala” (ur.
1878), wł. maj. Łysołaje w pow. lubelskim,
senator I I RP. Zaginął.
Przewłocki Zygmunt (ur. 1928?), syn wł.
maj. Brudzew w pow. kaliskim. Zginął.
Przeździecki (Pierzchała-Przeżdziecki)
Jan Aleksander (ur. 1877), wł. maj. Rakiszki na Litwie Kowieńskiej. Zginął lub
zmarł.
Rauhudt z Rozwadowskich Janina (ur.
1893), córka wł. maj. Kobylniki w pow.
płockim. Zginęła od wybuchu bomby.
Rostworowski Kazimierz (ur. 1906), wł. maj.
Hrechorowo w pow. rohatyńskim. Zginął
na ul. Kredytowej.
Sikorska z Łyskowskich Anna (ur. 1869),
żona wł. maj. Wielkie Chełmy w pow. choj
nickim. Zmarła z wycieńczenia.
Sołtanowa z Heckerdw Maria Hanna (ur.
1902), ziemianka. Wywieziona do obozu
Belsen-Bergen, zmarła.
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Stokowski Jan (ur. 1905), współwł. maj.
Piecka Dąbrowa w pow. kutnowskim.
Zginął pod gruzami.

Tuszowska Maria (ur. 1896), córka wl. maj.
Chyżowice w pow. hrubieszowskim. Zginęła
na ul. Hożej.

Szmurło Mikołaj (ur. 1879), wł. maj. Kle
pacze w pow. brzeskim n. Bugiem. Zmarł.

Wańkowicz (?) (ur. ?), wł. (?) maj. Bircza.
Zginął.

Tarnowski Juliusz (ur. 1906), wł. maj. na
Podolu. Zginął.

Wierzchowiecka Maria (ur. ?), ziemianka.
Zginęła.

Tuszowska Anna (ur. 1872), wł. maj. Lubieszów w pow. Kamień Koszyrski. Zgi
nęła na ul. Hożej.

Zdziechowski Karol (ur. ?). Zginął.

d) Zamordowani
Andrycz Włodzimierz (ur. 1890), mąż wł.
maj. Bezwola w pow. Radzyń Podlaski.
Wywieziony do Pruszkowa, potem do Buchenwaldu, gdzie zmarł.
Białosuknia Witold (ur. 1885), współwł.
maj. Nadółki w pow. płockim. Wywieziony
po Powstaniu, zginął w obozie koncentra
cyjnym.
Brzeski Tadeusz (ur. ?), syn wł. maj. Mierzewo w pow. gnieźnieńskim i Kaczkowo
w pow. inowrocławskim. Rozstrzelany.
Brzozowski (Belina-Brzozowski) Tadeusz
(ur. 1882), ziemianin. Zaginął, prawdopo
dobnie rozstrzelany.
Chłapowski Henryk Maciej (ur. 1903), wł.
maj. Czerwona Wieś (Czerwonawieś) w pow.
kościańskim. Zabity w szpitalu.
Chodkiewicz Wacław (ur. 1886), ziemianin.
Zabity.
Czacki Tadeusz Adam (ur. 1872), wł. maj.
Komuchy w pow. Horochów. Zamordowany.

dowana wraz z córeczką przez własowców
w piwnicy na ul. Mianowskiego.
Głębocki Józef (ur. 1890), współwł. maj.
Drzewce k. Nałęczowa w pow. puławskim.
Zamordowany przez własowców.
Grzymałowska z Radłowskich Zofia (ur.
1867), ziemianka. Spalona żywcem przez
własowców na Kolonii Staszica.
Grzymałowski Jerzy (ur. 1891), mąż wł.
maj. Stachur w pow. Włodzimierz Wołyń
ski. Zamordowany przez własowców na
Kolonii Staszica.
Gużewska z Magdzickich Zofia (ur. 1888),
współwł. maj. Dyrwiany w pow. Telsze. Za
mordowana przez własowców.
Iwaszkiewicz (Iwaszkiewicz-Rudoszański) Janusz (ur. 1879), syn wł. maj. Holczyce w pow. słuckim. Rozstrzelany w sie
dzibie Gestapo.
Kleczkowski Wacław (ur. 1904), wł. maj.
Nowinki i Dziakowszczyzna w pow. Wilejka. Aresztowany, zamordowany w obozie.

Czarnecki (Prus-Czamecłd) Antoni Jan Ma
rian (ur. 1894), wł. maj. Przybysław w pow.
jarocińskim. Zastrzelony przez własowca.

Koczorowska ze Świderskich Janina (ur. ?),
ziemianka. Zabita w czasie ewakuacji.

Dowgiałło z Potulickich Zofia (ur. 1895),
żona wl. maj. Nowomalin w pow. Zdołbunów.
Zamordowana przez oddziały ukraińskie.

Koczorowski Kazimierz Piotr (ur. ?), syn
wł. maj. Opojowice w pow. wieluńskim.
Zabity w czasie ewakuacji.

Dziekoński Wacław (ur. ?), ziemianin. Za
mordowany przez Gestapo.

Łubieński Leon (ur. 1861), wł. maj. Kazi
mierz Wielka i Bełzów w pow. pińczowskim,
senator II RP. Zastrzelony (?).

Gerliczowa z Urbanowiczów Wanda Hele
na (ur. 1907), współwł. maj. Ciążeń i Stemplew-Gąsiory w pow. konińskim. Zamor-

Łuniewska z Koźmińskich Anna Leontyna
(ur. 1874), żona wł. maj. Wiemiawa, Jabło
nka i Kłudno w pow. radomskim. Wywie
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zioną, zmarła z wycieńczenia w Ravensbruck.
Mycielska z Pomorskich Flora (ur. 1866 lub
1885), wl. maj. Drozdnie w pow. kowelskim.
Zamordowana przez własowców.
Piłsudski (Giniatowicz-Piłsudski) Stefan
(ur. ?), mążwl. maj. Zaborów Les'ny w woj.
warszawskim. Zamordowany we własnym
mieszkaniu na ul. Wiejskiej.
Płoska z Jerzmanowskich Kamilla Wanda
(ur. 1904), córka wl. maj. Studzien w pow.
rypińskim. Zamordowana na ul. Bagatela
przez oficera niemieckiego, Ukraińca.
Płoski Eugeniusz Stanisław (ur. 1873), wl.
maj. Pszczółki Górne w pow. ciechanow
skim. Aresztowany i prawdopodobnie za
mordowany.
Popławski Tomasz August Feliks ps. lit.:
„Jan Rogala”, „Jan Szczęsny Rogala” (ur.
1878), wl. maj. Łysolaje w pow. lubelskim.
Zaginął w Śródmieściu.
Potworowska z Wyganowskich Maria (ur.
1891), wł. maj. Kobylniki w pow. kaliskim.
Wywieziona do Oświęcimia, tam zmarła.
Rakowiecki Tadeusz (ur. 1897), wspólwł.
maj. Skorki w pow. pułtuskim. Wywieziony
do obozu w Oranienburgu i tam zamordo
wany w początkach 1945.

Ronikier Cezary (ur. 1928), syn wł. maj.
Ochotniki w pow. Włodzimierz Wołyński,
zamordowany przez własowców na Ko
lonii Staszica.
Rostworowski Jan Stefan (ur. 1906), wł.
maj. Kurowo w pow. białostockim. Prawdo
podobnie zginął.
Rykowska z Żórawskich (Jordan-Żórawskich) Bronisława (ur. 1868), żona wł.
maj. Krzynowłoga w pow. przasnyskim.
Rozstrzelana bądź żywcem spalona.
Skórzewski Piotr (ur. ?), wspólwł. maj.
Golejewko w pow. Rawicz. Spalony żyw
cem w domu na ul. Marszałkowskiej.
Sobańska ze Skdrzewskich Ludwika (ur. ?),
ziemianka, sanitariuszka. Zamordowana.
Stodolski Leon (ur. 1877), wl. maj. Bierzyn
w pow. włocławskim (?). Rozstrzelany.
Tyszkiewicz Józef Tadeusz Stanisław (ur.
1880), wl. maj. Spiczyńce w woj. bracławskim. Zamordowany w siedzibie Gestapo.
Wyganowski Stanisław (ur. 1891), wł.
maj. Karszówka-Skarszew w pow. kalis
kim. Wywieziony do Oświęcimia, tam
zmarł.
Zawistowska (?), wl. maj. Słowki w pow.
ciechanowskim. Zam ordow ana na ul.
Dolnej.

Ofiaram i bezpośredniego udziału w walce byli przede wszystkim ludzie młodzi,
członkowie Arm ii Krajowej, urodzeni w 1. 1915-1930. Najmłodsi to trzej chłopcy,
mający po czternaście lat: Aleksander B roel-Plater ps. „Niedźwiedź”, listonosz Po
czty Harcerskiej, Jerzy Siemiątkowski, żołnierz batalionu „Odwet” A K i Jan Waligó
ra, harcerz Szarych Szeregów, łącznik. W śród poległych i zaginionych urodzonych
w 1.1915-1930 najliczniejsi mieli zaledwie po 19 lat. W tej grupie młodzieży było wie
le dziewcząt (około 40), najczęściej sanitariuszek poległych lub pomordowanych ra 
zem z rannymi żołnierzami w powstańczych szpitalikach. Nieco od nich starsi rekru
towali sie z oficerów Wojska Polskiego, którzy podczas wojny szkolili młodzież do walki
z Niemcami. Najstarsi, często członkowie władz Państwa Podziemnego, to głównie
ofiary egzekucji dokonywanych w siedzibie G estapo bądź przypadkowi mieszkańcy
zamordowani przez własowców. W śród cywilów przeważały ofiary bombardowań i mor
dów. Wykaz nie obejmuje tych, którzy za udział w Powstaniu zapłacili zesłaniem do
Z SR R lub więzieniem i śmiercią w pierwszych powojennych latach PR L-u.
Obok tych, których groby znajdują się na warszawskich cm entarzach liczni są ci,
którzy zaginęli w gruzach walącego się miasta. Pozostała po nich jedynie pamięć.
Janina Leskiewiczowa
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Wykaz skrótów
abp
abs.
adm.
Aftanazy, Materiały
AGH
AHZ
AK
AL
AM
AP
AR
art.
ASP
AWF
b,
bar.
BBC
BBWR
BCh
BGK
Bigo, 1886 lub 1918

BJ
B .K .
BN
Boniecki, Herbarz
Borkowski, Almanach
Borkowski, Rocznik
Borkowski, Spis
bp
Brzozowski, Dzieje
Brzozowski, Polacy
na studiach
Brzozowski, Studia
chor.
CHZ
CK

arcybiskup
absolwent(ka)
adm inistrator
R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, t. I-X I,
W. 1986-1993
Akadem ia Górniczo-H utnicza w Krakowie
Akadem ia H andlu Zagranicznego we Lwowie
Arm ia Krajowa
Arm ia Ludowa
Akadem ia Medyczna
Archiwum Państwowe
Akadem ia Rolnicza
artyleria(i)
Akadem ia Sztuk Pięknych
Akadem ia Wychowania Fizycznego
■były
baron
British Broadcasting Company Limited
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
Bataliony Chłopskie
Bank Gospodarstwa Krajowego
J. Bigo, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości
z przysiółkami w Królestwie Galicji, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowieńskiem, Złoczów 1886 lub
Lw. 1918
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Barbara Konarska
Biblioteka Narodowa w Warszawie
A. Boniecki, Herbarz polski, t. I-X V I, W. 1899-1913
J. S. Borkowski, Almanach błękitny. Genealogie żyjących
rodów polskich, Lw. 1909
J. S. Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, t. I-II, Lw. 18811883
J. S. Borkowski, Spis nazwisk szlachty polskiej, Lw. 1887
biskup
S. Brzozowski, Dzieje Szkoły Rolniczej w Czernichowie,
W. 1962
S. Brzozowski, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego
w Niemczech w X IX i X X wieku, Wr. 1989
S. Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Pola
ków w Wiedniu od X V III do X X wieku, Wr. 1967
chorąży
Centrala Handlu Zagranicznego
Czerwony Krzyż
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CKO
cm.
Cmentarz Powązkowski
CPLiA
CTG
CTR
czł.
dn.
Dok.
DOK
DP
dr
D. Rz.
Dublany
dyr.
dz.
Dzieje studiów
J. Fierich, Studium
Rolnicze
fol.
G.
gen.
G erber
GG
gimn.
GL
gm.
gub.
Gil ter-A dressbu ch
h.
Hof- und Staats-Handbuch
hr.
Indeks
represjonowanych
inf.
inst.
inż.
J. Sz.
KAP

Centralny Kom itet Obywatelski
cmentarz
A. B. Biernatowie, Cmentarz Powązkowski w Warszawie.
Materiały inwentaryzacyjne, t. D III, W. 1980-1994
■C entrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego
C entralne Towarzystwo Gospodarcze
■C entralne Towarzystwo Rolnicze
członek
dnia
dokum entacja
■Dowództwo Okręgu Kraków
Dywizja Piechoty
doktor
Danuta Rzepniewska
Dublany, Lw. 1897
dyrektor
dział
Dzieje studiów rolniczych w Krakowie 1890-1962, Kr. 1965
J. Fierich, Studium Rolnicze (1890-1923). Wydział Rolni
czy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kr. 1934
folwark(i)
Gdańsk
generał
R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831,
Wr. 1977
G eneralne Gubernatorstwo
gimnazjum
Gwardia Ludowa
gmina
gubernia
E. Seyfert, Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, Leip
zig 1913
herb
Hof- und Staats-Handbuch der Öesterreichisch-Ungarischen Monarchie fü r das Jahr. W iedeń 1874-1917
hrabia
Indeks represjonowanych, red. M. Skrzyńska-Pławińska,
1.1 IV, W. 1995-1997
informacje
instytut
inżynier
■Jerzy Sztetyłło
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla han
dlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa, W. 1930
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Kawaleria polska
KIK
kl.
KOP
kpt.
Kr.
krypt.
ks.
Księga pamiątkowa
„Arko? iii"
Księga pamiątkowa
SG G W
Kto był kim w IIR P
KUL
1.

L.
Lista
Lista katyńska

Łoza
maj.
M BGiHP
M. Cz.
M EN
mgr
MHZ
mjr
mpis
MSWojsk.
M SZ
NBP
NKN
NKW D
NOT
NSZ
odm.
ok.
oo.

Ossolineum

— J. W ielhorski, Kawaleria polska i bronie towarzyszące
w kampanii wrześniowej 1939, Londyn 1979
— Klub Inteligencji Katolickiej
— klasa(y)
— Korpus Ochrony Pogranicza
— kapitan
— Kraków
— kryptonim
— ksiądz, książę
— Księga pamiątkowa „Arkonii” 1879-1929, W. 1929
— Księga pamiątkowa ku uczczeniu potrójnej rocznicy zacząt
ków, założenia i utrwalenia Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie (1906-1911-1916-1936), W. 1937
— Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, W. 1994
— Katolicki Uniwersytet Lubelski
— lata(ch)
— Lublin
— K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956,
W. 1995
— A. Moszyński, Lista katyńska. Jeźcy obozów: Kozielsk,
Ostaszków, Starobielsk, zaginieni w Rosji Sowieckiej, L on
dyn 1982
— S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?, t. I-II, W. 1938-1939
— m ajątek(tki) (z nazwą)
— Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, B ue
nos Aires-Paryż-Rzym -Sztokholm -W arszawa 1963
— Maria Czerniakowska
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— magister
— Ministerstwo H andlu Zagranicznego
— major
— maszynopis
— Ministerstwo Spraw Wojskowych
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Narodowy Bank Polski
— Naczelny Kom itet Narodowy
— Narodnyj Komissariat W nutriennich Dieł (Ludowy Komi
sariat Spraw Wewnętrznych)
— Naczelna Organizacja Techniczna
— Narodowe Siły Zbrojne
— odmienny (odmiana herbu)
— około
— ojcowie
— Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie (obecnie
we Wrocławiu)
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O ZN
oż.
p. a. l.
P.
PAN
PAU
pchor.
PCK
PG
PG R
PKr.
PKS
PKWN
plut.
PLw.
PŁ
płk.
PN Z
polit.
por.
pow.
POW
p. p.
PP
ppłk
ppor.
PSB
pseud.
p. s. k.
PSL
p. sz.
PSz
PSZ
PŚ
PTPN
PTTK
PTZ
p. uł.
PW
PWr.
PZŁ
PZPR
Radomyski

— Obóz Zjednoczenia Narodowego
— ożenił się, ożeniony
— pułk artylerii lekkiej
— Poznań
— Polska Akadem ia Nauk
— Polska Akadem ia Umiejętności w Krakowie
— podchorąży
— Polski Czerwony Krzyż
— Politechnika Gdańska
— Państwowe Gospodarstwo Rolne
— Politechnika Krakowska
— Państwowa Komunikacja Samochodowa
— Polski Kom itet Wyzwolenia Narodowego
— plutonowy
— Politechnika Lwowska
— Politechnika Łódzka
— pułkownik
— Państwowe Nieruchomości Ziemskie
— politechnika
— porucznik
— powiat, powierzchnia
— Polska Organizacja Wojskowa
— pułk piechoty
— Politechnika Poznańska
— podpułkownik
— podporucznik
— Polski słownik biograficzny, K r.-W -W r. 1935
— 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
— 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

XXIV

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

rbl
red.
Reychman
rez.
RGO
rkps
RPA
rtm.
SB
S. C.
st.
S. G.
SGGW
SGH
SGKP
SGPiS
Skorowidz dóbr
Skorowidz
miejscowości Galicji
Słownik uczestniczek
walki o niepodległość
Spis obywateli
Spis ziemian
ss.
st. st.
stow.
SZP
sz.
T.
TKZ
tow.
UAM
UB
UG
UJ
ULw.
UŁ
UM K
uniw.
UP
ur.

E.

— rubel
— redakcja
— K. Reychman, Szkice genealogiczne, W. 1936
— rezerwy
— R ada Główna Opiekuńcza
— rękopis
— Republika Południowej Afryki
— rotmistrz
— Służba Bezpieczeństwa
— Stanisława Ciepłowska
— starszy
— Sławomir Górzyński
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
— Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
— Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, t. I-XV, W. 1880-1902
— Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie
— Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji z W. Ks. Krakowskiem, Kr. 1905
— Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie
Galicji i Lodomerii..., Lw. 1855
— Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945.
Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, W. 1988
— Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego,
W. 1913
— T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej
Polskiej w roku 1930, W. 1990-1996
— siostry
— starego stylu
— stowarzyszenie
— Służba Zwycięstwu Polski
— szwadron
— Tadeusz Epsztein
— Towarzystwo Kredytowe Ziemskie
— towarzystwo
— Uniwersytet A dam a Mickiewicza w Poznaniu
— U rząd Bezpieczeństwa
— Uniwersytet Gdański
— Uniwersytet Jagielloński
— Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie
— Uniwersytet Łódzki
— Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
— uniwersytet
— Uniwersytet Poznański
— urodzony(a)
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URM
Uruski, Rodzina
USB
USz.
UŚ1.
UW
UWr.
W.
WAT
Wielkopolski słownik
biograficzny
WiN
w ł.

woj.

WP
Wr.
WSGW
współwł.
wydz.
YMCA
zał.
zam.
Zaroszyc, Wykaz
Zbiory polskie
Ziemiaństwo polskie
1920-1945
ZG
zm.

zwz
zz
Żychliński,
Złota księga

— U rząd Rady Ministrów
— S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I-XV,
W 1904—1931
— Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie
— Uniwersytet Szczeciński
— Uniwersytet Śląski w Katowicach
— Uniwersytet Warszawski
— Uniwersytet Wrocławski
— Warszawa
— Wojskowa Akadem ia Techniczna
— Wielkopolski słownik biograficzny, W -P. 1983
— Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
— właściciel
— województwo
— Wojsko Polskie
— Wrocław
— Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi
— współwłaściciel
— wydział
— Young M en’s Christian Association (Chrześcijańskie Sto
warzyszenie Młodzieży Męskiej)
— założycielka )
— zamieszkały(a, li)
— D. Zaroszyc, Wykaz właścicieli ziemskich dawnego woje
wództwa łódzkiego, W. 1991
— E. Chwalewik, Zbiory polskie, t. I-II, W.-Kr. 1926-1927
— Ziemiaństwo polskie 1920-1945. Zbiór prac o dziejach war
stwy i ludzi, pod red. J. Leskiewiczowej, W. 1988
— Zarząd Główny
— zmarł(a)
— Związek Walki Zbrojnej
— Związek Ziem ian
— T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. I-X X X I,
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 1.1.13. itd. Tak więc w każdym kolejnym pokoleniu do po
wtórzonego modułu cyfrowego rodzica dodaje się ostatnią cyfrę oznaczającą kolejność dziec
ka wśród potomstwa tych samych rodziców.
Pierworodne dziecko z pierwszego małżeństwa — l°v. — oznaczone jest jako l a, kolejne 2a,
3a itd. Dzieci z drugiego małżeństwa — 2°v. — odpowiednio jako l b, 2b, 3b itd.
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Życiorysy
BACZYŃSKI ZYGMUNT h. Sas (20.05.1866-2.07.1932), wł. maj. Jankowice Wąwoźne (pow. opatowski), rolnik. Syn Józefa (1818-1896) i Heleny z Karskich z Wlostowa
(1840-1911).
Rodzeństwo: 1.
Stanisław (1870-26.11.1927), wł. maj. Wojciechowice w pow.
opatowskim; 2. »+ Henryk (1875-1958), wł. maj. Lisice w pow. kolskim; 3. Helena, za
J. Dwernickim; 4. Zofia, za Wodzińskim; 5. Jadwiga, za Franciszkiem Kotkowskim.
Z. B. studia rolnicze ukończył na Uniw.
w Rydze. M ajątek (532 ha) odziedziczył
po ojcu i całe życie w nim gospodarował,
a robił to świetnie. Był człowiekiem pracow
itym, prostolinijnym , miał duży autorytet
w środowisku ziemiańskim.
Dwukrotnie żonaty: 1. z Celiną Dydyńską
z Dydyni w Sanockiem, zm. młodo; 2. z N ata
lią Jasieńską, córką »+ Mieczysława h. D ołę
ga (1846-1913), wł. maj. Boksyce w pow. opa
towskim i Wandy z Rudzkich (1857-1947).
Natalia B. jako młoda dziewczyna prowadzi
ła w rodzinnych Boksycach lekcje języka pol
skiego dla młodzieży wiejskiej, zabronione
przez władze rosyjskie. Po śmierci męża kie
rowała m ajątkiem . Poleciła zorganizować
przedszkole oraz świetlicę dla pracowników
i ich dzieci. Po II wojnie światowej, wykorzy
stując swój talent malarski, zarabiała, m alu
jąc na porcelanie wysyłanej na eksport.
Do śmierci mieszkała u syna w Smolicach
k. Leszna. Ich syn: »+ Zygm unt Cyprian
(ur. 1919).
Dok.: Spis obywateli, s. 11; Spis ziemian, woj. kieleckie,
s. 3; Wspomnienia rodzinne.

Zygmunt Cyprian Baczyński (S . C.)
BACZYŃSKI ZYGMUNT CYPRIAN h. Sas (ur. 23.10.1919), wł. maj. Jankowice
Wąwoźne (pow. opatowski), inż. rolnik. Syn »+ Zygm unta (1866-1932) i Natalii z Ja
sieńskich (1884-10.1973). Odziedziczył po ojcu m ajątek wraz z lasem w Szymanówce
(138 ha) i kamienicę w Warszawie.
Z. C. B. m aturę zdał w gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1937 i rozpoczął
studia na Wydz. Rolnym SGGW w Warszawie, przerwane przez II wojnę światową.
Ukończył je po wojnie na Wydz. Rolniczym UJ w Krakowie. W styczniu 1942 wstąpił do
ZW Z-A K . Ukończył tajną podchorążówkę w Sobótce w pow. opatowskim i uzyskał
stopień kaprala podchorążego. W 1944 był w partyzantce AK na terenie woj. kielec
kiego w ramach akcji „Burza”. W czasie okupacji niemieckiej w Jankowicach (532 ha)
mieszkało kilka rodzin wysiedlonych z poznańskiego oraz znajdowały schronienie
osoby poszukiwane przez gestapo. Regularnie wysyłano paczki żywnościowe do ofla
gów i stalagów, do Warszawy zawożono żywność dla osób potrzebujących pomocy,

1

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

których adresy otrzymywano od RGO. Z. C. B. gospod
arował w rodzinnym m ajątku od jesieni 1939 do lipca 1944.
Po wojnie nadal pracował w rolnictwie, początkowo
jako kierownik PG R, a następnie hodowca roślin, aż do
przejścia na em eryturę w 1985. Jako emeryt kontynuo
wał pracę na 1/2 etatu w hodowli roślin w 1.1985-1989,
a w 1. 1989-1995 prowadził prywatne kursy języka an
gielskiego. Członek Związku Zawodowego Robotni
ków i Pracowników Rolnych.
Oż. z Matyldą Grieger (ur. 1926). Ich dzieci: 1. Tere
sa A nna (ur. 18.07.1950), jako studentka anglistyki na
UAM wyjechała w 1974 do Wielkiej Brytanii. W 1975
poślubiła Krzysztofa Jenkinsa. Ich dzieci: 1.1. Dom ini
ka (ur. 1979); 1.2. Sebastian (ur. 1981); 1.3. Aleksan
der Filip (ur. 1987); 2. Krystyna M arta (ur. 1951), abs.
Zygmunt Cyprian Baczyński
Wydz. Towaroznawstwa A E w Poznaniu, za Mieczy
sławem Zielińskim. Ich dzieci: 2.1. A nna M aria (ur.
1982), 2.2. D orota (ur. 1983); 3. Andrzej Zygmunt (ur. 1953), abs. A R we Wrocławiu.
Prowadzi prywatne przedsiębiorstwo zakupu i sprzedaży nasion rolniczych i ogrod
niczych, oż. z Edytą z Żytnickich. Ich syn 3.1. Kamil (ur. 1983).
Dok.: Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 3. Wspomnienia rodzinne.

Zygmunt Cyprian Baczyński (S. C.)

Stanisław Baczyński

BACZYŃSKI STANISŁAW h. Sas (1870-26.11.
1927), wl. maj. Wojciechowice (pow. opatow
ski), rolnik. Syn Józefa (1818-1896) i Heleny
z Karskich z Włostowa (1840-1911).
Rodzeństwo: zob. biogram Zygmunta Ba
czyńskiego.
S. B. po ukończeniu szkoły średniej studio
wał na Wydz. Agronomicznym Polit. w Rydze,
którą ukończył otrzymując dyplom rolnika. Ja
ko student uległ wypadkowi tracąc wzrok i do
piero po długiej kuracji wrócił do zdrowia.
S. B., jak wszyscy Baczyńscy, był fachowym
rolnikiem i wydźwignął gospodarkę w Wojcie
chowicach na wysoki poziom (453 ha).
Oż. z Wandą Cichowską (1879-1932), córką
®+ Mieczysława (1845-1918), wł. Linowa i H e
leny z Kotkowskich (1852-1918). Wanda B.,
wszechstronnie utalentowana, pisała wiersze,
które niestety się nie zachowały; natom iast kil
ka jej obrazów przetrwało wojnę i znajduje się
w posiadaniu rodziny. Rodzinne portrety, nam a
lowane przez Wandę B., zostały zabrane w 1945
i przechowywane są w muzeum w Kielcach.
S. B. i W. B. zmarli w Wojciechowicach, pochowani w grobie rodzinnym w Przybysławicach.
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Dzieci: 1. H elena (1899-1976), za Augustem Bielińskim (1896-1944), współwł.
maj. Wojciechowice. Ich dzieci: 1.1. Aleksander (1924-1945), żołnierz AK, zginął
w M authausen; 1.2. Stanisława, za Benicjuszem Ciepłowskim; 2. Józef (1900-1968),
oż. z M arią Przemycką. Ich dzieci: 2.1. Stanisława (1929-1967), za Andrzejem Cichowskim; 2.2. A nna (1931-1995), za Andrzejem Czernym.
Dok.: Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 3; „Kurier Warszawski” 1927. Wspomnienia rodzinne.

Stanisława Ciepłowska
BACZYŃSKI HENRYK h. Sas (23.11.1873-24.07.1968), wł. maj. Lisice (pow. kol
ski), rolnik. Syn Józefa (1818-1896) i Heleny z Karskich z Włostowa.
Rodzeństwo: zob. biogram Zygmunta Baczyńskiego.
H. B. był dobrym rolnikiem i doskonałym organizatorem. Gospodarstwo było wysokoprodukcyjne i dochodowe. H. B. uważał, że trzeba dobrze wynagradzać pracow
ników, aby wydajnie pracowali, toteż stawki płac w Lisicach były znacznie wyższe od
stawek, które obowiązywały na podstawie umowy podpisanej przez Z Z i Związek Z a
wodowy Robotników Rolnych. Oprócz tego każdy z pracowników miał prawo trzy
mać 3 krowy, a paszę otrzymywał z majątku.
H. B., wysiedlony z Lisic jesienią 1939, zamieszkał w Warszawie. Po upadku Po
wstania Warszawskiego mieszkał w Charsznicy (pow. miechowski). W 1. 1946-1949
osiadł na Śląsku Opolskim razem z bratankiem »-*■Zygmuntem Cyprianem, który p o 
magał mu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1949 przeniósł się z żoną i córką
do Warszawy.
H. B. był oż. z H eleną z Wodzińskch (1884-1961), córką Wodzińskiego i Zofń
z Baczyńskich. Ich dzieci: 1. Zofia (ur. 1916), l°v. za Józefem Kożuchowskim, wł.
maj. Brudzeń w pow. kolskim, żołnierzem AK, który zginął w Powstaniu Warszaw
skim. Ich dzieci: l a. Elżbieta (ur. 1937); 2a. B arbara (ur. 1939); 2°v. za Florianem Ż e
lechowskim. Ich córka: l b. Krystyna (ur. 1947); 2. H elena (1919-1997), za Edwardem
Janczewskim, ich dzieci: 2.1. H elena (1950-1996); 2.2. A nna (ur. 1952).
Dok.: Wspomnienia rodzinne.

Zygmunt Cyprian Baczyński (S. C.)
BOBIŃSKI ADAM h. Leliwa (1869-1940), wł. dóbr Szczeropol, Jurkowszczyzna,
Wieżki (pow. kobryński, woj. poleskie), rolnik. Syn Władysława (1831-1905) i A nto
niny z Krukowskich.
Rodzeństwo: 1. Michał (1860-1915), oż. z Jadwigą Gerson, córką malarza Wojcie
cha Gersona, był inż. kolejowym, m.in. kierował budową linii Warszawa-Aleksandrów Kujawski, doszedł do wysokiego stanowiska naczelnika linii Warszawa-Terespol; 2. Jerzy (1862-1939), oż. z Jadwigą Brukalską, był wojskowym lekarzem weteryna
rii na Kaukazie, po I wojnie lekarzem cywilnym w Polsce w Międzyrzeczu Podlaskim.
A. B. ukończył gimn. klasyczne w Warszawie, następnie Wydz. Agronomiczny Inst.
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach jako dyplomowany rolnik. Uzupełniał studia
na stażach w Szkole Rolniczej w Dublanach pod Lwowem i w Dreźnie, a następnie
lekturą wydawnictw fachowych, które gromadził w swej bibliotece.
A. B. był ostatnim właścicielem dóbr, położonych w pow. kobryńskim, obejm u
jących maj.: Szczeropol, odziedziczony po ojcu i Jurkowszczyzna, odziedziczona po
Lachowiczu (273 ha) oraz sąsiednie Wieżki (291 ha) o łącznej powierzchni 639 ha
w 1930. Wieżki stanowiły wiano jego żony, M arii Heleny Rossudowskiej. M aria była
wnuczką Karola Szpakowskiego, który zakupił Wieżki w 1823 i urządził w nich „pier
wszą cukrownię na Litwie”, organizując również kursy cukrownicze dla ziemian z za
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chodnich guberni Cesarstwa. Budynek cukrowni, która działała w 1. 1832-1863 i zy
skała sobie wielki rozgłos, zachował się na terenie folwarku do 1939.
Pracowity, energiczny i wykształcony, wzorowo kierował majątkiem i włączył się
do pracy oświatowej. W zakładaniu polskich szkół w okresie zaborów (ok. 20 szkół
oficjalnie „zawodowych”) współpracował m.in. z Elizą Orzeszkową. Był szanowany
przez sąsiadów i mieszkańców okolicznych wsi, którym często przychodził z różno
rodną pomocą. Jako niekwestionowany autorytet rozsądzał drobne spory sąsiedzkie,
jego córka Anna prowadziła dla folwarcznych i wiejskich dzieci naukę w podstawo
wym zakresie oraz służyła pierwszą pom ocą medyczną. Dwór w Wieżkach, zbudowa
ny prawdopodobnie po 1823 przez Karola Szpakowskiego, był nietypowy. Długi, par
terowy budynek miał po bokach 2 wejścia przez 2 ganki. Jedno wejście prowadziło do
wnętrza dworu, drugie do kaplicy rzymskokatolickiej, która funkcjonowała dla nie
licznych wyznawców (okoliczne wsie były prawosławne). Po zbudowaniu kościoła pa
rafialnego w pobliskich Kiwatyczach kaplica została zamieniona na oranżerię. Z dru
giej strony budynku A. B. dobudował kuchnię, mieszczącą się uprzednio w osobnym,
bocznym budynku. Stary i obszerny XVIII-wieczny dwór w Jurkowszczyźnie z zespo
łem folwarcznym stał się ośrodkiem drugiej części majątku. Podczas I wojny świato
wej w 1915 wojska rosyjskie, wycofujące się przed ofensywą niemiecką, spaliły
XVIII-wieczny dwór i wszystkie zabudowania. Rodzina Bobińskich przeniosła się
do Nieświeża, w Wieżkach pozostał A. B. Jego obecność ocaliła dwór i folwark, ale
pod koniec wojny w Jurkowszczyźnie budynki były zdewastowane, inwentarz wybity.
W 1918 A. B. został mianowany starostą kobryńskim i pełnił tę funkcję do 1920.
W 1921 Bobińscy powrócili do Wieżek. Nastąpiły trudne lata dźwigania majątku
z upadku. Kierował nim A. B. oraz jego syn Roman. Przed 11 wojną światową maj.
Wieżki był jednym z najlepiej prosperujących w pow. kobryńskim. Różnorodną upra
wę zbóż uzupełniała hodowla bydła i przetwórstwo nabiałowe, ogrodnictwo i sadow
nictwo. A. B. także działał społecznie, był prezesem Brzeskiego Oddziału Związku
Rolników z Wyższym Wykształceniem, prezesem rady nadzorczej Banku Spółdziel
czego w Kobryniu, aktywnym członkiem stowarzyszenia byłych absolwentów Inst.
w Puławach. Był człowiekiem prostolinijnym, uczciwym, gorącym patriotą, a także to
warzyski i gościnny. Dwór w Wieżkach stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym całe
go pow. kobryńskiego. We wnętrzach dworu znajdowały się nieliczne wartościowe

Dwór w Jurkowszczyźnie od strony ogrodu kwiatowego
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sprzęty, ocalałe z grabieży lat 1915-1920, m.in. fortepian Bechsteina, kilka baroko
wych sprzętów i portretów. Na podjazd przed dworem prowadziła półkilometrowa
aleja, wysadzana lipami i morwami. Po jednej stronie podjazdu rozciągały się ogrody,
po drugiej folwark, za nim czworaki, a za dworem park, pełen starych drzew. N a jesie
ni 1939 zapowiadały się doskonałe zbiory, m ajątek był już tak zasobny, że projekto
wano nowe inwestycje i rem ont dworu.
Wojna przyniosła zagładę. Natychmiast po wkroczeniu wojsk sowieckich we wrześ
niu 1939 A. B. został aresztowany, więziony w Kobryniu, potem w Brześciu i w M iń
sku. Skazany bez sądu na 25 lat ciężkiego więzienia, zm. najprawdopodobniej
w czerwcu 1940. M ajątek został upaństwowiony, w kolejnych latach zrujnowany.
Dwór rozbrano w 1954, na fundam entach stawiając chlewy.

Maria Helena Bobińska z Rossudowskich

Adam Bobiński

Ż oną A. B. była od 1894 M aria H elena z Rossudowskich, córka Karola i M arii ze
Szpakowskich. Dzieci: 1. Tadeusz M arian (1895-1973), prawnik, oż. 1. z Zofią Grzymałowską, 2. z H aliną Tomaszewską. W czasie studiów w Moskwie działał w polskich
organizacjach. Po I wojnie był adwokatem w Wilnie, następnie w Kobryniu. Zm obili
zowany w 1939 po kam panii wrześniowej, był więziony jako jeniec wojenny w oflagu
w Doessel. Po wojnie zamieszkał w Gliwicach, pracował jako adwokat i radca prawny.
Dzieci: 1.1. Zofia (1920-1996), historyk, pedagog, za Andrzejem Fryczem, inż. górni
kiem, prof. PŚ w Gliwicach; ich dzieci: 1.1.1. Stefan (ur. 1949), żona Alicja Flisak,
1.1.2. Stanisław (ur. 1955), żona Jadwiga Sztwiertnia; 1.2. Janusz (1927-1985), po Po
wstaniu Warszawskim i niewoli osiadł w Anglii, ekonomista, doszedł do wysokiego
stanowiska w firmie naftowej Mobil Oil, oż. z D anutą Kazanecką, ich dzieci: 1.2.1.
Krzysztof (ur. 1949), dziennikarz, politolog, oż. z Leną Kolarską, ich dzieci: 1.2.1.1,
Andrzej, I.2.I.2. Katarzyna; 1.2.2. M arek (ur. 1959-1986), teatrolog; 1.2.3. M onika
(ur. 1960), teatrolog; 1.3. Andrzej (ur. 1927), architekt działający w Polsce, Afryce
i USA, oż. 1. z B arbarą Sawicką, 2. z Lissą Salem, ich syn 1.3.1. Paweł (ur. 1955), oż.
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Przed gankiem w Wieżkach. Od prawej: Ihdeusz Bobiński, jego żona Halina, Karol Mickiewicz (stoi),
Wojciech Bobiński, Maria Bobińska, za nią p. Mickiewiczowa, Zofia Bobińska, Andrzej
i Janusz Bobińscy, Anna Bobińska, 1937-1938

z Joanną Stachowską — córka I.3 .I.I. Barbara; 1.4. Jerzy (1929-1955), abs. Wydz.
Inż. Dróg i Mostów PW. Nieżonaty, bezdzietny; 2. Michał (ur. i zm. 1896) ; 3. M aria
Matylda (1898-1990), za Józefem Szadurskim, wł. pobliskiego maj. Litwinów, po
II wojnie osiadła w Legnicy; 4. A nna Regina (1900-2001), abs. Wyższej Szkoły Og
rodniczej w Warszawie, do 1939 prowadziła w Wieżkach dom, ogród i sady. A reszto
wana przez Sowietów w 1939, przeszła przez więzienie, łagier, pracę przymusową
w fabryce. Uwolniona w 1941, znalazła się w Buzułuku, skąd z arm ią gen. W. Andersa
przeszła cały jej szlak bojowy, służąc w Pomocniczej Wojskowej Służbie Kobiet
U Korpusu. Zdemobilizowana w stopniu por., następnie awansowana na kapitana,
po wojnie osiadła w Londynie. Poza pracą zarobkową poświęciła wiele lat na zbiera
nie materiałów do dziejów własnej jednostki PWSK, czego owocem było obszerne a r
chiwum oraz publikacje, w tym jej własne. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi
z Mieczami oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Niezamężna, bezdzietna; 5. Roman K a
rol (1903-1939), inż. agronom abs. Wydz. Rolniczego SGGW w Warszawie, wspólnie
z ojcem prowadził rodzinny majątek. Brał udział w kampanii 1920. W 1939 powołany
do 25 P. Uł. Wielkopolskich, poległ we wrześniu na terenie Prus Wschodnich. Nieżo
naty, bezdzietny; 6. Jan (ur. i zm. 1904).
Dok.: Materiały rękopiśmienne, odbitki publikacji, fotografie znajdujące się w archiwum prywatnym Mi
chała Witwickiego; Aftanazy, Materiały, t. XIA, s. 41CM-13,538,542; t. XłB, s. 198,244-247, W. 1993; Niesiecki, t. II, s. 172.

Michał Witwicki
BOGUCKI WITOLD h. Krzywda (1888-1952), wł. maj. Gawrony (pow. łęczycki),
rolnik. Syn Antoniego i Stefanii z Polakowskich.
Rodzeństwo: 1. Stefan (1874-1916), wł. maj. Wola Boglewska (pow. grójecki); 2.
Celina Ossowska (1872-1956), wł. maj. Beszyn (pow. włocławski).
Po ukończeniu gimn. realnego w Łowiczu studiował w Wyższej Szkole Rolniczej
w Gembloux (Belgia). W 1912 objął po ojcu dobra ziemskie Gawrony (431 ha) i po-

6

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

slubił Helenę Kłobską h. Pomian, córkę Jana, wł. maj. Kozuby-Żarnowizna w pow.
łęczyckim i Wandy z Kostaneckich.
W 1915, uchodząc przed wkraczającymi do Kongresówki Niemcami, dotarł wraz
z żoną aż do Kijowa. Propozycję objęcia administracji ogromnych dóbr na Ukrainie
jednak odrzucił i powrócił do kraju. W listopadzie 1918 przeprowadzał w Łęczycy
z ramienia Straży Obywatelskiej rozbrajanie Niemców, po czym z balkonu ratusza
w Łęczycy oznajmił społeczeństwu ziemi łęczyckiej fakt odzyskania przez Polskę nie
podległości. W 1920 wziął udział, jako ochotnik, w wojnie z bolszewikami, uczestni
cząc m.in. w kampanii niemieckiej. Wojsko opuścił w stopniu wachmistrza artylerii.
Umiejętność gospodarowania w po
łączeniu z koniunkturą 1.20. pozwoliła
mu stworzyć z Gawron ośrodek kultury
rolnej. Oprócz budowy nowych i roz
budowy istniejących budynków gospo
darczych (obora na ponad 60 krów),
dworu oraz mieszkań dla pracowni
ków (nowe czworaki) w maj. pojawiły
się elementy nowoczesności w postaci
licznych maszyn rolniczych, traktora,
pługa parowego i lokomobili do napę
du młockarni. Do oświetlenia dworu
i niektórych budynków służyła nie
wielka elektrownia spalinowa. Razem
z nią w nowo wzniesionym budynku
u ru c h o m io n o w y tw ó rn ię m ydła,
w której proces technologiczny nad
zorował drogista z Łęczycy, mgr Dołęgowski. Inwestycje wykraczały poza
Gawrony i obejmowały młyn zbożowy
w Łęczycy (znaczne udziały w Spółce
Akcyjnej). W. B. był również jednym
z pierwszych w powiecie posiadaczy
samochodu.
Witold Bogucki z siostrą Celiną Ossowską, jej córką
Zbudowana pod koniec 1. 20. linia
Wandą Treutler i wnuczką Malinką (obecnie Marią
kolejowa Łódź-K utno przecięła teren
Przedpełską), z prawej żona Helena, 1937
maj. Gawrony, znacznie utrudniając
dostęp do gruntów położonych za to
rami. Doprowadziło to do ich parcelacji i wydatnego pomniejszenia areału majątku.
Kryzys początku 1. 30, a zwłaszcza straty poniesione w przemyśle młynarskim, przy
niosły konieczność oszczędzania: zlikwidowano elektrownię, powracając do oświe
tlenia za pom ocą lamp naftowych, a samochód i traktor zastąpiła trakcja konna. M i
mo to gościnny dwór gawroński, otoczony pięknym parkiem (projektu arch. ogrodów
Kisielewskiego), był ośrodkiem życia towarzyskiego. Jesienią i zimą odbywały się tu
polowania z licznym udziałem okolicznego ziemiaństwa, częstymi gośćmi byli m.in.
Henryk M aria Fukier i gen. Antoni Szylling. W 1935 w m ajątku zorganizowano m a
newry lotnicze, na których zakończenie przebywał w Gawronach gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, naczelny dowódca lotnictwa. W rok później jego adiutant, kpt. pilot Łagiewski, starający się o rękę starszej córki W. B. Haliny, zginął wraz z generałem w ka
tastrofie lotniczej. Koniec 1. 30. zaznaczył się intensyfikacją gospodarki, polegającą
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na ograniczeniu upraw zbożowo buraczanych na rzecz produkcji cebuli, eksporto
wanej m.in. do Anglii. W 1939 zakontraktowano dostawy również do Szwecji.
Działalności gospodarczej towarzyszyła działalność społeczna w postaci ufundo
wania (wspólnie z Januszem Stępowskim, wł. maj. Prądzew) D om u Ludowego w To
poli Królewskiej, prezesury straży pożarnej w gm. Topola i subsydiowania kształcenia
synów niezamożnych sąsiadów-gospodarzy. Na złożoną m u propozycję kandydowa
nia na posła odpowiedział wszakże odmownie, przewidując możliwy konflikt z ludow
cami w sprawie parcelacji wielkiej własności ziemskiej. Inną form ą m ecenatu, tym ra 
zem w dziedzinie wojskowości, było sfinansowanie, w odpowiedzi na apel Sztabu G e
neralnego o wsparcie program u kształcenia kadry dowódczej WP, studiów we francu
skiej École Supérieure de G uerre M ichała Żymierskiego, późniejszego generała WP,
tudzież bohatera afery m asek gazowych i marszałka LWP.
Po wkroczeniu Niemców, już w listopadzie 1939 Gawrony zostały przejęte przez
RKFV (Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, Komisarz Rzeszy
ds. umocnienia niemczyzny), a następnie przez Ostland (później: Reichsland), jed 
nakże om inęła je pierwsza fala wysiedleń w styczniu-lutym 1940. W maju 1940 poło
wę dworu zajęła rodzina Niemców bałtyckich z Estonii, a w sierpniu W. B. wraz z żoną
i młodszym synem musieli opuścić Gawrony. Starszy syn i obie córki już wcześniej
przedostali się do G G przez „zieloną granicę” . Po sezonowym zatrudnieniu w cha
rakterze Wagowego buraczanego W. B. otrzymał pracę adm inistratora w sąsiednich
majątkach, będących pod zarządem Reichslandu.
W styczniu 1945, po ustąpieniu Niemców, nie skorzystał z przysłanej po niego
przez pracowników maj. Gawrony karety, którą miał powrócić do dworu. W miesiąc
później od sowieckiego komisarza i towarzyszącego m u kom endanta M O otrzymał
nakaz opuszczenia wraz z rodziną granic powiatu. Tego samego dnia nastąpiło podpi
sanie protokołu o przejęciu m ajątku na cele reformy rolnej. Po opuszczeniu pow. łę
czyckiego W. B. dzierżawił młyn w Bełku, w pow. rybnickm, po czym pracował w Przed
siębiorstwie Robót Elektrycznych jako zaopatrzeniowiec. Zm. w Katowicach po cięż
kiej chorobie. Pochowany (po ekshumacji) w grobie rodzinnym w Topoli Królewskiej.
Zona: H elena z Kłobsldch (1893-1983), ukończyła Gimn. Cecylii Plater-Z yberk
w Warszawie. Jako długoletnia (do 1939) przewodnicząca Kola Ziem ianek pow. łę
czyckiego zabiegała o rozwój czytelnictwa, a działając w Akcji Katolickiej, również
0 pogłębienie kultury religijnej. Żwiązana z kręgiem ludzi skupionych wokół Zakładu
dla Niewidomych w Laskach. Sam Zakład zasilany był okresowo produktam i żywnoś
ciowymi z Gawron (kwestowała krewna W. B., s. Adela Górecka ze Zgrom adzenia
SS. Franciszkanek). Podczas wojny wysyłała paczki z żywnością do obozów koncen
tracyjnych i oflagów oraz zaopatrywała w nią znajome rodziny w Łęczycy. Po wojnie
mieszkała w Łodzi i Katowicach, a od 1953 w Warszawie, gdzie była czł. Klubu Inteli
gencji Katolickiej. Pochowana w grobie rodzinnym w Topoli Królewskiej. Dzieci: 1.
Halina (1913-1993), po ukończ. Gimn. im. Cecylii P later-Z yberk i SGH pracowała
w przedstawicielstwie firmy M arconi, podczas okupacji w restauracji Fregata jako
kelnerka, a po wojnie w przedstawicielstwie Skandynawskich Linii Lotniczych SAS.
Aresztowana przez UB w styczniu 1950, spędziła 5 lat w więzieniach w Éordonie
1 Inowrocławiu. Zrehabilitowana w 1956, pracowała w „Desie”, po czym w 1. 19621982 w centrali FAO w Rzymie. Zm. w Warszawie, pochowana na cm. Powązkow
skim; 2. Jan (ur. 1916), po ukończeniu Szkoły Ziemi Mazowieckiej w Warszawie
i Podchorążówki Artylerń we W łodzimierzu Wołyńskim studiował na SGGW, gdzie
był czł. korporacji Jagiellonia (1937-1938 wiceprezes). We wrześniu 1939 jako do
wódca plutonu w 8. PAL w stopniu ppor. brał udział w bitwie pod Mławą i obronie
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Modlina. Zgodnie z warunkami kapitulacji zwolniony do domu, w styczniu 1940
przedostał się do GG, gdzie całą okupację przebył u swego przyjaciela, »+• Zygmunta
Baczyńskiego, wl. maj. Jankowice (pow. opatowski). Był współorganizatorem i za
stępcą dowódcy (od sierpnia 1944 dowódcą) samodzielnego szwadronu 1. p. sz., sta
nowiącego kawalerię dywizyjną 2. DP Legionów AK. Awansowany do stopnia por.,
brał udział w Akcji „Burza”. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem AK.
W 1990 awansowany do stopnia rtm. Po wojnie pracował w P Z H R w Katowicach
(1947- 1950), PCLPN „LAS” (1950-1953), CPH „Inco” (1955-1979), a po przejściu
na em eryturę w Przedsiębiorstwie Polonijno-Zagranicznym „Prodex” jako dyr.
pełnomocny; 3. M aria (ur. 1919), ukończyła gimn. Cecylii Plater-Z yberk i Szkołę
Gosp. Domowego SS. Urszulanek Szarych
w Pniewach. W 1942 wyszła za Tadeusza Cza
plickiego z Jarantowic, z którym zamieszkała
w Boernerowie, a po wojnie w Koszaliń
skiem, gdzie był on inspektorem PNZ. Od
1949 w Warszawie, będąc w 1.1957- 1999 wi
ceprzewodniczącą, a następnie przewodni
czącą Stowarzyszenia M iłosierdzia Świę
tego Wincentego a Paulo. Synowie: 3.1. Pa
weł (ur. 1944), ukończył Wydz. Architektury
PW, mgr inż., współautor Dworca Lotnicze
go Warszawa-Okęcie, oż. z A nną Dębicką;
ich dzieci: 3.1.1. A nna (ur. 1985), 3.1.2. A n
toni (ur. 1988); 3.2. Stanisław (ur. 1946)
ukończył Wydz. Prawa UW oraz Studium
Nauk Politycznych Uniw. w Louvain, p ra
cownik UNICEF, oż. z Gladys C abezas-G uttierez. Ich dzieci: 3.2.L Marcin (ur. 1974),
3.2.2. Joanna (ur. 1979), 3.2.3. Stanisław (ur.
1986); 4. A ndrzej (ur. 1930), po u k o ń 
czeniu Gimn. im. Długosza we Włocławku
(m ała m atura) i w Śląskich Techn. Zakł.
Nauk. w Katowicach studiował w Szkole Inż.
w Szczecinie i WSI w Gdańsku (dyplom inż.).
Dyplom mgr inż. otrzymał na Wydz. Elek
trycznym PW. W 1955 oż. ze Stefanią Zalew
ską, mgr romanistyki. W 1.1955-1962 praco
wał jako starszy asystent w Instytucie E n er
getyki i w Państwowej Dyspozycji Mocy jako
gł. specjalista ds. zabezpieczeń elektroener
getycznych, a następnie w Przemysłowym Inst. Automatyki i Pomiarów, jako adiunkt-kierow nik pracowni, zajm ując się autom atyzacją procesów technologicznych
w przemyśle papierniczym i chemicznym. W 1975 uzyskał na PW stopień doktora.
A utor opracowań z dziedziny komputeryzacji magazynowania (publikacje w nie
mieckiej prasie technicznej) i sterowania produkcją (m.in. dla Zakładów M echa
nicznych URSUS). Wobec braku perspektyw ich wdrożenia przeszedł na wcześniej
szą emeryturę.
Dok.: Boniecki, Herbarz, i. 1, s. 340, 341; Spis obywateli, s. 15; Spis ziemian, woj. łódzkie, s. 19.

Andrzej Bogucki
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CHRZANOWSKI HENRYK h. Korab (18.04.1886 30.11.1951), współwł. maj. Krzy
żanowice (pow. iłżecki), prawnik. Syn Konstantego (1854-1926) i M arii z Bukowiń
skich, córki Cypriana, wł. maj. Święcica, Klimontów i K om orna (pow. sandomierski)
i Emilii z Lipińskich. Ur. w Łukawce (pow. opatowski).
Ojciec H. Ch., Konstanty, ur. w Niedarach (pow. bocheński), był bratem Władysła
wa, gubernatora Bośni i Hercegowiny w 1.90. XIXw. (zm. w 1917 w Krakowie) i synem
Wojciecha (1825-1896), wł. maj. Niedary, oż. z M arią z Wilkoszewskich (1824-1906).
Rodzeństwo: 1. M arian (31.10.1884-15.01.1952), prawnik, oż. z Anną Bogdańską,
mieszkali we Lwowie; 2. Zygmunt (4.04,1889-25.11.1973), prawnik, oż. z M arią K ar
wacką (l°v. Szymonową Konarską), wł. maj. H oludza (pow. stopnicki); 3. Jan (21.08.
1890-25.09.1970), inż., wł. maj. Osowa (pow. jędrzejowski), oż. z A nną Lipińską; 4,
Zofia (10.03.1893-19.04.1957), niezamężna; 5. Stefan (6.02.1895-15.04,1958), rol
nik, dzierżawił maj. Komorna i Święcica oraz Baworów w pow. tarnopolskim, oż.
z Zofią Lebedowicz; 6. Ewa (22.12.1900-23.02.1968), za Janem Grabackim, miesz
kali w Krakowie.
H. Ch. ukończył Gimn. OO. Pijarów w Chyrowie i studia prawnicze w Wiedniu. Po
powrocie do kraju administrował maj. Święcica (własność brata matki Gustawa B u
kowińskiego). Następnie wraz z bratem Janem kupił maj. Gózd w pow. radomskim.
Po ślubie z A nną M arią Dobiecką (ślub 8.04.1923) i przeprowadzeniu działów rodzin
nych H. Ch. przeniósł się do maj. żony — Krzyżanowic, a Gózd został sprzedamy.
Krzyżanowice były od końca X V III w. w rękach rodziny Dobieckich. Pierwszym
wł. maj. był Franciszek Dobiecki, wł. maj. Łopuszno w pow. włoszczowskim, m arsza
łek na sejm z pow. kieleckiego, ur. w 1761. Po śmierci Franciszka Krzyżanowice prze
szły na jego potomków: Eustachego (ur. 1805) i Józefa (1861-1915), ojca Anny M a
rii, żony H. Ch.
Krzyżanowice liczyły przed 1914 ok. 1200 ha. Stopniowo były parcelowane, tak że
według Spisu ziemian z 1930 liczyły 520 ha, a w 1939 ok. 380 ha. Dzięki pracy H. Ch.
m ajątek szybko wydźwignął się z ruin spowodowanych działaniami wojennymi
w 1.1914-1918. Przeprowadzono drenowanie i zmeliorowano grunta, pozwoliło to na
zwiększenie dochodowości gospodarstwa. Nie odbudowano spalonej w czasie wojny
gorzelni, ponieważ nie uważano jej za niezbędną przy zmniejszonej powierzchni ma-

Dwór w Krzyżanowicach
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jątku. Podstawą dochodowości w okresie międzywojennym było nasiennictwo, upra
wa roślin przemysłowych, takich jak rzepak, mak, gorczyca itp., uprawa roślin leczni
czych. Dochodowe było również mleczarstwo. Mleko i masło dostarczano do odleg
łych o 25 km Starachowic bezpośrednio do mieszkań. Ważną pozycją dochodową była
hodowla remontów dla wojska; rocznie dostarczano 4 do 6 koni. Wznowiono, choć
w mniejszym wymiarze, eksploatację kamieniołomów. Natom iast budowę cegielni
przerwał wybuch wojny w 1939. Dwór w Krzyżanowicach, wybudowany w końcu
XVIII w., z charakterystycznym łamanym dachem, otrzymał w końcu XIX w. przybu
dówki, piętrową na prawym skrzydle, parterow ą na lewym. Dom był położony w sta
rannie zaplanowanym w II połowie X IX w. parku. Drzewa, liczące 200 i więcej lat, zo
stały bezmyślnie wycięte po przejęciu m ajątku przez władze PRL.
H. Ch. był czynnym członkiem ZZ, kółek rolniczych i Związku Spółdzielczości Rolni
czej. W czasie II wojny światowej działał w „Uprawie” w pow. iłżeckim i opatowskim;
pomagał wysiedlonym z terenów zachodniej Polski oraz ukrywającym się ze wzglę
dów politycznych. W 1940 został aresztowany i przesłuchiwany przez gestapo w R a
domiu. Po zwolnieniu pracował nadal w komitetach zajmujących się wysiedlonymi.
Po zajęciu m ajątku przez władze PR L H. Ch. musiał go opuścić, zamieszkał naj
pierw w Radomiu, a po śmierci żony w końcu 1945 przeniósł się do Krakowa, gdzie
pracował w Instytucie Zootechniki. Zm. w Krakowie, a pochowany został w Krzyża
nowicach.
Ż oną H. Ch. była Anna M aria Dobiecka h. Osoria (ur. 7.08.1892 w Krzyżanowi
cach, zm. 12.10.1945 w Radomiu), pochowana w Krzyżanowicach, córka Józefa (1861—
1915) i Bronisławy z bar. Heydlów (1862-1922). Jedyny syn Józef (ur. 23.02.1924
w Krzyżanowicach) od 1933 uczęszczał do Gimn. OO. Marianów na Bielanach w War
szawie. W czasie wojny studiował na tajnych kom pletach organizowanych w SGGW
przez prof. Jana Rostafińskiego. Zaangażowany w działania podziemnych organiza
cji (ZW Z-A K ), był dwa razy ranny w czasie akcji partyzanckich; by uniknąć areszto
wania, w 1945 wyjechał na Zachód. Po demobilizacji w 1946 osiedlił się we Francji.
W 1949 ukończył w Paryżu szkolę administracyjną przy Ministère de la France d’Outre
Mer. Od 1949 do 1954 pracował w tym ministerstwie, a od 1954 do 1963 zarządzał fir
mą Manufacture des Produits en Résines Synthétiques, następnie do emerytury w 1993
był szefem firmy Application M odernes des M atières Plastiques. Oż. z Zofią M arią
Skarbek-Borowską (ur. 17.12.1935), córką Stanisława i Anny z Sułdrzyńskich, ich sy
nowie: 1.1. Dom inik (ur. 16.12.1963 w Paryżu), ukończył École des Cadres (szkoła
ekonomiczno-administracyjna); 1.2. Stefan (ur. 2.04.1966 w Paryżu), ukończył École
des Sciences Politiques.
Dok .-.Boniecki, t. 3, s. 107,180; t. 15, s. 22\ Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 6. Informacje rodziny.

Józef Chrzanowski (B. K.)
DEMBIŃSKI STEFAN ANTONI h. Nieczuja (1.07.1901-21.12.1974), adm. dóbr
Dobrojewskich (pow. szamotulski), dóbr Białaczowskich (pow. opoczyński) i Borko
wic (pow. Przysucha), inż. rolnik. Syn Stefana Józefa (2.07.1869-4.07.1934), wł. maj.
Szyszczyce (pow. pinczowski) i Borkowice oraz M arii Karoliny z ks. Czetwertyńskich
(26.07.1876-18.06.1957), córki Stanisława Cz. ze Skidla k. G rodna (8.05.1838-20.04.
1916) i Marii hr. B roel-Plater (18.09.1845-1.02.1895). W nuk Juliusza (1831-1887),
wł. maj. Góry k. Pińczowa i Heleny z hr. Wodzickich h. Leliwa (1841-1869). S. D. ur.
w Szyszczycach.
Rodzeństwo: 1. Stanisław (8.06.1896-12.09.1958 Londyn), oż. z M arią hr. Kwilecką h. Śreniawa z Dobrojewa (27.06.1903-24.01.1989); 2. M aria Teresa (8.06.189711
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11.02.1970 Londyn), za Adamem hr. Potockim z Krzeszowic i Z atora k. Krakowa; 3.
Teresa (18.06.1899-26.09.1919), w czasie wojny bolszewickiej siostra Czerwonego
Krzyża; 4. Jadwiga (31.06.1908-2.01.1990 Londyn), l°v. za Ignacym hr. Potockim
z Peczary (Podole) i Rudki, 2°v. za A ntonim ks. Radziwiłłem-Opersdorffem; 5. Zyg
munt (3.11.1910-20.12.1985), oż. z Zofią Gordziałkowską (ur. 27.02.1916); 6. Róża
(25.03.1915-17.09.1939), za Andrzejem ks. Czetwertyńskim z Żołódka. Oboje za
mordowani prawdopodobnie w Skidlu k. G rodna przez wojska sowieckie.
S. D. od 1913 uczęszczał do Benedikter Institut w Etal k. Monachium, gdzie rów
nież uczył się jego brat Stanisław. Po wybuchu I wojny światowej na polecenie rodzi
ców wrócił do kraju i od 1915 uczęszczał do Gimn. Filologicznego im. Stanisława
Kostki (dawniej Wielopolskiego) w War
szawie, gdzie w czerwcu 1920 otrzymał
świadectwo dojrzałości. W tym też mie
siącu ochotniczo wstąpił do WP, począt
kowo służył w IV Dywizjonie Art. Kon
nej. Odbył całą kam panię wojenną prze
ciw bolszewikom. W bitwie nad Zbruczem był ciężko kontuzjowany. W 1921
został odznaczony Krzyżem Walecznych,
a w 1922 O rderem Krzyża Virtuti Militari
V klasy. Po wojnie bolszewickiej 1920
i ukończeniu Szkoły Podchorążych Art.
w Poznaniu został w maju 1921 zdem o
bilizowany. Podjął wówczas studia na
Wydz. Rolnym UP i w 1930 uzyskał dy
plom inż. rolnika.
Oż. (23.09.1925) z Krystyną hr. Kwilecką h. Śreniawa z Dobrojewa (24.10.
1904-18.01.1938), córką Franciszka M a
rii (1875-1937), rzeźbiarza i hodowcy ko
ni, i Jadwigi z ks. Lubomirskich (18761930) z Małej Wsi k. Grójca. F. M. hr. Kwilecki był synem Stefana (1839-1900) i Bar
bary z Mańkowskich (1845-1910), wnuczki gen. Henryka Dąbrowskiego, natom iast
Jadwiga z ks. Lubomirskich była córką Jana Tadeusza z Małej Wsi i Ławrowa, po
wstańca 1863, członka Rządu Narodowego, zesłanego na Sybir do Tuły i Marii z hr.
Zamoyskich (25.04.1841-7.04.1908) z Wysocka w Małopolsce.
S. D. z żoną zamieszkali w Nosalewie (fol. przy Dobrojewie). S. D. pomagał w gos
podarowaniu teściowi, który kochał konie (stadnina anglo-arabów w Dobrojewie)
i rzeźbienie, a nie bardzo lubił gospodarować na roli. S. D. od 1929 prowadził samo
dzielnie gospodarkę całych dóbr dobrojewskich. W 1931 przekazał gospodarowanie
Dobrojewem Janowi hr. Kwileckiemu, który wówczas ukończył studia, bratu żony
Krystyny. S. D. w 1931 otrzymał propozycję objęcia zarządu dóbr Białaczowskich, na
leżących do jego wuja Zygmunta hr. B roel-Platera. W 1931 małżonkowie Dembińscy
z trojgiem dzieci przenieśli się do Białaczowa i zamieszkali w tzw. małym dworku.
S. D. prowadził gospodarkę białaczowską do 1.1934-1935. Po śmierci w lipcu 1934 oj
ca Stefana, przez pewien czas pomagał matce Marii Karolinie (Marylince) w gospo
darowaniu Borkowicami (2484 ha). Cała rodzina z czworgiem dzieci przeniosła się
do Borkowic. Na przełomie 1936 i 1937 S. D. założył w Warszawie firmę hurtowego
handlu drzewem. Firm ę „H aldem ” prowadził do spółki z Hallmanem, Niemcem
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z Hamburga. Firm a bardzo szybko się rozwijała i były plany przeprowadzenia całej
rodziny z Borkowic do Warszawy. Firm a „H aldem ” prowadziła głównie eksport drze
wa. Działalność firmy została zakończona z chwilą wybuchu II wojny światowej. N a
gła śmierć żony Krystyny w styczniu 1938 w Rabce, gdzie pojechała z dwojgiem dzieci
(czworo pozostało w Borkowicach), spowodowała zmianę sytuacji całej rodziny.
W marcu 1939 S. D. został powołany jako por. rezerwy do wojska. Dostał przydział
do 4 p. art. ciężkiej w Tomaszowie Mazowieckim. Był adiutantem dowódcy pułku. Od
11.09. był p. o. dowódcy II dywizjonu haubic 4. p. art. ciężkiej w 8 DP. Uczestnik obro
ny twierdzy Modlińskiej, po kapitulacji twierdzy został wzięty do niewoli niemiec
kiej. Na zasadzie umowy kapitułacyjnej Modlina zwolniony z obozu jenieckiego
w Działdowie 20.10.1939. Do Borkowic powrócił 25.10.

Dwór w Borkowicach, 1990

Aresztowany 8.11. przez gestapo w charakterze zakładnika — Niemcy obawiali się
manifestacji na rocznicę 11.11., przetrzymywany był w więzieniu pow. w Końskich aż
do połowy grudnia 1939. Zwolnienie było warunkowe, bez prawa opuszczania Koń
skich. Kreislandwird Jener wyznaczył S. D. na zarządcę „Kreisgenossenschaft” (han
del rolny) w Końskich. W pierwszych dniach stycznia 1940 został ponownie areszto
wany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Radomiu. Dzięki staraniom kuzynki Ini
Mańkowskiej (z domu Czarkowskiej-Golejewskiej), która znała wysokiej rangi ofi
cera W ehrmachtu, zdołał wydostać się na wolność. Do domu w Borkowicach nie mógł
jednak wrócić przez całą okupację niemiecką, zamieszkał w Warszawie w konspira
cyjnym mieszkaniu. Od wczesnej wiosny 1940 pracował jako przedstawiciel firmy Solway w Warszawie. W konspiracji od lutego 1940 wchodził w skład K apitanatu „Musz
kieterów”, w którym pełnił funkcję II zastępcy Stefana Witkowskiego, założyciela
i dowódcy „M uszkieterów”. Nadzorował jednocześnie działalność kierowanego
przez Kazimierza Leskiego kontrwywiadu tej organizacji. Używał wówczas kryptoni
mu „56” i pseudonim u Antoni. Gdy zorientował się, że dowódca Kapitanatu prowa
dzi organizację niewłaściwie, rozpoczął rozmowy z kolejnymi szefami Oddziału II
(wywiad) KG ZW Z-A K , płk. Wacławem Berką i płk. M arianem Drobikiem, przyczy
niając się w znacznej mierze do przejścia wielu oficerów „Muszkieterów” do AK. Po
śmierci Stefana Witkowskiego (w następstwie wyroku śmierci) i rozwiązaniu organi
zacji „Muszkieterów” (sierpień 1942) od września 1942 kierował referatem „992”
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Biura Studiów Kontrwywiadu Oddz. II KG AK w stopniu por. rezerwy. W tym czasie
używał pseudonim u „Andrzej” i „Andrzej Zaklika”. Mianowany kpt. rezerwy rozka
zem L400/BP z 25.07.1944 ze starszeństwem z 3.05 t.r. Powstanie Warszawskie zasta
ło go na terenie Kolonii Staszica, która to część miasta została odcięta przez Niem 
ców zaraz pierwszego dnia, co uniemożliwiło mu dotarcie do wyznaczonego dla Biura
Studiów miejsca zbiórki w czasie powstania. Dzięki doskonałej znajomości języka
niemieckiego i olbrzymiemu szczęściu uratował życie wielu osobom, m.in. wraz ze
swym kuzynem Stefanem hr. Tarnowskim zdołał otoczyć opieką i ocalić około 250
osób zgromadzonych w kilku willach w okolicy ul. Filtrowej. W pierwszych dniach
września wyprowadził te osoby przez Pola Mokotowskie z Warszawy, unikając obozu
w Pruszkowie.

Stefan i Maria Karolina z ks. Światopelk Czetwertyńskich z sześciorgiem dzieci i ich opiekunką

W maju 1945 osiedlił się z szóstką dzieci i ich opiekunką Jadwigą Kaspar (Padzią)
pod Łodzią w Rusanowie, a następnie w Łodzi. Przez krótki okres prowadził jako ad
m inistrator maj. rolny Puczniew, należący wówczas do Dyrekcji Państwowego U rzę
du Repatriacyjnego (PUR). Od 1946 zakładał różne prywatne firmy handlowe i pro
dukcyjne, które w 1950 był zmuszony zlikwidować na skutek nadmiernych podatków.
Dzięki dużym zdolnościom plastycznym w 1950 został przyjęty do pracy w Muzeum
Archeologicznym w Łodzi jako artysta-rysownik. W 1951 przeniósł się z całą rodziną
pod Warszawę, do Choszczówki. Po przeszło półrocznym przesłuchiwaniu przez UB
(z wolnej stopy) 27.03.1954 został aresztowany i uwięziony na Rakowieckiej w War
szawie. Wyrokiem z 1.02.1955 skazany na 3 lata, został zwolniony w 1956 i postano
wieniem Sądu Najwyższego z 12.02.1957 zrehabilitowany. Powrócił do pracy w Pań
stwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie jako rysownik, którą to pracę b ar
dzo lubił. Pełnił funkcję przewodniczącego sekcji muzealnej Zarządu Okręgu Związ
ku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki. W 1968 przeszedł na emeryturę, na
dal jednak pracował dorywczo dla M uzeum Archeologicznego, opracowując rysunki
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obiektów archeologicznych. Zm. opatrzony św. Sakramentam i i pochowany został
w kaplicy rodzinnej na cm. w Borkowicach, obok żony Krystyny.
Ich dzieci: 1. Stefan Franciszek (ur. 1926); 2. Barbara (ur. 1928); 3. Władysław
(1929-1975); 4. Krzysztof (ur. 1932); 5. Elżbieta (ur. 1934); 6. Jadwiga (1936-1958).
Dok.: Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 6; Lista, s. 194. Dokumenty i wspomnienia rodzinne.

Stefan F. Dembiński
DESKUR STANISŁAWA Z KOSSECKICH h. Rawicz (18.07.1895-28.01.1995), wł.
maj. Kacmazów (pow. mohylowski). Córka Feliksa (1846-1915) i Wandy z Z arem 
bów h. Z arem ba (1864-1921). Ur. w Odessie.
Ojciec, Feliks Kossecki, ukończył ze złotym medalem Wydz. Matematyki na Uniw.
Kijowskim, a następnie Wydz. Budowy Dróg i Mostów na Po lit. w Petersburgu. Praco
wał ponad 40 lat w kolejnictwie, zajmując wysokie stanowisko zastępcy dyrektora Ko
lei Południowo-Zachodnich z siedzibą w Kijowie. Feliks Kossecki po przejściu rodzin
nego maj. Korytna (pow. płoskirowski) w ręce jego brata Antoniego, zakupił w 1909
od swego krewnego, Karola Makowieckiego, Kacmazów o pow. 700 ha (wg innego
źródła 930 ha), z gorzelnią, młynem i stawem rybnym. Jedną trzecią powierzchni ob
siewano pszenicą.

Dwór w Kacmazowie

Rodzeństwo: 1. Janina (1897-1960), zakonnica, długoletnia przełożona ss. niepokalanek w Szymanowie k. Warszawy.
S. D. wraz z siostrą pobierały nauki w domu. Z programu starszych klas zdawa
ły obie każdego roku egzaminy w Liceum im. Królowej Jadwigi we Lwowie przy
ul. Akademickiej, tam też złożyły egzamin dojrzałości. Po śmierci ojca S. D. przejęła
odpowiedzialność za losy swej schorowanej matki i chorej na serce siostry. W czasie
rewolucji bolszewickiej musiała też wraz z nimi na zawsze opuścić Kacmazów. Na
stąpiło to w czasie, gdy banda dezerterów rosyjskich z czerwonymi kokardkami przy
czapkach wdarła się siłą do dworskiej gorzelni, gdzie po wypuszczeniu spirytusu z ka
dzi rozpoczęła się ogólna pijatyka z udziałem nadbiegających mieszkańców wsi.
Płynący spirytus spowodował, że gorzelnia spłonęła całkowicie. Panie Kosseckie za
mieszkały wówczas w Kijowie. S. D. pracowała jakiś czas jako kasjerka w sklepie,
a siostra jej w polu u podmiejskich gospodarzy. Gdy w 1920 wojska polskie zajęły Ki
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jów, zaczęto organizować pociągami towarowymi transporty Polaków do Ojczyzny,
Jednym z takich transportów panie Kosseckie przyjechały do Warszawy. Działał
wówczas w Polsce Kom itet Obywatelski, organizujący pom oc dla uciekinierów ze
wschodnich ziem polskich zajętych przez bolszewików. W wyniku tej akcji panie Kos
seckie zaproszone zostały na stały pobyt do maj. Sancygniów w pow. pinczowskim
przez Zofię Deskur, wdowę po Józefie, krewnym rodziny Kosseckich; z zaproszenia
tego skorzystały, W 1921 S. D, wyszła za mąż za
Andrzeja D eskura (syna Józefa
i Zofii z Klemensowskich), wł. m aj. Sancygniów. L ata międzywojenne wypełnione by
ły wychowywaniem piątki dzieci, prowadzeniem dużego dom u i ogrodu, a także dzia
łalnością w Sodalicji M ariańskiej ziemianek ziemi kieleckiej.
Podczas okupacji hitlerowskiej dwór w Sancygniowie stał się z czasem ważnym
w tamtym rejonie ośrodkiem pracy konspiracyjnej związanej z AK. S. D, przeszła
wówczas przeszkolenie jako sanitariuszka w ram ach organizacji param ilitarnej o n a
zwie „U prawa” („Tarcza”, a następnie „Opieka”). Dwór w Sancygniowie był schro
nieniem dla wielu osób wysiedlonych przez Niemców z Poznańskiego, a pod koniec
wojny dla osób ocalałych z Powstania Warszawskiego. W latach okupacji S. D. anga
żowała się czynnie w wysyłkę paczek dla polskich jeńców przebywających w niem iec
kich obozach, organizowanie pomocy żywnościowej dla Żydów, wspieranie żywnoś
cią oddziałów AK stacjonujących w sancygniowskich lasach.
Z początkiem 1945, w obliczu rozpoczętego odbierania ziemianom ich majątków,
połączonego wielokrotnie z aresztowaniem ich właścicieli i wywózką w głąb Rosji,
opuszczono pospiesznie Sancygniów. S. D. wraz ze swym mężem i dziećmi zamiesz
kała w Krakowie. Znalazła chwilowo zatrudnienie w cukierni, a jej mąż w Dyrekcji
Dróg Wodnych, w inspektoracie rolnym. Dzieci pracowały i uczyły się. W niedługim
czasie po ukończeniu odbytych w czasie wojny w tajnym nauczaniu studiów prawni
czych syn Andrzej wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. S. D. była
osobą głębokiej wiary, o wielkiej dobroci i uczynności, zawsze pam iętającą o innych.
Ogromnie przeżywała w 1.90. XX w. powstawanie katolickich parafii w jej rodzinnych
stronach. Modliła się o nawrócenie Rosji. Od śmierci swego męża w 1969 mieszkała
w Krakowie u swej córki i zięcia. Ostatnich kilkanaście lat życia spędziła na wózku in
walidzkim. Zm. w Krakowie w 1995. Pochowana została w grobowcu rodziny D esku
rów w Sancygniowie.
Dzieci: 1. Józef (ur. 1922), dr. rolnictwa, oż. z H eleną Świeżawską; 2. Andrzej (ur.
1924), mgr praw, dr teologii, kardynał; 3. Stanisław (ur. 1927), dr rolnictwa, oż. z H e
leną Kęszycką, lekarzem; 4. Antoni (ur. 1930), mgr praw, oż. z Barbarą Zydroń, leka
rzem dentystą; 5. Wanda (ur. 1932), inż. budownictwa wodnego, za Hieronim em Wy
sockim, mgr. ekonomii.
Dok.: W. Pobóg-Górski, Powiat mohylowski w guberni podolskiej, Kr. 1902, s. 122-133; A. Urbański, Pro
memoria — 4~ta seria rozgromionych dworów kresowych, Warszawa 1929, s. 35-36; S. Deskur, I stał się cud
— Wspomnienia z lat 1917-1920, W. 1999; M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, Kr. 1989. Informacje i materiały
rodzinne.

Wanda Deskur-Wysocka, Hieronim Wysocki
DOBIECKI ZBIGNIEW h. O soria (14.08.1898-25.09.1953), wł. maj. Łopuszno
(pow. włoszczowski). Syn Józefa (18.09.1861-24.03.1915) i Bronisławy z bar. Heydlów (13.04.1862-12.03.1922). Ur. w Łopusznie.
Łopuszno pozostawało w rękach rodziny Dobieckich od połowy XVIII w. Wniosła
je w posagu Janowi Dobieckiemu z Dobiecina (ur. 1720), kasztelanowi stężyckiemu
żona A nna z Derszniaków h. Korczak. Po nich Łopuszno objął ich syn Andrzej, pod
komorzy generalny woj. sandomierskiego, konsyliarz przy boku JKM Rady Nieusta
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jącej, oż. z G ertrudą z Duninów, córką Piotra Celestyna ze Skrzynna. Po nich Ł o
puszno odziedziczył ich syn Franciszek (ur. 1761), marszałek na sejm z pow. kielec
kiego, oż. z M arią A ntonillą z Przerębskich h. Nowina, córką Stanisława i Anny Józe
fy ze Święcickich. Następnym dziedzicem Łopuszna był ich syn Eustachy (ur. 1805),
oż. z N atalią z Dobieckich, córką Józefa (zm. 1855) i Cecylii Cieszkowskich. Po nich
Łopuszno odziedziczył syn Eustachy, poseł do I Dumy Rosyjskiej (zm. 1919), który
zapisał Łopuszno synowi swego brata Józefa, Zbigniewowi. Tenże, umierając w 1953,
przekazał m ajątek siostrzeńcowi Józefowi Chrzanowskiemu, synowi ®►Henryka
i Anny Marii z Dobieckich, zamieszkałemu we Franq'i.
Rodzeństwo: 1. Juliusz (1891-26.06.1969), oż. z Elżbietą Karską z Chrzęsnego k. War
szawy; 2. A nna M aria (1892-1945), za
Henrykiem Chrzanowskim (1886-1951).
Z. D. objął w 1919 Łopuszno (1420 ha), doszczętnie zniszczone wojną 1914-1918.
Lasy nie nadawały się do eksploatacji, pałac i zabudowania gospodarcze znajdowały
się w kompletnej ruinie. Zwołana „Rada Obywatelska” orzekła, że gospodarstwo wy
maga zbyt wielkich inwestyqi, by mogło to być opłacalne. Jedynym wyjściem z kry
tycznej sytuacji miała być parcelacja. Z tą oceną nie zgodził się Z. D. Z dużą trudnoś
cią uzyskał pożyczki, pozwalające na uruchomienie gospodarstwa. Zbudował żwi
rownię, która w krótkim czasie zaczęła przynosić dochody. W 1926 założył hodowlę
koni pełnej krwi, a na
stępnie stajnię wyścigo
wą na torze warszawskim.
Po kilku latach uzyskał
b a rd zo d o b re wyniki.
Pozwoliły one postawić
n a wysokim poziom ie
gospodarkę rolną, a od
1937 na odbudowę spa
lonego w czasie wojny pa
łacu, którego uroczyste
otwarcie, planowane na
Boże Narodzenie 1939,
u n iem o żliw ił w ybuch
II wojny światowej.
Opuszczając Łopusz
no we w rześniu 1939
Pałac w Łopusznie
Z. D. już nigdy do niego
nie powrócił, tracąc dorobek pracowitego i pełnego poświęceń życia. Okupację nie
miecką przeżył między Krzyżanowicami (maj. Chrzanowskich w pow. iłżeckim)
a Warszawą. Pisał artykuły do prasy podziemnej, wracając do swego zamiłowania p u 
blicystycznego z 1.1918-1920. W Powstaniu Warszawskim stracił maszynopis pam ięt
ników obejmujących wydarzenia polityczno-ekonomiczne Polski międzywojennej
i wspomnienia okupacyjne. Po wojnie pracował w Inst. Hodowli w Szczecińskiem.
Zm. w Szczecinie, pochowany w Krzyżanowicach. Nie był żonaty.
Dok.: 'Boniecki,Herbarz, t. 3, s. 107,180; 1.15, s. 22; Art. w piśmie „Jeździec i Hodowca”; Spis ziemian, woj.
kieleckie, s. 6; Spis obywateli, s. 28. Informacje rodziny.

Józef Chrzanowski (B. K.)
DONIM IRSKI WITOLD h. Brochwicz odm. (1.12.1874-6.12.1939), wł. maj. Czer
nin, niem. nazwa H ohendorf (pow. sztumski) oraz resztówki sąsiedniego maj. Wiel
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kie Ramzy, a od 1922 także maj. Marusza (pow. grudziądzki), rolnik. Syn Zygmunta
(zm. 1903 „w 62 im roku życia”) i Walerii z Pruskich h. Leliwa (zm. 1906 „w 58 ym
roku życia”). Ur. w Wielkich Ramzach.
Donimirscy, przez kilka stuleci rozsiedleni tylko w woj. pomorskim, w połowie
XVIII w. pojawili się w ówczesnym woj. malborskim. Obecnie ziemie te, ciągnące się
wzdłuż wschodniego brzegu Wisły, w jej dolnym biegu, nazywane są Powiślem.
Wchodzą one w skład dzisiejszego Pomorza Nadwiślańskiego, zwanego też Pomo
rzem W schodnim lub Gdańskim.
W XIX w. rodzina Donimirskich,
zadomowiona na Powiślu, szybko się
rozrastała. Zwiększał się tam również
jej stan posiadania. W połowie tegoż
stulecia należały do niej maj.: Buch
wald, Cygusy, Czernin, Ostrów Broże,
Małe Ramzy, Wielkie Ramzy, Telkwice, Zajezierze (wcześniej także G ór
ki). Z upływem czasu niektórzy człon
kowie rodziny opuścili swoje gniaz
da, osiadając na ziemi chełmińskiej,
w Wielkopolsce i na Mazowszu. Z a
sługą zarówno jednych, jak i drugich
było ofiarne społecznikostwo i bez
kompromisowa walka z germanizacją,
m.in. przez wzmacnianie ekonomicz
ne ziem ian i włościan, krzew ienie
oświaty oraz kultywowanie polskiej
tradycji. Wierny tym zasadom pozo
stał W D.
Rodzeństwo: 1. Janina (1873-1944),
za K azim ierzem S k arb k iem -K ru szewskim; 2. Paulina (1875-1961), za
Dwór w Czerninie z lotu ptaka, 2001
Władysławem Skotnickim (1867-1936);
3. Zygmunt (1877-1958), oż. z Haliną
z Lubrańca Dąmbską (1886-1977); 4. Waleria (1879-1951), za Stanisławem Kuczyń
skim (1882-1940).
W. D. już jako uczeń gimnazjum w Chojnicach doznawał szykan z powodu akcen
towania swojej polskości. Po zdaniu matury (1894) studiował prawo w Berlinie, a n a
stępnie rolnictwo w Halle, które ukończył z wynikiem celującym. Podczas studiów
aktywnie uczestniczył w działaniach grupy studentów polskich. Praktykę rolniczą od
był u stryjecznego brata swojego ojca, Edwarda Donimirskiego (1844-1907), wł. Ły
somic k. Torunia — o praktyki u niego ubiegała się młodzież ziemiańska ze wszyst
kich zaborów.
W 1. 80. XIX w. nastąpiły ważne wydarzenia rodzinne. D otąd Zygmunt, ojciec
W. D., gospodarował w Wielkich Ramzach, a Piotr Alkantary (1807-1887), dziadek
W. D., w Czerninie. Zygmunt, za namową rodziny żony, opuścił Powiśle. Przeniósł się
do Kongresówki, gdzie zakupił (1882) maj. Kożuszki k. Sochaczewa, a Wielkie R am 
zy przejął jego szwagier Karol Sampławski. Gdy na przełomie wieków Zygmunt (sen.)
poważnie zaniemógł (m.in. utrata wzroku), Zygmunt (jr.), brat W. D., przerwał studia
rolnicze i osiadł w Kożuszkach. Natom iast w Czerninie, po śmierci Piotra Alkantare-
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go gospodarstwem zajmowała się owdowiała Bo
gumiła z Wolskich D. (1816-1914), córka Fran
ciszka i Heleny z Żółkiewskich. Po ponaddziesięcioletnim jej zarządzaniu m ajątek podupadł.
W 1900 W. D. przejął Czernin oraz resztówkę
W ielkich Ramz. M łody gospodarz położoną
między Czerninem i Wielkimi Ramzami cegiel
nię przeniósł w bezpośrednie sąsiedztwo podwó
rza w Czerninie. Wytwarzaną cegłę użył m.in. do
rem ontu kapitalnego i m odernizacji dworu
w Czerninie. Ponadto zelektryfikował dwór i za
instalował w nim centralne ogrzewanie. Wiel
kim nakładem pracy doprowadził m ajątek do
rozkwitu.
W 1910 ożenił się z Wandą Sikorską (18.11.
1890-13.01.1974), córką
Stanisława Sikor
skiego h. Cietrzew i Anny z Łyskowskich h. Doliwa odm.
Pierwsze kroki jako działacz społeczno-narodowy, oświatowy i gospodarczy W. D. stawiał
jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Był
współzałożycielem polskiego spółdzielczego
Banku Ludowego w Sztumie (1910). Pełnił fun
kcję skarbnika Tow. Czytelni Ludowych na pow.
sztumski, a wraz z żoną prowadził bibliotekę
Tow. w Czerninie. Przez wiele lat był prezesem
lub wiceprezesem polskich komitetów wybor
czych w pow. sztumskim. Przewodniczył wielu
Witold Donimirski
wiecom przedwyborczym. Bardzo aktywną dzia
łalność niepodległościową prowadził pod koniec I wojny światowej, m.in. jako
współorganizator miejscowej Rady Ludowej w 1918. W tymże roku, gdy Polacy z za
boru pruskiego przygotowywali się do wyborów do Sejmu Dzielnicowego w Pozna
niu, wybrany został prezesem kom itetu wyborczego w pow. sztumskim. Jego żona
w tym czasie uczyła wiejskie dzieci czytać i pisać po polsku. Gdy w wyniku traktatu
wersalskiego zapadła decyzja o przeprowadzeniu plebiscytu na Warmii, Mazurach
i Powiślu, W. D. wszystkie siły skupił na działaniach, mających na celu przyłączenie
Powiśla do Polski. Został wybrany przedstawicielem ludności polskiej, aby bronić jej
interesów w landracie sztumskim. Niemcy nie mogli mu tego wybaczyć, traktując jego
obecność w landraturze (starostwie) jako obrazę niemieckich urzędników. Na nieko
rzystne dla Polaków wyniki plebiscytu, poza zastraszaniem ludności przez paramili
tarne bojówki niemieckie, miały także wpływ ówczesne niepowodzenia Polski w to
czącej się wojnie polsko-sowieckiej. Po przegranym plebiscycie W. D. chciał opuścić
Powiśle. Zam ierzenie to łatwo można było zrealizować, wymieniając (bardzo korzyst
nie finansowo) Czernin na jeden z oferowanych niemieckich majątków na terenach,
które wróciły do Polski. Jednak wobec nacisków władz polskich, by nie opuszczać
Prus Wschodnich, a tym samym nie osłabiać żywiołu polskiego, W. D. podjął brze
m ienną w skutkach decyzję pozostania na ziemi swoich przodków. Podobnie postąpi
ła większość polskich ziemian z Powiśla, w przeciwieństwie do mieszczan, masowo
przenoszących się do Polski. W krótce potem W. D. był jednym z inicjatorów utworze -
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nia Związku Polaków w Prusach Wschodnich (1920), a dwa lata później — Związku
Polaków w Niemczech. Perspektywa ograniczeń dewizowych sprawiła, że w 1922 zde
cydował się zakupić m ajątek na Pomorzu, aby dysponować w Polsce dochodem po
trzebnym na kształcenie dzieci. Kupił ostatecznie maj. M arusza od Augusta Ventzkiego, wł. fabryki maszyn rolniczych w Grudziądzu.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego W. D. z żoną wspomagali (także m a
terialnie) organizacje polskie powiązane ze Związkiem Polaków w Niemczech, m.in.
Polsko-Katolickie Tow. Szkolne, Tow.
Młodzieży, Tow. Ziem ianek, Tow. Ko
biet im. św. Kingi. W dwóch ostatnich
wiele inicjatywy wykazała Wanda D.,
pełniąc kierownicze funkcje, prowa
dząc zebrania, wygłaszając prelekcje,
organizując spotkania. W Czerninie
często obradowali organizatorzy róż
nych imprez, twórcy projektów patrio
tycznych przedsięwzięć. W parku lub
lasku czernińskim spotykała się pol
ska młodzież, uczestnicząc u grach
i zabawach oraz treningach sporto
wych. We dworze czernińskim podej
mowano też przybywających z Polski
przedstawicieli kultury i nauki, m.in.
profesorów polskich uniwersytetów,
przybywających do Prus Wschodnich
z referatam i wygłaszanymi dla człon
ków Związku Polaków w Niemczech.
W. D. ponadto pozostał członkiem
Rady Nadzorczej Banku Ludowego
w Sztumie do końca istnienia banku,
Wanda z Sikorskich Donimirska
tzn. do wybuchu II wojny światowej.
z synami Olgierdem i Czesławem
Działalność małżonków była powo
dem różnorodnych represji stosowa
nych przez Niemców. Od czasu dojścia H itlera do władzy szykany stawały się coraz
dotkliwsze. Przeprowadzano rewizje, blokowano konta, wytaczano procesy sądowe,
w których zgodnie z zaleceniem władz zapadały wyroki sprzeczne z prawem. Zdarzały
się częściowe wywłaszczenia. A wraz z ubywaniem polskich ziemian na Powiślu pracy
przybywało. Do 1939 na Powiślu i chyba też na terenie całych Niemiec dotrwały tylko
cztery dwory polskie należące do Donimirskich. Prócz W. D. w Czerninie, w Cygusach pozostał Józef, w Małych Ramzach Kazimierz, a na części Waplewa Zbigniew,
syn Kazimierza. Gdy postępowanie władz niemieckich wobec mniejszości polskiej
uległo dalszemu zaostrzeniu, Witoldostwo D. wywieźli swoje dzieci do Polski, sami
trwając na posterunku. Kazimierz i Zbigniew 30.04.1939 otrzymali nakaz wysiedleń
czy. Nielegalnie przedostali się do Polski i tam zastał ich wybuch wojny. W. D. i jego
żonie w czerwcu odebrano paszporty, a 15 sierpnia doręczono nakaz wysiedleńczy.
Udali się do Bad Nauheim, gdzie uprzednio W. D. przechodził leczenie sanatoryjne.
Tam we wrześniu 1939 został aresztowany, potem aresztowano jego żonę. Przetrzy
mywano ich w kilku więzieniach (Darm stadt, W iesbaden, Frankfurt n. M., Berlin),
a następnie Wandę osadzono w Konzentrationsleger (KL) Ravensbruck, a W. D.
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w KL Sachsenhausen, W obozie tym został zakatowany na śmierć. Podobny los spot
kał w 1941 w KL D achau Józefa D. z Cygus. Jesienią 1939 zamordowano także człon
ków rodziny zamieszkałych w Polsce (potomków *-►Edwarda D. z Łysomic): Jana D.
z Łysomic, prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej, oraz Jerzego D. z Golanic, posła na
sejm II RP.
Żonę W. D. więziono w Ravensbriick aż do kwietnia 1945. W stanie skrajnego wy
czerpania została przez Szwedzki Czerwony Krzyż przewieziona do Szwecji. Po rocz
nym leczeniu wróciła do kraju. Zamieszkała z dziećmi w Olsztynie, gdzie podjęła p ra
cę w Chłopskim Tow. Przyjaciół Dzieci, a potem w Książnicy Mazurskiej. Po przejściu
na em eryturę przeniosła się wraz z najmłodszym synem do Warszawy. Tam zmarła.
Otrzymała nagrodę regionalną im. Michała Lengowskiego (1970) „w uznaniu zasług
dla sprawy polskiej w czasie kam panii plebiscytowej (...) i ofiar poniesionych w okre
sie terroru hitlerowskiego przez wszechstronnie zasłużoną dla sprawy polskiej rodzi
nę Donimirskich”. Ponadto odznaczona została Krzyżem Oficerskim (1960) i Krzy
żem Komandorskim O rderu Odrodzenia Polski (1971). Dzieci: 1. Zygmunt i 2. Cze
sław, zmarli w dzieciństwie. Dożyło wieku dojrzałego sześcioro: 3. Olgierd (ur. 1913),
który ukończył Liceum Roln. w Bydgoszczy. Był pierwszym starostą olsztyńskim
(1945), współorganizatorem (1956) i przewodniczącym (1957) K om itetu Działaczy
Katolickich na Warmii i M azurach; współzał. i etatowym wiceprezesem Z G W armiń
sko-M azurskiego Tow. Kulturalno-Społecznego. W 1960 osiadł na gospodarstwie
pod Olsztynem, potem w Koźmicach Wielkich k. Wieliczki. Oż. 1. z Jadwigą Grodzką
(1919-1988), 2. z R enatą Stablewską (1930-1991), l°v. Witoldową Donimirską; 4,
Halina (ur. 1918), studiowała na SGH. Uczestniczka AK-owskiej konspiracji. Sani
tariuszka w Powstaniu Warszawskim. W marcu 1945 wraz z bratem Olgierdem przy
była do Olsztyna z pierwszą grupą operacyjną Ministerstwa Administracji Publicznej.
Z atrudniona w administracji, pracowała społecznie, m.in. prowadząc kursy repolonizacyjne. Odznaczona wielokrotnie (Krzyż Walecznych, Krzyż Kawalerski O rderu
Odrodzenia Polski). Poślubiła Józefa Schirmera vel Szyrmera (1907-1985), abs.
Wyższej Szkoły Wojennej, b. zastępcę szefa sztabu Warszawskiej Brygady Pancerno-M otorowej; 5. Bogumiła (1919-1969), w grudniu 1939 aresztowana przez Niem 
ców wraz z dwoma młodszymi siostrami pod zarzutem podpalenia obory w Maruszy,
Poślubiła inż. rolnika Zygm unta Krzysztofika (1914-1983), dyrektora PN Z Girgajny,
potem stadniny w Plenkitach, następnie twórcę i wieloletniego dyrektora Państwo
wego Stada Ogierów w Białym Borze; 6. Irena (ur. 1920), m aturę zdała w szkole
Zgrom adzenia SS. Sacre Coeur w Pobiedziskach. Po wojnie prowadziła sekretariat
Komitetu Narodowościowego w Olsztynie. Potem pracowała w konsulacie francu
skim w Krakowie. Z Polski wyjechała w 1948. Poślubiła Jeana R iallanda (1906-1999),
dyplomatę francuskiego; 7. Ewa (1922-1944), zginęła w Powstaniu Warszawskim; 8.
Stanisław (ur. 1928), mgr inż. chemik, dr nauk techn. Długoletni nauczyciel akade
micki w WAT. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim O rderu Odrodzenia Polski
oraz M edalem Rodła (tak jak i reszta rodzeństwa, żyjąca w ostatniej ćwierci XX w.
w Polsce). Oż. z D anutą D rabarek, artystą plastykiem.
Imię Wandy i W itolda Donimirskich nadano Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2
w Elblągu (1981). Gdy szkoła ta weszła w skład Zespołu Szkól Techniczno-Zawodowych w Elblągu, małżonkowie Donimirscy zostali jego patronam i (1998). W 2000
Szkole Podstawowej w Czerninie, przy ul. Donimirsldch 19, nadano imię Rodziny
Donimirskich.
Dok.: T. Oracki, Słownik biograficzny Wamiii, Mazur i Powiśla X IX i X X wieku, W. 1983, s. 63; Słownik bio
graficzny Pomotza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, 1.1, G. 1992, s. 342-343; P. Boehnmg,DieNationalpolnische Bewegung in Westpreussen 1815-1871, Marburg 1973; J. Borzys7kcwsia,Brochwicz-Donimirscy,
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pomorska rodzina ziemiańska, zasłużona w różnych dziedzinach życia narodowego, (w:) Zasłużeni ludzie Po
morza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego, G. 1979, s. 42-43; R. Janta Połczyński, Na straconym po
sterunku. Przyczynek do historii ostatnich dworów polskich ziemi sztumskiej, W. 1988; Ziemiaństwo polskie
1920-1945; S. Wierzchosławski, Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wr. 1980;
M. Wańkowicz, Na tropach Smętka, W. 1937; M. Zientara-Malewska, To nie ballada, to prawda!, Olsztyn
1976; H. Lehr i E. Osmańczyk, Polacy spod znaku Rodła, W. 1972; Z dziejów Sztumu i okolic, Biblioteczka
Tow. Miłośników Ziemi Sztumskiej, t. 3, Sztum 1999; H. Donimirska-Szyrmer,Był taki świat..., W. 2003.

Stanisław Donimirski
DOWGIAŁŁO OSKAR h. Z adora (6.06.1902-23.01.1988), wł. maj. Siesiki (pow.
Wiłkomierz) i Russywel (pow. Równe), ekonom ista-rolnik. Syn Dom inika (23.03.
1867-6.02.1931) i Anny z Chodkiewiczów h. Gryf (1.05.1870-23.03.1947), córki Jana
Karola i Oktawii z Falkowskich.

Pałac w Siesikach na Litwie, zdjęcie ze sztychu Andriollego

Rodzeństwo: 1. Stanisław (1894-1943), gospodarował w Russywlu, zamordowany
przez Ukraińców; 2. Karol M arian (26.01.1896-04.1940), wł. maj. Nowomalin (pow.
zdołbunowski), w 19.09.1939 jako rtm. aresztowany przez NKWD i prawdopodobnie
rozstrzelany w Równem lub Kijowie; 3. Konstanty (1898-1918), zginął pod Bobrujskiem jako oficer; 4. Dominik (1900-1919), zginął jako por. uł. w Pszczółkach w cza
sie zajmowania Gdańska; 5. M aria Oktawia (1904-1991), za Dymitrem ks. Korybutem-Daszkiewiczem; 6. Idalia (1906-1996), za Aleksandrem Krzeczunowiczem
z Sarnek; 7. A nna (1913-1916).
O. D. studia w zakresie ekonomii ukończył na Wydz. Prawno-Ekonomicznym UP
w 1926. Po ojcu objął maj. Siesiki z zamkiem z końca XIII w., położonym nad jezio
rem o pow. ok. 150 ha. Przed reform ą rolną w 1922 m ajątek ten stanowił ok. 5000 ha,
w tym ok. 1500 ha lasów. Po reform ie — 230 ha, w tym z fol. Posady (80 ha), Runejki
(60 ha), cegielnią na pow. 9 ha, ponadto 8 domów w miasteczku Siesiki z ogrodami po
ok. 2 ha. Po matce odziedziczył maj. Russywel o pow. ok. 1000 ha. Połowę obszaru
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stanowił las, resztę pola uprawne z planta
cjami buraków cukrowych i nasiennych,
oraz łąki, na których prowadzono hodowlę
koni remontowych.
W 1940 związku z masową wywózką
w głąb Rosji, przedostał się z m atką przez
„zieloną granicę” z Litwy do Polski, naj
pierw do Pińska, potem do Suwałk, gdzie
internowany został przez Niemców, następ
nie dzięki interwencji Adama i Beaty hr.
Branickich z Wilanowa — do Warszawy.
W czasie wojny O. D. działał w RGO. Po
1945 pracował w rolnictwie, zielarstwie
i w nasiennictwie.
D.
O., oż. w 1941 z Krystyną Jezierską
h. Prus II Nowina z Pobikrów (6.02.1920
6.08.1998), córką Józefa (1885-6.06.1954)
i M arii G ab rieli z H orw attów (15.08.
1895-31.03.1983), córki Aleksandra i Jad
wigi z hr. Krasickich h. Rogala.
Dzieci: 1. Władysław Dominik (ur. 14.07.
1942 w W alewicach), geolog, kontroler
w NIK. Żona Elżbieta Olizar (ur. 2.07.1943
w Szeligach), malarka, konserwator. Dzie
ci: 1.1. Gabriela (ur. 23.03.1972 w Warsza
wie), ukończyła stosunki międzynarodowe
na UW, pracownik konsulatu w Hongkon
gu. Mąż Kalok Chan (ur. 12.06.1968), poli
tolog; ich córki: 1.1.1. Monika (ur. 23.12.
1996), 1.1.2. N atalia (ur. 22.11.1998), 1.1.3.
Kaja (ur. 5.10.2000), 1.1.4. Maja (ur. 5.10.
2000); 1.2. A nna (ur. 28.01.1974 w Warsza
wie), etnograf. Mąż Grzegorz Tulisow —
małżeństwo unieważnione. Ich córka: 1.2.1.
M aria (ur. 6.07.1996 w Warszawie); 1.3.
M agdalena (ur. 26.10.1977 w Warszawie),
socjolog, filozof; 1.4. Zofia (ur. 30.10.1979
w Warszawie), filozof, m uzyk-harfistka;
1.5. Jerzy (ur. 20.04.1985 w Warszawie), li
cealista; 2. Anna (ur. 9.12. 1943 w Walewi
cach), pedagog w Indianapolis (USA). Mąż
Tomasz Beczkiewicz (ur. 18.01.1936), filo
log, organizator Międzynarodowych Festi
wali Skrzypcowych w Indianapolis. Ich
dzieci: 2.1. Jona (ur. 29.02.1972 w Indiana
polis), skrzypaczka; 2.2. Paweł (ur. 15.09.
1973 w Indianapolis), wiolonczelista; 3. R ó
ża (ur. 12.11.1946 w Komorzu), ekonomistka. Mąż Jerem i Grocholski (ur. 8.02.1927),

Baszta w Siesikach, 1990

Krystyna i Oskar Dowgiałłowie, 1985
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etnograf. Dzieci: 3.1. Joanna (ur. 10.08.1971), religioznawca, 3.2. Teresa (ur. 1.09.
1972), pedagog, 3.3. Idalia (ur. 17.04.1980), studentka; 4. Bolesław (ur. 4.09.1948
w Pszczewie), rencista.
Władysław Dominik Dowgiałło
DZIEWOLSKI ZYGMUNT h. Dziuli (1845-1929), wŁ maj. Krościenko nad D unaj
cem (pow. nowotarski), rolnik. Syn Michała Hieronim a (1817-1890) i Anny z Kuli
gów, córki bogatego mieszczanina z Suchej Beskidzkiej, która w 1842 otrzymała od
ojca dobra krościeńskie, obejmujące większą część Pienin. W skład klucza wchodziły:
Krościenko, Grywałd i Tylka. Michał H iero
nim podzielił te dobra między dzieci.
Rodzeństwo: 1. Apolinary (1842-1918),
wł. maj. Grywałd (pow. nowotarski). Oż.
z Katarzyną z Wilczyńskich (1856-1947). Ich
dzieci: 1.1. Jadwiga (ur. 1883), za J. Magierą;
1.2. Jan (ur. 1889), oż. z Ludwiką Białkow
ską; 1.3. Zofia (ur. 1892), za Celewiczem;
1.4. Józef (ur. 1894), oż. z Janiną Wohn; 1.5.
Anna (ur. 1895), za F. Dankiewiczem; 1.6. A n
toni (ur. 1898), oż. z Ludmiłą Myszkowską;
1.7. M aria (ur. 1902) za M. Rospondem; 2.
Michalina (1847-1929), wł. maj. Tylka (pow.
nowotarski), po jego sprzedaży mieszkała
przy mężu A. Kosterkiewiczu w maj. Wielo
pole (pow. nowosądecki).
Z. D., abs. Wydz. Rolnego UJ, początko
wo dzierżawił majątek kościelny w Raciboro
wicach pod Krakowem, a po śmierci ojca
osiadł na dobrach krościeńskich. Obejmowa
ły one wówczas ok. 300 ha gruntu ornego,
Zygmunt Dziewolski
ponad 470 ha lasów, polany, pastwiska, ogro
dy oraz karczmę z zajazdem. Z. D. prowadził
gospodarkę leśną (tartak drzewny) i rolniczą. Lasy pienińskie stanowiły głównie buki
karpackie i jodły z domieszką drzew liściastych. Na miejsce wycinanych pierwotnych
lasów jodłowo-bukowych Z. D. polecił sadzić świerki, gdyż świerk jako jedyne w tym
czasie drzewo celulozowe dawało największe dochody z lasu. Z. D. był dobrym gospo
darzem, rozbudował dwór krościeński, zwany Na Ptaszkowej, dbał o jego otoczenie,
urządzając wspaniały ogród i staw z pstrągami. Doceniano jego umiejętności fachowe
i organizacyjne, był szanowany przez krościeńskich górali. Z. D. zmarł w Krościenku.
Oż. z H onoratą z Sapalskich (1854-1928), wnuczką Franciszka Sapalskiego (wy
kładowcy matematyki na UJ w X V III w.) i autora pierwszego w języku polskim po
dręcznika geometrii wykreślnej. Ich dzieci: 1.
Romuald (1878-1940); 2. Stefan
(1882-1943), który ukończył Wydz. Mechaniczny PLw. Pracował w warsztatach ko
lejowych w Nowym Sączu, gdzie też prowadził samochodowe kursy nauki jazdy.
W 1932 otworzył zbudowany w Krościenku renomowany pensjonat „Luna”. Zajm o
wał się usługami turystycznymi: założył dla gości kort tenisowy, kręgielnie, hodował
ryby w stawach rybnych. W czasie okupacji niemieckiej działał w ruchu oporu. Aresz
towany w 1942 i wywieziony do Oświęcimia, tam zmarł; jego dzieci: 2.1. Zofia (1913—
1984), za M arianem Szczerbińskim, lekarzem, ich dzieci: 2.1.1. Anna (ur. 1941), za
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P. Candio, architektem wnętrz, mieszka we Francji; 2.1.2. Piotr (ur. 1946), architekt,
mieszka we Francji; 2.2. Irena (ur. 1925), ekonomistka, za Adamem Skarbińskim,
inż, lotnictwa, ich syn: 2.2.1, Stefan (ur. 1959), ekonom ista, mieszka i pracuje we
Francji, jego dzieci: 2.2.1.1. Dawid (ur. 1992) i 2.2.I.2. Anna; 3. Zofia (1880-1958), za
Ludwikiem Sitowskim, prof. U P (dziekan Wydz. R olno-Leśnego UP, a w 1. 19251926 rektor tej uczelni), znanym zoologiem i etnologiem, badaczem fauny Pienin,
zajmującym się głównie owadami i ptakam i — był jednym z inicjatorów uznania Pie
nin za rezerwat przyrody. Jako uczony wszedł do fachowej literatury światowej. Ich
dzieci: 3.1. Zygmunt (1906-1964), muzykolog i pianista. Jego dzieci: 3.1.1. Krystyna
(ur. 1936), za Pogodzińskim, po jego śmierci za K. Górskim, 3.1.2. A nna (ur. 1945),
za M. Aniołem; 3.2. Michał (1909-1974), lekarz laryngolog. Jego dzieci: 3.2.1. Ewa
(ur. 1941), za W. Frenchowiczem, 3.2.2. Michał (1963), oż. z B. Witkowską; 4. Michalina
(1884-1967), za Władysławem Grotowskim, inż. leśnikiem, zasłużonym wójtem Kro
ścienka, który w latach okupacji niemieckiej nie dopuścił do kolaboracji z okupantem
krościeńskich górali, co przepłacił więzieniem w osławionym zakopiańskim „Pałace”
i kalectwem w wyniku tortur; dzieci: 4.1. M aria (1924-1993), za Eugeniuszem Rustanowiczem, ich dzieci: 4.1.1.Michał (ur. 1949), informatyk, oż. z E. Zasińską, 4.1.2.
Andrzej (ur. 1950), prawnik, oż. z H. Urbańską; 4.2. Janina (ur. 1920), za Antonim
Salamonem.
Dok.: Dokumentacja rodziny Dziewolskich w zbiorach rodzinnych.

Witold Darlewski
DZIEWOLSKI ROMUALD h. Dziuli (1878-24.04.1940), wł. maj. Krościenko nad
Dunajcem (pow. nowotarski), inż. Syn »+ Zygmunta (1845-1929) i H onoraty z Sapalskich (1854-1928). Ur. w Krościenku lub Raciborowicach.
Rodzeństwo: zob. biogram Zygmunta Dziewolskiego.
R. D. w wiedeńskiej Hochschule für Bodenkultur ukończył wydz. zabudowy gór
skich potoków.

Dwór w Krościenku
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Projektował i nadzorował regulację górskich potoków na obszarze Galicji, m.in.
w Zakopanem , także w samych Tatrach i Pieninach. Pracował we Lwowie, gdzie
w 1920 kierował jednym z odcinków obrony Lwowa. Pod koniec 1.20. powrócił do ro 
dzinnego Krościenka. Po śmierci ojca »-*■Zygmunta (1929) Dziewolscy sprzedali Dy
rekcji Lasów Państwowych część lasów w Pieninach (369 ha), które wraz z lasami od
kupionymi od rodziny Drohojowskich, dobrami czorsztyńskimi utworzyły Pieniński
Park Narodowy. R. D. wybudował w Krościenku piękną willę modrzewiową, zwaną
Nowym Dworem lub domem Na Klinie. Do dom u krościeńskiego poza lasami, tarta
kiem (gospodarka leśna), pastwiskiem (hodowla owiec) należały również trzy źródła
mineralne wód, zaliczanych do grupy szczaw alkalicznosłonych. Do czasów wojny
Nowy Dwór funkcjonował jako pensjonat, gdyż Krościenko w 1. 30. uzyskało status
uzdrowiska klimatycznego.

Maria z Sitowskich Dziewolska

Romuald Dziewolski

R. D. zm. w Krościenku, a posesja Nowy Dwór przeszła w ręce jego żony Marii
z Sitowskich (9.01.1879-9.03.1961), córki Jana Sitowskiego h. Leszczyc Bróg, wł. maj.
Mordarka (pow. limanowski), prawnika i sędziego (autora prac opisujących dwory,
dworki i ich właścicieli), którego dorobek piśmienniczy stanowi niewątpliwie cenny
przyczynek do poznania życia i obyczajów polskiej szlachty na ziemi sądecko-limanowskiej przełom u XIX i XX w. M aria D. pielęgnowała polskie tradycje szlacheckie,
kierowała się w swym życiu wartościami katolickimi i patriotycznymi. W czasie wojny
w dom u Na Klinie znaleźli schronienie zarówno wygnańcy rodzinni, jak i uchodźcy
z Warszawy, uciekinierzy ze wschodu z okolic Lwowa. Ukrywano również partyzan
tów AK, rannych w czasie potyczek z Niemcami.
W wyniku reformy rolnej w 1945 m ajątek leśny rodziny Dziewolskich został zabra
ny i włączony do Pienińskiego Parku Narodowego, ocalało zaledwie ok. 6 ha ziemi
oraz rodzinny dom Na Klinie.
Dzieci: 1. Halina (1903-1980), po śmierci matki przejęła dom Na Klinie. Poślubiła
oficera W P Tadeusza Darlewskiego (1882-1977). Do 1939 Darlewscy mieszkali
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w Warszawie, gdzie Tadeusz Darlewski pracował w Korpusie Kontrolerów MSWojsk.
W 1939 uniknął szczęśliwie niewoli sowieckiej, został internowany i lata okupacji
spędził najpierw w Rumunii, a potem w Niemczech w oflagu VII b w Dóesel. H ali
na D., wyrzucona przez Niemców z mieszkania przy al. Szucha w Warszawie, w 1940
wraz z synami wyjechała do Krościenka i z mężem, który w 1946 r. wrócił do kraju, za
mieszkała w domu Na Klinie. Tadeusz Darlewski po wojnie pracował jako notariusz
w Krościenku i tam zmarł. Ich dzieci: 1.1. Jerzy (1931-1995), oż. z H eleną Irzykowską
(1935), ukończył śląską AM. Pracował w Instytucie Onkologii w Gliwicach, a następ
nie był kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Krościenku, gdzie również pełnił funkcje
społeczne związane z rodzinną miejscowością. Ich dzieci: 1.1.1. Ryszard (ur. 1963)
jest nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem piłkarskim, oż. z Haliną z Ligasów (1963). Na gruntach domu krościeńskiego wybudował dom, w którym przecho
wuje liczne trofea myśliwskie. Ich dzieci: l . l . l . l , Andrzej (ur. 1983), student Wyższej
Zawodowej Szkoły Podhalańskiej, jest piłkarzem, 1.1.1.2, Agnieszka (ur. 1987), ob
darzona zdolnościami graficzno-malarskimi, uczennica liceum w Krościenku; 1.1.2.
Anna (ur. 1967), za Cezarym Sienkiewiczem (1967), jest lekarzem, kontynuuje tra
dycje rodzinne — jest kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku i zajmuje się rodzinnym domem N a Klinie, dbając o jego
wystrój wewnętrzny oraz pielęgnując ogród. Syn Anny 1.1.2.1, Tomasz (ur. 1992) jest
uczniem szkoły w Krościenku; 1.2. W itold (ur. 1937), oż. z M artą ze Scieburów (ur.
1935), ukończył Wydz. Chemii UW. Doktoryzował się w Inst. Chemii WAT, gdzie
przez długie lata pracował jako nauczyciel akademicki. Pełnił szereg funkcji społecz
nych, m.in. był anim atorem życia kulturalno-sportowego w WAT, prezesem klubu
szachowego, prezesem Rady Nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej. Odznaczony
m.in. M edalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim O rderu Odrodzenia
Polski. Ż ona Witolda, M arta, po uzyskaniu doktoratu pracowała jako adiunkt
w SGGW; 2. Stanisław (1904-1984), oż. z Ireną Korczak-Kotowicz (ur. 1910), był a r
chitektem. Krościenko zawdzięcza m u zaprojektowanie Dom u Parafialnego, domu
Muzeum Pienińskiego i kilku willi. W pobliskiej Szczawnicy zaprojektował inhalato
rium i nowoczesny zakład przyrodoleczniczy. Jego dziełem jest również Muzeum H u
culskie w Żabiem. Pracował po wojnie w Warszawie, gdzie był kierownikiem pracow
ni architektonicznej PKO. Dzieci: 2.1. Ryszard (ur. 1935), abs. Wydziału Budownic
twa PW, wyjechał do Francji, gdzie prowadził w Paryżu biuro projektowe. Oż. z Yveli
ne Gouriou, m a córkę 2.1.1. Sandrine; z drugą żoną G inette Combe mieszka na La
zurowym Wybrzeżu; 2.2. Andrzej (ur. 1936), abs. Wydz. Mechanicznego PW, oż.
z H anną z Gutkowskich, mieszka pod Paryżem. Ich dzieci: 2.2.1. Patrick, prawnik,
pracuje w Paryżu w kancelarii adwokackiej; 2.2.2. Izabela, za Danielem Carre, miesz
ka z rodziną na pograniczu francusko-szwajcarskim; ich dzieci: 2.2.2.I. Julien,
2.22.2. Yoan; 2.3. M ariola (1949-2002), abs. Wydziału Sanitarnego PW, pracowała
w Warszawie i w Kielcach (Budimex), projektując instalacje sanitarne; 3. Adam
(1907-1972), oż. z Haliną Zawadzką (1912-1999), był prawnikiem. Zajmował się wy
właszczaniem ziemi pod budowę zbiorników wodnych: Rożnów, Sola, Czorsztyn.
W Krościenku na terenach dworskich wybudował willę Adamówkę. Po wojnie był
prezesem Stronnictwa Demokratycznego w Szczawnicy-Krościenku. Dzieci: 3.1. Li
dia (ur. 1937), ukończyła w Warszawie AWF (specjalność: rehabilitacja). Początkowo
pracowała w tym zawodzie, a następnie w Polskich Liniach Lotniczych LO T jako ste
wardesa, instruktor personelu pokładowego i specjalista ds. szkolenia. Poślubiła
R. Kowalczyka, prof. Ich dzieci: 3.1.1. A nna (ur. 1968), ukończyła studia z zakresu tu 
rystyki i pracuje w PLL LOT jako stewardesa; 3.1.2. Rafał (ur. 1972) jest pilotem
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w tym samym przedsiębiorstwie i studiuje na Wydziale lotniczym w AON. 3.2. D anu
ta (ur. 1942), za Wojciechem Żurawińskim (ur. 1940), abs. AWF w Warszawie, spe
cjalność rehabilitacja, pracuje w Studium Wychowania Fizycznego na UW. Dzieci:
3.2.1. Agnieszka (ur. 1971), abs. Wydz. Socjologii UW; 3.2.2. Tomasz (ur. 1973).
Dok.: J. Sitowski, Dwory w Krościeńskiem, Piotrków Trybunalski 1917; S. Kitowski, Rodem z ziemi sądeckiej,
Gliwice 2003; B. Krzan, Klejnot zagubiony w górach. 700-lecie Krościenka nad Dunajcem, Kr. 1988; Doku
menty i wspomnienia rodzinne, fotografie z lat 1870-1970.

Witold Darlewski
GAWIŃSKI ROMUALD h. Rawicz (4.02.1845-9.03.1929), wł. maj. Owczary (pow.
olkuski), inż. kolej. Syn Ignacego, ppor. 10 p. p., za udział w Powstaniu Listopadowym
zesłanego do Urzum u w gub. wiackiej, skąd po paru latach wrócił do Królestwa Pol
skiego i pracował jako urzędnik kontroli skarbowej w gub. lubelskiej, oż. z Petronelą
Zagrodzką. Ur. w Lublinie.
Rodzeństw o: 1. A m elia (ur. 23.02.
1831), 2. Felicja (ur. 9.11.1832), 3. Walery
(ur. 7.12.1839), 4. Bronisława (ur. 3.10.
1841).
R. G. w dzieciństwie mieszkał w gub. lu
belskiej (w Lublinie, Przemyślu i w H ru
bieszowie). W 1863 przystąpił do powsta
nia, lecz wkrótce ciężka choroba (tyfus)
zmusiła go do rezygnacji z udziału w wal
kach. W jesieni 1864 wyjechał z rodzica
mi na Ukrainę. Po ukończeniu studiów
jako inżynier podjął pracę w zarządzie ko
lei żelaznej, mieszkając w Białej Cerkwi.
Oż. z Julią Formińską, miał troje dzieci
— wszystkie ur. w Białej Cerkwi. W 1899
rodzina Gawińskich wyjechała do Kijo
wa. W wypadku kolejowym R. G. stracił
prawą rękę, co nie ograniczyło jednak je 
go aktywności zawodowej i społecznej.
Również w 1899 zakupił „resztów kę”
Owczary (67 ha); choć leżące tuż koło
Krakowa, znajdowały się już na terenie
Dwór w Owczarach
Królestwa Polskiego. Resztówka obej
mowała położony malowniczo na zboczu
wzgórza dwór, otoczony ogrodem o cennym drzewostanie, pola orne i łąki oraz od
dzielony od nich gruntami chłopskimi las, zwany Międzygaje. R. G. nadal jednak
mieszkał w Kijowie, gdzie synowie po ukończeniu gimnazjum podjęli studia wyższe.
Trudno stwierdzić, w jakim stopniu ich mobilność terytorialna (częste wyjazdy do
Krakowa i Warszawy oraz na zachód Europy, m.in. do Francji) była cechą rodziny
Gawińskch, czy też była właściwa ówczesnej elicie intelektualnej polskiego środo
wiska Kijowa.
Jak wspomina pisarz Edward Ligocki: „Ośrodkiem literackim w Kijowie był rów
nież dom państwa Gawińskich tuż koło Złotej Bramy. Pan Romuald senior był jed 
nym z naczelnych inżynierów kolei południo-zachodniej, dzieci jego Jadwiga i Stani
sław pisały wiersze. Wydaliśmy wówczas nakładem pana Rom ualda antologię poezji
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Julia Gawińska

Romuald Gawiński w mundurze we
terana Powstania Styczniowego, 1926

polskiej pt.: Różnymi szlaki (Kijów 1906). Brali w niej udział jako autorzy początku
jący pisarze tego środowiska. Owczary, z któryeh jeździło się końmi do pobliskiego
Krakowa, stały się poniekąd stacją przetokową kijowskiej grupy literackiej. Cyganiło
się przepustki — niezbyt rygorystyczny był posterunek w Michałowicach...” O aktyw
ności członków tej grupy mówią liczne czasopisma literackie, jakie zaczęły wychodzić
w Kijowie po rewolucji 1905/1906. R. G. był też członkiem Zarządu Rzym sko-Kato
lickiego Tow. Dobroczynności, które rozporządzało znacznymi funduszami, dzięki
wsparciu zamożnego odłamu kijowskiej Polonii oraz bogatego polskiego ziemiaństwa Ukrainy. Tow. prowadziło m.in. działy: oświatowy, pomocy materialnej, pośred
nictwa pracy, pomocy lekarskiej oraz rozbudowany Wydział Letnisk.
Rewolucja 1917 w Rosji spowodowała masowy exodus Polaków. Gawińscy wraz
z rodziną synowej, żony Stanisława, wyjechali z Kijowa na przełomie 1917 i 1918 wy
najętym wagonem towarowym, co pozwoliło zabrać ze sobą m.in. część zasobów bo
gatej biblioteki.
R. G. wraz z żoną (zm. 1924) i córką Jadwigą osiadł w Owczarach, obejmując pro
wadzenie gospodarstwa. Brak wykształcenia fachowego, inwalidztwo, zaawansowany
wiek, a jednocześnie wysokie koszta utrzymania dużego dworu i rozległego ogrodu
(niewspółmierne do rolniczego zaplecza) utrudniały, szczególnie w latach kryzysu,
zarządzanie majątkiem, a synowie podjęli zgodnie ze swym wykształceniem pracę
w instytucjach państwowych i samorządowych.
Po śmierci R. G., który zmarł w Owczarach i pochowany został w Warszawie w gro
bie rodzinnym na cm. Powązkowskim, administrację majątku powierzono A ntonie
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mu Krasuskiemu (legioniście I Brygady Legionów), który po paru latach zrezygnował
z pracy i przeniósł się do swojej kamienicy w Krakowie. Owczary zostały bardzo nie
fortunnie wydzierżawione. Nieuczciwość dzierżawcy, konieczność spłaty bardzo wy
sokiego podatku spadkowego zadecydowały o sprzedaży majątku. Nabywcą Owczar był
min. Eugeniusz Kwiatkowski, którem u po II wojnie światowej w ram ach reformy rol
nej m ajątek odebrano, lokując we dworze szpital psychiatryczny. Otoczenie dworu
zostało zeszpecone przez dobudowanie dwu pawilonów, a całkowicie zaniedbany
ogród zdziczał, choć przez władze PR L zaliczony został do obiektów zabytkowych.
Po sprzedaży Owczar Jadwiga i Stanisław G. kupili mały dworek z parom orgowym
ogrodem we wsi Jankowice (pow. skierniewicki).

Władysław, Jadwiga i Stanisław Gawińscy

Dzieci: 1. Jadwiga (1876-1942), za Jerzym Stanisławem Lipskim (ślub w 1926
w Korzkwi, kościele parafialnym Owczar). Przed ślubem mieszkała w Owczarach,
wykorzystując swe zdolności malarskie do opracowywania ilustracji dla podręczni
ków szkolnych. Po rozwodzie i sprzedaży Owczar zamieszkała w Jankowicach, na
wiązując rozlegle kontakty korespondencyjne dzięki znajomości esperanto. O jej
społecznym zaangażowaniu świadczy zachowana dokum entacja z działalności w Tow.
Dobroczynności w Kijowie, a także pracy pielęgniarki w czasie wojny 1920 oraz prze
kazania darów na rzecz zamku na Wawelu z lat 1922 i 1935; 2. Władysław Piotr (188011.09.1932). Ukończył studia wyższe w Petersburgu. W 1925 zamieszkał w Wolnym
Mieście Gdańsku, a w 1926 przeniósł się do Gdyni, gdzie współorganizował Kom u
nalną Kasę Oszczędności i został jej wicedyrektorem, włączając się aktywnie w spo
łeczne życie miasta, m.in. jako współorganizator pierwszych uroczystych obchodów
Święta Morza. Poślubił Annę Alinę z Mączyriskich, z którą miał córkę 2.1a. M arię
Alinę (ur. 1910), l°v. za oficerem WP K. Pieniążkiewiczem (ślub w 1935), który
zginął we wrześniu 1939, 2°v. za K. Giżyckim, pisarzem. O ba małżeństwa bezdzietne.
W. G. po śmierci pierwszej żony poślubił A nnę z Rogowskich (12.08.1894 w Kijowie 19.07.1968 w Gdyni), pianistkę. Oboje pochowani na cm. Witomiriskim. Ich syn 2.2b.
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Andrzej Juliusz (15.08.1927 w Gdańsku - 26.04.1980 w Warszawie), ochmistrz, oż.
2. z H anną z Janikowskich; syn 2.2.1a. Tomasz (ur. 6.07.1959 w Gdyni), dziennikarz,
oż. z M ałgorzatą z Janików, ma córkę 2.2.I.I. Annę (ur. 13.03.1992 w Gdyni); 3. Sta
nisław Edward (13.04.1882 1960), od 1899 mieszkał z rodzicami w Kijowie, gdzie
ukończył gimnazjum w 1902 i Wydz. Prawa Uniw. Kij. w 1908. Po odbyciu aplikacji
adwokackiej rozpoczął praktykę adwokata przysięgłego. Z Ukrainy wyjechał do Pol
ski w 1918 i po krótkim pobycie w Owczarach zamieszkał w Warszawie. W maju 1919
wstąpił do służby państwowej. Po paru miesiącach objął stanowisko naczelnika Wydz.
Prawnego w Ministerstwie Zdrowia Publicznego. W 1929 przeszedł do Dyrekcji Pol
skiego M onopolu Tytoniowego, a w 1935 do Ministerstwa Skarbu na stanowisko na
czelnika Wydz. Administracji Monopolów. W 1929 odziedziczył wraz z rodzeństwem
maj. Owczary. W czasie okupacji mieszkał w Jankowicach lub w Warszawie, zarabia
jąc dorywczo. Po Powstaniu wywieziony przez Pruszków do Częstochowy, wrócił do
Jankowie. Jesienią 1945 wyjechał z tzw. grupą operacyjną do Gdańska. Mianowany
burmistrzem Nowego Miasta Gdańskiego, objął ten urząd. W zimie 1948/1949 po
wykupieniu od przedwojennego lokatora mieszkania, które ocalało od zniszczeń
Powstania, zamieszkał z żoną, córką i wnuczką w Warszawie. Pracował parę lat
w Państw. Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych. Zm arł w Warszawie, pocho
wany w grobowcu rodzinnym na cm. Powązkowskim. Stanisłw Edward oż. się w War
szawie 2.10.1912 z Adelą Stecewicz (1891-1992), córką Józefa i Adeli z K łottówvon
Heidenfeld, wł. maj. Miory (pow. brasławski). Ukończyła gimnazjum rosyjskie w Pe
tersburgu. Nie pracowała zawodowo. Zm . w Warszawie, pochowana na cm. Powąz
kowskim w grobie rodziców. Ich dzieci: 3.1. H elena (ur. 1915), abs. ANP, za W itol
dem Klarnerem (1902-1940), inż. budownictwa, zginął w Katyniu: córka 3.1.1. M ag
dalena (ur. 1940), abs. PW, mgr inż. łączności, za Andrzejem Śniadowskim (ur. 1933),
abs. PW, mgr. inż. mechaniki; 3.2. Janina (ur. 1917), abs. UW, prof. IH PAN, za Zbig
niewem Leskiewiczem (1916-1987), abs. ANP, doc. dr. ekonomii UMCS.
Dok.: Fot. w posiadaniu rodziny; Boniecki, Herbarz, t. V, s. 388; AP w Krakowie, Księgi hipoteczne Owczar
nr 108 Z; R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego, t. 2, 1996; AP w Lublinie,
Komisja woj. lubelskiego, sygn. 953; E. Ligocki, Dialogi z przeszłością, W 1970, s. 81; W. Rodowicz, St. Rodowiczowa, Z. z Rodowiczów Iwanicka. Tryptyk rodzinny. Dzieje rodziny Rodowiczów, W. 1999, s. 101,130;
T. Zienkiewicz, Polskie życie literackie w Kijowie w latach 1905-1918, Olsztyn 1990\ Parki i ogrody zabytkowe
w Polsce, W. 1992.

Magdalena Klamer-Sniadowska
GIEWARTOWSKI JAKUB (26.09.1886-26.08.1956), współwł. maj. Krynica Podlas
ka (pow. sokołowski). Syn Stanisława i Wandy z Zawadzkich, wnuk Aleksandra i Teo
dory z Przesmyckich, wł. maj. Czerśl i Ryżki (pow. łukowski). Ur. w Czerśli.
Ojciec, Stanisław G., pracownik zarządu kolei żelaznych, posiadał w Lublinie dom
z rozległym ogrodem. Z zamiłowaniem oddawał się ogrodnictwu, zwłaszcza hodowli
róż sztamowych. Prowadził też ożywioną działalność jako wieloletni instruktor sa
downictwa na terenie Lubelszczyzny.
Rodzeństwo: 1. Marian, współwł. Krynicy, kierował gospodarstwem rolniczym.
J.
G. ukończył w 1907 Gimn. Filologiczne im. S. Staszica w Lublinie. Pod wpływem
klimatu domu rodzinnego podjął studia wyższe w Akademii Rolniczej w 'taborze (19071909), a po ich ukończeniu odbył praktykę w znanej wówczas firmie „Braci H ozer”
w Warszawie. W 1916 objął zakupiony przez ojca maj. Krynicę Podlaską, która stała
się wkrótce cenionym ośrodkiem rolniczo-ogrodniczym. Zasłużona firma „Stanisław
Giewartowski i synowie” cieszyła się dużą popularnością, o czym świadczą m.in. wy
różnienia i m edale otrzymywane na wystawach ogrodniczych w 1.1923,1924, 1926.
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J. G. działalność ojca znacznie rozszerzył i wzbogacił prowadzonymi już samodziel
nie obserwacjami i doświadczeniami pomologicznymi. Utrzymywał kontakt z naj
bardziej znanymi ówczesnymi europejskimi stacjami doświadczalnymi, np. w East
Mailing w Anglii oraz na północnym Kaukazie, w wyniku czego Krynica uzyskała
znaczną kolekcję podkładek oraz liczący się kompleks grusz kaukaskich. Stały się one
przedm iotem prowadzonych na przestrzeni wielu lat badań naukowych. Zostały one
udokumentowane w pracy J. Wierszyłowskiego, Studia nad gruszą kaukaską od 1932
do 1945 (Kórnik 1946, nakładem Fundacji Zakłady Kórnieckie). W centrum sadow
niczych doświadczeń J. G. znalazł się problem mrozoodporności drzew — odmian
krajowych. Krynica posiadała również odmiany jabłoni własnej hodowli. J. G. p ro 
wadził nadto obserwacje w zakresie pszczelarstwa we własnej pasiece, liczącej 100 uli.
Swoją wiedzę przekazywał innym; pisał artykuły, publikowane na łamach „Przeglądu
Ogrodniczego” i „Pszczelarstwa”. W okresie międzywojennym Krynica była terenem
często odwiedzanym przez wycieczki sadowników. Tutaj odbywali także praktyki za
wodowe absolwenci szkół ogrodniczych i rolniczych.
J. G. łączył pracę zawodową z działalnością społeczną na terenie powiatu. Gorąco
popierał budowę dróg oraz szkół w powiecie. Na budowę szkoły podstawowej w Kry
nicy bracia ofiarowali plac o obszarze 5600 m2, wspierając jej funkcjonowanie. Z a
całokształt działalności na rzecz powiatu i kraju został udekorowany Srebrnym
Krzyżem Zasługi (num er 1570). Osiągnięcia, o których była mowa wyżej, wynikały
nie tylko z gruntownego przygotowania zawodowego. Każde nowe poczynanie J. G.
czerpało inspirację z tej ogromnej potencjalnej siły, jaka kryje się w bezgranicznym
umiłowaniu zawodu. Owocną pracę krynickiego ośrodka przerwały lata wojny. Rok
1944 zniszczył dorobek całego życia właścicieli Krynicy.
W 1945 podjął pracę w szkole ogrodniczej w Zelkowie (pow. siedlecki), a od 1946
został zatrudniony w Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Sinołęce. Mimo boles
nych przeżyć i pogarszającego się stanu zdrowia żył sprawami zawodowymi i nic, co
z ogrodnictwem związane, nie było mu dalekie. Pisał artykuły do czasopism fachowych,
kierował pracam i studentów SGGW, także do ostatnich niemal chwil życia prowadził
ożywioną korespondencję z głęboką życzliwością, udzielając informacji i porad.
Dok.: Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 6. Materiały, dokumenty, korespondencja rodzinna w posiadaniu
córki.

Danuta Giewartowska (J. Sz.)
GÓRSKI JERZY ŁUKASZ h. A bdank (18.10.1888-9.02.1965), wł. maj. Księżowola
(Księża Wola) (pow. grójecki), rolnik. Syn Wojciecha (1849-1935), abs. Szkoły Głów
nej, kand. nauk fizyczno-matematycznych, zał. i dyr. Szkół Fundacyjnych p.w. św. Woj
ciecha, na przełomie XIX i XX w. nabywcy trzech majątków w pow. grójeckim: Bromin, Kopanej i Księżowoli, i Anieli ze Skrzypińskich (1858-1918). Ur. w Warszawie.
Rodzeństwo: 1. Cecylia (1878-1959), wł. maj. Kopana (pow. grójecki), za Włady
sławem Leszczyńskim (1873-1963), abs. Inst. Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa
w Puławach, agronomem; 2. M aria (1879-1930), abs. UJ i Instytutu Pedagogicznego
w Warszawie, nauczycielka w szkole swego ojca; 3. Antoni (1882-1914); 4, Stanisława
(1882-1885); 5. W anda (1885-1917), za Tadeuszem Kolisko (1888-1940 w Katyniu),
lekarzem; 6. Bogdan (1891-1914), student UJ.
W 1908 J. G. ukończył prywatne gimn. filologiczne swego ojca, jako ekstern zdał
egzamin m aturalny w języku rosyjskim w gimn. państwowym i egzamin na stopień do
mowego nauczyciela. W 1. 1908-1913 studiował rolnictwo w wiedeńskiej uczelni
Hochschule für Bodenkultur. Uzyskany dyplom mgr. inż. nauk agrotechnicznych no-
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Na linijce w Księżowoli, powozi Jerzy Górski, obok żona Halina, lata 20. XX w.

stryfikował na SGGW w 1959. W czasie studiów pełnił funkcję sekretarza polskiego
międzyuczelnianego stów. Filarecja. Odbył praktyki rolnicze w Danii i Małopolsce.
W 1.1913-1914 był rządcą u L. Czaplińskiego w maj. Sycyna, w pow. kozienickim.
W 1916 objął prowadzenie maj. Księżowola (188 ha), należącego, jak i maj. K opa
na, do ojca, a zarządzanego uprzednio przez szwagra W. Leszczyńskiego. W 1917
J. G. ukończył Akademickie Kursy dla Wyższej Administracji przy UW. W 1919 Woj
ciech Górski sprzedał synowi Jerzem u Księżowolę, a córce Cecylii — Kopanę. 16 ha
z obu majątków przeznaczył na cele oświatowe. Na terenie tym zbudował w 1925
fundacyjną szkołę powszechną w Pamiątce.
W wojnie 1920 J. G. służył jako ochotnik w 1. p. sz. Józefa Piłsudskiego. Odznaczo
ny został Krzyżem Walecznych. W 1922 ożenił się z Haliną Wroczyńską. J. G. wybu
dował w Księżowoli nowe budynki mieszkalne dla pracowników, kilka budynków
gospodarczych, rozebrał część dworu, nienadającą się do mieszkania i wybudował
w tym miejscu nowy, wygodny dom. Obok upraw typowych, jak cztery rodzaje zbóż
(z przewagą żyta i owsa), ziemniaki, inne rośliny paszowe, J. G. rozwinął na dużą ska-

Dwór w Księżowoli, lata 30. XX w.

33

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

lę uprawy ogrodnicze — rabarbar, szparagi, truskawki. Unowocześnił sad i powięk
szył jego areał. W ł. 30. założył hodowlę czarnych karakułów i fermę lisów srebrzy
stych. Wprowadził nizinne czarno-białe bydło o wysokiej wydajności mleka. (Mleko
było codziennie dostarczane do mleczarni w Piasecznie kolejką Grójecką).
J.
G. był członkiem Sejmiku Pow., radcą Warszawskiej Izby Rolniczej, członkiem
Zarządu Gimn. Sejmikowego w Grójcu, Rady Gminnej gm. Konie, członkiem Z a
rządu KKO w Grójcu, czł. Zarządu Syndykatu Rolniczego w Grójcu, Zarządu Rejo
nowej Spółdzielni w Tarczynie, sekretarzem Tow. Rolniczego Okręgowego Grójec
kiego i członkiem Zarządu Oddziału Grójeckiego ZZ. Nadzorował budowę szkół
wiejskich i szkoły w Pamiątce, ufundowanej przez swego ojca. Był kuratorem Funda
cji Wojciecha i Anieli Górskich na Cele Wychowawczo-Oświatowe od chwili jej po
wstania, tj. od 1935 do rozwiązania przez władze w 1950. Praca kuratora była szcze
gólnie trudna w czasie oku
pacji niemieckiej — szkoły
jako zawodowe były czynne
przez lata wojny, nauka od
bywała się częściowo niele
galnie, a gmachy — w War
szawie i w Pam iątce były
okresowo zajęte przez woj
ska niemieckie. Po wojnie,
już w 1945, Fundacja zorga
nizowała szkołę, a następ
nie za zebrane, głównie od
rodziców uczniów, pienią
dze o d b u d o w a ła gm ach
przy ul. Smolnej. Wymagało
to wielkiej pracy i wytrwało
ści Zarządu Fundacji z ku
ratorem na czele.
II wojna światowa spowo
dowała
liczne straty w zaso
Jerzy i Halina Górscy, Michalina Wroczyńska oraz Aniela
bach materialnych rodziny
i Marta Górskie w alei parkowej w Księżowoli, 1932
J.
w czasie nieudanej ucieczki przed Niemcami, utracono dokumenty, kosztowności,
rzeczy osobiste. W drugim tygodniu września niemieckie czołgi spaliły część budyn
ków gospodarczych, a w nich stado owiec, składowane zboże, sterty na polu i miesz
kalny budynek dla pracowników. W 1.1943-1944 na dwór kilkakrotnie napadali ban
dyci. Najgorszy napad, z pobiciem i kradzieżą, wydarzył się 26 maja 1943. Jednym
z łupów były przechowywane we dworze pieniądze, należące do organizacji podziem 
nej; J. G. wyrównał tę stratę z własnej kieszeni. Cenne rzeczy, wywiezione z Księżowoli w lipcu 1944 do Warszawy w obawie przed wkroczeniem wojsk sowieckich, spali
ły się lub zostały skradzione w czasie powstania i po jego upadku. Przez cały okres
okupacji J. G. gospodarował w swoim majątku. Niemcy żądali dostaw na kontyngent
w zasadzie wszystkiego, co było wyprodukowane w gospodarstwie. Mimo to jakoś
udawało się zaopatrywać w żywność rodzinę i znajomych w Warszawie, dostarczać su
rowce do instytucji charytatywnych, zaopatrywać „chłopców z lasu”. W pierwszym ro
ku wojny mieszkała we dworze kilkuosobowa rodzina ziemian, wysiedlonych z Po
znańskiego. Przez całą wojnę przebywał we dworze ktoś spoza rodziny — jacyś ni
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by-praktykanci, którzy w rzeczywistości musieli zniknąć ze swoich domów, goście na
wypoczynek i dożywienie. Już w pierwszym tygodniu Powstania Warszawskiego dom
zaczął się wypełniać. W samym tylko dworze przebywało na pełnym utrzymaniu ok.
20 osób wypędzonych z Warszawy. Pomocą żywnościową objęto też ludzi, którzy po
wyjściu z Warszawy znaleźli schronienie w Pamiątce (m.in. 10 osób — rodziny woź
nych ze szkoły fundacyjnej w Warszawie). W 1942 J. G. ułatwił wydostanie się z getta
warszawskiego dwóm żydowskim rodzinom (8-9 osób) pod pretekstem zapotrzebo
wania na pracowników rolnych. Ludzie ci z czasem opuścili Księżowolę.
W lutym 1945 państwo przejęło Księżowolę na cele reformy rolnej. Początkowo
miała nastąpić parcelacja, ale ostatecznie Księżowolę w całości oddano w zarząd UB.
Wysiedlenie J. G. z najbliższą rodziną odbyło się 25 marca. Wynajętym wozem udał
się do Warszawy, gdzie przez jakiś czas mieszkał z żoną u znajomych, których m ie
szkanie ocalało; córki i rodzice żony przebywali w dwóch innych lokalach. Pod koniec
kwietnia zmarł teść J. G. W maju udało się pozostałej rodzinie zamieszkać razem
w dwupokojowym osobnym mieszkaniu, z przydziałem kwaterunkowym. J. G. znalazł
pracę w Polskim Związku Zachodnim. Następnie pracował w Państwowej Centrali
Handlowej, PN Z (nacz. Wydz. Zaopatrzenia i Zbytu, inspektor kontroli), skąd szczę
śliwie się zwolnił w 1949 w przeczuciu złego losu, jaki spotkał pracujących tam zie
mian, skazywanych niewinnie w procesach sądowych. Następnym miejscem pracy był
Bank Rolny (kontroler finansowy w dziale kredytowym), skąd został przeniesiony na
równorzędne stanowisko do NBP. Po pół roku pracy, w 1954, mimo wysokich kwalifi
kacji J. G. został zwolniony bez obiektywnej przyczyny. Pracując w NBP, uczęszczał
na kurs o tematyce związa
nej z wykonywanym zaję
ciem, zakończony pomyśl
n ie zdanym egzam inem .
Mimo to J. G. bezskutecz
nie poszukiwał pracy, zwra
cając się do dwudziestu pa
ru różnych instytucji, m.in.
do Ministerstwa Rolnictwa.
Praca była, kwalifikacje kan
dydata odpowiednie, ale gdy
dochodziło do analizy życio
rysu, następowała odmowa
przyjęcia. Władza uważała,
że nie można przyjmować
do pracy J. G., „skażonego”
faktem posiadania w prze
szłości nie tylko m ajątku
ziem skiego, ale p o n ad to
Jerzy Górski z córkami Anielą i Martą
„ideologicznie obcego” ojca
w salonie dworu w Księżowoli, 1938
— zasłużonego pedagoga
i właściciela szkół. Beznadziejne poszukiwanie pracy nadszarpnęło i tak wątłe z natu
ry zdrowie J. G. Przeszedł na emeryturę, trochę jeszcze pracował na zlecenia. J. G. ce
chował się wielką pogodą ducha, umiał przystosować się do powojennych, ciężkich
warunków życia, był człowiekiem czynnym, pracowitym. Otaczał opieką swą najbliż
szą rodzinę — pracującą zawodowo żonę i chorą przez długie lata teściową. Zm arł
w Warszawie po ciężkiej chorobie.
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Żona, H alina z Wroczyńskich h. Lubicz (1902-1988), była córką Jana (18761945), gen, dywizji WP, naczelnego inż. I Korpusu Polskiego gen. J. Dowbór-M uśnickiego, szefa sztabu Wojska Wielkopolskiego, i Marii Michaliny z Waniewiczów (18761965), Od połowy 1. 30, prowadziła hodowlę owczarków podhalańskich. Psy zdobyły
wiele medali na wystawach. W 1938 w kawiarni „Sztuka i M oda” w Warszawie uzy
skała I nagrodę w konkursie „Pani i jej pies”. Była członkiem Związku Hodowców
Psów Rasowych. Gruntownie zmieniła otoczenie dworu, w wyniku czego powstał bli
sko czterohektarowy piękny ogród ozdobny, którego pojedyncze okazy drzew i krze
wów ocalały do dziś, mimo totalnego zniszczenia terenu. Dzieci: 1. Aniela (19242000), ps. „Batys”, żołnierz Z W Z -A K — Harcerski Oddz. Wojskowy, 2. Harcerska
B ateria A rt. Przeciwlotniczej Żbik, Zgrupowanie IV Gurt, łączniczka w Powstaniu
Warszawskim na Mokotowie. Studia na SGH, księgowa. Udział w opozycji dem okra
tycznej, działalność w Prymasowskim Komitecie Pomocy Pozbawionym Wolności
i Ich Rodzinom (Sekcja Sądowa, Archiwum). l°v. za Waldemarem Fischerem, abs.
SGH, ekonomistą, 2°v. za Henrykiem G uttem (1905-1972), abs. WSH, ekonomistą;
2. M arta M aria (ur. 1928), abs. SGGW, mgr inż. nauk agrotechnicznych, specjaliza
cja: żywienie człowieka, przemysł spożywczy, praca: Inst. Przemysłu Spożywczego,
Centralny Inspektorat Standaryzacji, Inst, Biotechnologu Przemysłu Rolno-Spożyw
czego, za Janem Czerniewiczem (1924—1977), pseud. „Janek”, żołnierzem A K w Po
wstaniu Warszawskim, Batalion Kiliński, komp, VIII, st, strzelec z cenzusem. Poważ
nie chory, wywieziony po upadku powstania do niewoli (Stalag X I-A , Altengrabow,
oddz. Gross— Lübars), wrócił do kraju w maju 1945. Abs. SGGW, mgr inż. nauk
agrotechnicznych, specjalizacja: przemysł rolny, pracował w Centralnym L aborato
rium Przemysłu Rolnego (przez 20 lat jako zastępca dyrektora). Dzieci: 2.1 M aria
A nna (ur. 1952), abs. ASP, mgr sztuki, art. plastyk. Od 1982 we Włoszech z mężem
Jackiem Pałasińskim (ur. 1952), abs. PWST, mgr. sztuki, dziennikarzem. Ich dzieci:
2.1.1. Julia M arta (ur. 1977), abs. Uniwersity College of London, B. A. C ontem pora
ry East European Studies, 2.1.2 Jan Gabriel (ur. 1979); 2.2. Teresa (ur. 1955), abs,
UW, mgr polonistyki, za Adamem U m erem (ur. 1953), abs. UW, mgr ekonometrii.
Ich dzieci: 2.2.1 Zuzanna Agnieszka (ur. 1976), abs. UW, Wydz. Historyczny, Inst.
Muzykologii oraz Akademii Muzycznej im. F. Chopina Wydz. Instrum entalny— h ar
fa, mgr sztuki; 2.2.2. Klementyna Ewa (ur. 1979), abs. Liceum Muzycznego w kl.
skrzypiec, Szkoły Muzycznej 11°, Wydz. Piosenki, UW, Wydz. Polonistyki; 2.3. Woj
ciech Jan (ur. 1958), abs. Policealnego Studium Fototechnicznego, żona Izabela M a
ria Filipowicz (ur. 1959), abs. SGGW, mgr inż. architekt krajobrazu. Ich dzieci: 2.3.1.
Jan Rom an (ur. 1986), 2.3.2. Emilia Anna (ur. 1989).
D o k Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 25 (tu podana wielkość Księżowoli — 218 ha). Informacje rodziny.

Marta Czemiewicz
GRUSZCZYŃSKI FELIKS h. Poraj (16.06.1850-31.07.1924), adm. majątków ziem
skich na Lubelszczyźnie. Syn Jana (ur. 1828 w Uchaniach), zarządcy majątkami
w Chełmskiem, i Joanny Wiktorii Etlinger (ur. 1825 w Opolu Lubelskim). U r. w Paw
łowie (pow. chełmski?).
Rodzina Gruszczyńskich przybyła w Lubelskie z Wielkopolski na początku XIX w.
Dziadek F. G., także Jan (ur. 1790 w Wiktorowie pod Wieluniem), posiadał w U cha
niach w 1. 20. XIX w. duży zakład garbarski, jednak jego dzieci powróciły w Chełm 
skie, Zamojskie i Lubelskie, z czasem dzierżawiąc lub kupując na własność niewielkie
majątki. Gruszczyńscy dwóch pierwszych pokoleń lubelskich żenili się często z luterankam i z rodzin kolonistów niemieckich (Leis, Beck, Etlinger), rzemieślników-spe-
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cjalistów (sukiennictwo, winiarstwo), sprowadzonych na Lubelszczyznę pod koniec
X V III w. Rodzice F. G. poznali się w maj. Liszno, należącym do małżonków Niedabylskich, gdzie Jan był gorzelnikiem, a Joanna zarządzała dworem. W rodzinie pano
wała patriotyczna atmosfera. Stryj F. G. wspierał Powstanie Styczniowe. W 1.50. ojciec
F. G. Jan był leśniczym lasów „Państwa Rakołupskiego” w Chełmskiem. Potem wielo
krotnie zmieniał miejsca pracy (Stójlo, Rożdżalów, Siennica Różana).
Rodzeństwo: 1. Daniel (ur. 1856 w Stojloniu k. Kań); 2. Józef (ur. 1858 w Siennicy
Różanej w pow. krasnobrodzkim), oż. z Eleonorą Piglowską; 3. Teresa (1861-1941
w Chełmie), za Antonim Oleszczyńskim. Oboje pomagali w zarządzaniu maj. Batorz
Ordynacki (470 ha) i Ploskie (356 ha), który był dzierżawiony od Ordynacji Zam oj
skiej przez braci Antoniego Oleszczyńskiego; 4. Hipolit; 5. Stanisław; 6. Zofia, za Lepeckim; 7. Leopold (1870-1932), oż. z M odestą Kolasińską (1872-1945 w Chełmie),
córką Wincentego.
Po ślubie w 1877 z Teofilą Malewicz F. G.
rozpoczął pracę jako zarządca maj. Piaski
Ruskie (pow. zamojski) z ówczesną najwięk
szą gorzelnią parową w guberni. Rodzina
Malewiczów świeżo przybyła w Lubelskie
z Wołynia po utracie m ajątku po Powstaniu
Styczniowym. F. G. po przedwczesnej śmier
ci żony przeniósł się w chełmskie do majątku
hr. Poletyłłów, gdzie jeszcze żyli jego rodzice.
Tam ożenił się w 1884 z Konstancją Dańczuk
z podobnej rodziny adm inistratorów m a
jątków. Przeżyli w tym czasie najgorszy okres
rusyfikacji Chełmszczyzny. W 1.90. zarządzał
majątkiem w okolicach Żulina i Rejowca, na
przełomie wieków pracował w Przybysławicach, w pow. puławskim. Od 1907 adm. maj.
Łabunie (pow. zamojski), należącym do Alek
sandra hr. Szeptyckiego (1977 ha). W 1910
„przeszedł na dożywocie”, zostając u Szep
tyckiego nadleśniczym lasów labuńskich
z siedzibą w Wólce Łabuńskiej. Wiosną 1911
odbył się „zjazd” Gruszczyńskich, grom a
Feliks Gruszczyński
dzący blisko 50 osób. Tam też F. G. przeżył
I wojnę światową i najazd bolszewicki. Przez parę dni dom został zajęty przez Bu
dionnego, który założył w Wólce sztab przed bitwą pod pobliskim Komarowem.
F. G. zmarł w Wólce i pochowany został w grobie rodzinnym w Łabuniach. Po jego
śmierci żona Konstancja zamieszkała w Ciotuszy Nowej, majątku zięcia w pow.
biłgorajskim.
Dzieci E. G. z pierwszego małżeństwa z Teofilą Malewicz h. Szeliga (1858-1881):
l a. Jan (1877 w Piaskach Ruskich -1 9 2 2 w Łabuniach), oż. w 1903 w Surchowie z K a
tarzyną Zimoląg (1885 w Bzowiu - 1972 w Milanówku). Współdziałał z ND. Po
czątkowo pracował jako leśnik w majątku Jana hr. Poletyłły, następnie jako adm. maj.
Garszyńskich, wreszcie, po ojcu, od 1910 był zarządcą Łabuń. Po spaleniu w 1915 Ł a
szczowa (pow. tomaszowski) przez wycofujące się wojska rosyjskie Aleksander Szep
tycki przeniósł swoją siedzibę z Łaszczowa do Łabuń i zamieszkał obok Jana G. Na
początku 1. 20. Jan chciał kupić m ajątek w Poznańskiem, przedwczesna śmierć, spo
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wodowana zapaleniem płuc, przekreśliła jednak te plany. Dzieci: l a. 1. Janina, za Fe
liksem Wiśniewskim (1904-1944), dyr. Banku Ziemiańskiego w Zamościu; l a.2. Wac
ław; l a.3. Zofia, za Sławomirem Leonem Steckim h. Radwan, por. 3. PAL w Zam oś
ciu; l a.4, Czesław; 2a. Feliksa (1879-1915 w Bychawie), od 1899 za Janem Gajewskim
(1863 w Radom sku -1 9 1 7 w Lublinie), budowniczym kościołów i dworów, dzierżaw
cą młynów. Po przedwczesnej śmierci Feliksy i Jana ich dziećmi opiekował się brat
Feliksy Jan, jak również gen. Stanisław Szeptycki, umieszczając jednego z ich synów
we lwowskim Korpusie Kadetów; 3a. M aria (1881-1935 w Łodzi).
Jedenaścioro dzieci F. G. z drugiego małżeństwa z Konstancją Dańczuk (1862
w Kumowie - 1953 w Lublinie) (2 zmarło w dzieciństwie): 4b. Wacław (1885 w Wólce
Leszczyńskiej -1 9 3 2 w Lublinie), oż. w 1907 ze Stanisławą Kifner (1889 w Zemborzycach -1 9 3 5 w Lublinie). W 1.20. prowadził w Lublinie z bratem Hipolitem hurtownię
win i wódek; 5b. Feliks (ur. 1887 w Kumowie); 6b. H ipolit (1889-1942 w Lublinie),
oficjalista w maj. Tarnowatka (dziś Tarnawatka) hr. Tyszkiewiczów pod Tomaszowem
Lubelskim. W 1. 30. rezydent w maj. siostry w Ciotuszy Nowej. W czasie okupacji był
szefem młyna na Wrotkowie (Lublin) w maj. ks. Rydygiera-Biełajewa; 7 . Adam
(1890 w Kumowie -1965 w Lublinie). N a przełom ie 1.20. i 30. prowadził z bratem Ta
deuszem restaurację w Krynicy, następnie współwł. restauracji w Lublinie. Z pierw
szą żoną, H eleną Hroto-Szym ańską (1897-1969 w Warszawie), miał syna 7b.l. Ta
deusza Antoniego (1918 - 21.07.1944 w Lublinie), elewa Szkoły Podchor. Rezerwy
Art. we W łodzimierzu Wołyńskim, zamordowanego na Zam ku Lubelskim przez hi
tlerowców; 8b. Lucyna (1892 w Żulinie - 1986 w Łodzi), od 1922 za Czesławem A l
fonsem Langnerem (1899 w Łodzi -1 9 6 9 w Łodzi), kurierem sztabowym 2. p. ul. L e
gionów, po wojnie urzędnikiem gazowni łódzkiej; 9b. Wanda (1894 w Żulinie - 1957
w Lublinie), od 1919 za Wacławem Respondem (1893 w Kurowie -1 9 5 7 w Lublinie),
kasjerem w maj. Tarnowatka, potem urzędnikiem Banku Handlowego i plenipoten
tem maj. ks. Rydygiera-Biełajewa; 10b. Tadeusz (1896 w Rejowcu - 1978 w Łodzi),
w 1921 oż. z M arią Moszczeńską h. Nałęcz (1902 w Odessie - 1994 w Łodzi), córką
Antoniny z Balickich h. Ostoja; walczył w legionach J. Piłsudskiego, w 1.30. sekretarz
gminy Libiąż; l l b. Janina (1898 w Przybysławicach - 1967 w Warszawie), od 1922 za
Jakubem Hałasem (1898 w Piątkowej - 31.12.1944), por. 9 p. p. legionowej, zakatowanym przez UB w Lublinie. W 1944 był szefem VI oddz. sztabu AK; 12b. Leokadia
(1902 w Żulinie -1956 w Łodzi), od 1922 za Janem Piotrowskim (1890 w Zambrowie
-1 9 3 6 w Ciotuszy), synem Juliana i Agaty Mączyńskiej, abs. szkoły rolniczej w D reź
nie, uczestnikiem I wojny światowej, legionistą, plenipotentem Teodora Kaszowskie
go, wł. Łabuniek (pow. zamojski) liczących 949 ha, od połowy 1.20. dzierżawcą Ciotu
szy Nowej (500 ha). Po rozparcelowaniu Ciotuszy Nowej przez Skarb Państwa Pio
trowski kupił na nazwisko szwagra H ipolita Gruszczyńskiego resztówkę z gorzelnią,
stawami i młynem. Dwór w Ciotuszy spłonął w 1949, resztówkę sprzedał syn Jan D io
nizy w 1957.
Dok.: J. Doroszuk, Cz. Remesz, R. Sielski, J. Sroka, Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialskopodlaskim.
1939-1944, Lublin 1977; J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin
1983; Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 21; woj. lwowskie, s. 23; Z. Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek
ukochać może, Lublin 1998, s. 14-16;Księga pamięci kadetów I I Rzeczypospolitej, W. 2001. Wspomnienia ro
dzinne, księgi poszczególnych parafii.

Wojciech Włodarczyk
IWANICKI WITOLD h. Pełnia (27.02.1871-2.1952), wł. maj. Ogrodzienice (pow.
grójecki), inż. technolog. Syn Władysława i Zofii z Wesslów h. Rogala z Żyrzyna.
Rodzeństwo: 1. Zofia (1874-1961); 2. Jerzy (1877-1935).
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Dwór w Ogrodzienicach

W. I. po ukończeniu szkoły realnej w Warszawie wstąpił do Inst. Technologicznego
w Petersburgu, który ukończył w 1896. Podjął pracę w rosyjsko-francuskiej firmie wy
dobywczej w Zagłębiu Donieckim. W 1900 odbył podróż do Francji, gdzie zwiedził
Wielką Wystawę Światową. W 1902 wrócił do kraju i wraz ze wspólnikiem założył
w Częstochowie firmę mechaniczno-hydrauliczną.
W 1904 ojciec przekazał W. I. maj. Ogrodzienice, młodszy brat dostał sąsiedni
Kącin, który W. I. w 1910 od niego odkupił i rozpoczął proces uprzemysłowienia
i unowocześnienia gospodarstwa liczącego 650 ha. W 1917 skończył budowę dużej
krochmalni, jednocześnie przestawiając produkcję rolną na hodowlę wysokoskrobiowych odmian ziemniaka, odpowiednich do produkcji krochmalu (w okresie kam pa
nii krochmalnia przerabiała 200 q ziemniaków dziennie). Z czasem zelektryfikował
krochmalnię i całe gospodarstwo. Pracownikami krochmalni byli przeważnie m ało
rolni chłopi z okolicznych wsi, a ich zarobki i czas pracy kontrolował istniejący już
związek zawodowy.
Po odzyskaniu niepodległości W. I. został wybrany na prezesa pow. ZZ, którą to
funkcję sprawował przez wiele lat. Trzeźwo myślący, realnie oceniał stosunki w rol
nictwie. Widział potrzebę unowocześnienia i mechanizacji produkcji rolnej, a przede
wszystkim konieczność kształcenia młodzieży w tym kierunku, a zaniedbywania w tej
dziedzinie uważał za wielki błąd ziemiaństwa. N a początku 1. 20. W. I. był współzało
życielem Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, tzw. Syndykatu Rolniczego w Grójcu.
Spółdzielnia ta ułatwiała handel produktam i rolnymi oraz zaopatrywała gospodar
stwa w maszyny rolnicze, narzędzia, nawozy itp., konkurując z prywatnym handlem.
Sprzedaż krochmali odbywała się za pośrednictwem Polskiej Centrali Spółki Produ
centów Krochmalu, założonej w Warszawie przy udziale W. I., który przez parę lat był
jej wicedyrektorem do spraw technicznych. W 1. 20. krochmal ogrodzieniecki dzięki
wysokiej jakości był eksportowany głównie do Holandii, dopiero kryzys 1. 30. ograni
czył sprzedaż do rynku krajowego. W. I. dbał o wysoki poziom gospodarstwa. Z dużej
obory mleko odstawiane było do Warszawy, głównie do mleczarni p. Białowiejskiego
przy ul. Żurawiej. Uprawiano zboże (subplantacja pszenicy dańkowskiej), później
ziemniaki (sadzeniaki), hodowano konie dla wojska. Częścią rolno-hodow laną za
rządzał adm inistrator z wykształceniem rolniczym.
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Wiosną 1938 MS Wojsk, zaczęło szukać terenu pod budowę lotniska. Niestety, wy
bór padł na Ogrodzienice. Przymusowym wykupem objęto 180 ha najlepszych gleb
w samym środku majątku. Odcięcie komunikacji z folwarkiem uniemożliwiło racjo
nalną gospodarkę. Ale najbardziej dramatyczną konsekwencją i ciosem dla W. I. by
ło unieruchomienie krochmalni. Drastycznie zaniżona wycena przejętych gruntów
zmusiła do odwołania się do sądu.
Wybuch wojny przerwał proces. Niemcy przejęli lotnisko, a w 1941 uruchomili je.
W budynku nieczynnej krochmalni, spichrzu i w parku magazynowano benzynę
i amunicję, a w lesie graniczącym z lotniskiem ukryto samoloty i składy bomb. Dwór
został zajęty przez dowództwo lotniska. Mieszkańcom m ajątku i okolicznych wsi gro
ziło wysiedlenie; 30 ha ziemi ornej przejął Niemiec — adm inistrator lotniska. Ciężkie
przejścia i stan ustawicznego napięcia pod
kopał doskonałe dotąd zdrowie W. I. W 1943
przeszedł poważną operację, której konse
kwencją była częściowa utrata wzroku. Mimo
że sytuacja na pewien czas uspokoiła się, po
wracające w 1944 zagrożenia sprawiły, że
w lipcu, tuż przed Powstaniem większość ro 
dziny i osoby, które znalazły tu schronienie
na czas wojny, przeniosły się do Warszawy.
Wywieziono też najcenniejsze rzeczy, ro 
dzinne srebra, porcelanę itp. Dymy nad pło
nącą Warszawą obserwowali w Ogrodzienicach W. I., jego młodszy syn Witold i zięć M a
rek Sierzpowski, administrujący majątkiem.
Po upadku Powstania nastąpiły dalsze dra
matyczne wydarzenia: przejście wojsk ra 
dzieckich i przymusowe wysiedlenie. O dtąd
schorowany W. I. wraz z żoną był pod opieką
córki Zofii. Zm. w Warszawie, pochowany
został w rodzinnym grobowcu na Powązkach.
Od 1906 żoną I. W. była M aria z Orsettich
h. Złotokłos (13.01.1880-28.02.1968), córka
Jana, wł. maj. Ujazd (pow. opatowski) i Anny
Witold Iwanicki
z Popielów h. Sulima z Turny. M aria jako
dziewczynka mieszkała w Warszawie u swych dziadków Eweliny z Łubieńskich i Wac
ława Popielów, którego bratem był Wincenty Chościak Popiel, arcybiskup warszawsko-gnieźnieński. Pobyt w domu dziadków miał duży wpływ na osobowość M. I.
W krótce po śmierci ojca Ujazd objął najstarszy brat M. I. Wilhelm, a m atka przenio
sła się do Warszawy, prowadząc ożywione życie towarzyskie. M. I. przyjaźniła się z by
wającymi u matki H. Sienkiewiczem i jego córką Jadwigą oraz z Różą Czacką, póź
niejszą założycielką zakonu franciszkanek w Laskach. Po ślubie z W. I. przeniosła się
do Ogrodzienic. W czasie I wojny światowej zaangażowała się w pracę społeczną. Pu
sty dwór w Kącinie (folwark należący do Ogrodzienic) oddała do dyspozycji RGO,
która umieściła tam grupę dzieci rozłączonych z rodzinami. M. I. wraz z Kołem Z ie
m ianek opiekowała się nimi, dostarczała żywność i opłacała opiekę. Jedna z sierot,
Irena Pietrzak, wychowała się razem z jej dziećmi i stała się kochanym i oddanym
członkiem rodziny. Po wojnie organizowała Koła Gospodyń Wiejskich, różne kursy,
np. gotowania, szycia itp., w Macierzy Szkolnej organizowała szkoły podstawowe dla
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dzieci wiejskich. Zajęła się też zaniedbanym szpitalem w Grójcu, sprowadziła tam
ss. szarytki, a kościół grójecki wspomagała finansowo, organizując wiele akcji chary
tatywnych. Na początku II wojny światowej starszy syn Jan ciężko zachorował na płu
ca i musiał się leczyć w Otwocku. M. I.
czas wojny dzieliła między Otwockiem
a Ogrodzienicami, gdzie schorowany mąż
i dom z licznymi mieszkańcami, którzy
znaleźli tu schronienie, wymagali rów
nież jej opieki. Przez cały czas wojny wy
syłała przy pomocy córek paczki do obo
zów jenieckich i osób wywiezionych na
roboty do Niemiec. Powstanie zastało ją
w W arszawie. Po w ojnie, w ysiedlona
z Ogrodzienic, pomagała młodszej córce
w prowadzeniu domu. Zm. w Warszawie,
pochowana obok męża na Powązkach.
Dzieci: 1. A nna (1908-1999). U koń
czyła Gimn. im. Cecylii Plater-Z yberk
i studia na SGGW. Była czł. Koła Rolni
ków. Po uzyskaniu dyplomu pracowała
u ojca, prowadząc księgowość krochmal
ni. Po wojnie mieszkała dwa lata pod San
domierzem, a następnie była kierownicz
ką fermy lisiej w Książnicach k. Grodzi
ska. Po 1948 przeniosła się do Warszawy,
gdzie pracowała w Biurze Projektowym
W odno-M elioracyjnym . O dznaczona
Z ło tą O dznaką Stów. W ychowanków
SGGW, w którego zarządzie pracowała
w 1. 1970-1993. W 1935 poślubiła M arka
Sierzpowskiego (1894-1948), syna Jana
i Cecylii z Malczów z Olszowej, który po
ukończeniu Gimn. R ontalera w Warsza
wie studiował w Gembloux. W 1.1919-1921 walczył jako ochotnik w 1 P. Uł. Krechowieckich. Pracował jako adm inistrator majątków rodziny Lipkowskich na Wołyniu
i maj. Żelazna p. Mazarakiego. Od 1929 do 1945 administrował Ogrodzienicami. Po
1945 objął w Samborcu k. Sandomierza państwową stadninę koni, zrujnowaną przez
przejście armii sowieckiej. Aresztowany za rzekomy „sabotaż gospodarczy”, po unie
winnieniu przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w Banku Rolnym. Zginął w wy
padku drogowym. Dzieci: 1.1. Krystyna (ur. 1936), artysta plastyk, abs. ASP w War
szawie, za Zdzisławem Kozłowskim (1929-1992), pracownikiem nauk. Inst. Podsta
wowych Problemów Techniki PAN, alpinistą, ich córka 1.1.1. Dorota, romanistka;
1.2. Andrzej (ur. 1939), inż. mechanik, oż. z Zofią Richter, ich syn 1.2.1. Marek, abs.
PW; 2. Józef (ur. 1909), zm. jako niemowlę; 3. Zofia (1910-2001). Ukończyła Gimn.
im. Cecylii Plater-Z yberk i SGGW. Po ślubie starszej siostry przejęła jej obowiązki
w krochmalni. Po wojnie zamieszkała w Warszawie i pracowała najpierw w Biurze
Projektów „M iastoprojekt Stolica”, a następnie w Stołecznym Zjednoczeniu Projek
towania Budownictwa Komunalnego. Zm. w Warszawie i pochowana została na Po
wązkach. W 1937 poślubiła Stanisława Wóycickiego (1910-1983), abs. Gimn. im. Ste
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fana Batorego i PW, który od 1937 pracował w Związku Elektrowni Polskich, W cza
sie Powstania Warszawskiego pod pseud. Stefan Wojtecki pracował w biurze Spraw
Elektrycznych. Po wyzwoleniu był zatrudniony w różnych instytucjach, m.in. w Z jed
noczeniu Energetycznym Okręgu Pomorskiego, a w Warszawie w BGK, Banku Inwe
stycyjnym. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną i złotą Odznaką NOT, Sto
warzyszenia Elektryków Polskich oraz złotą Polskiego Towarzystwa Elektrycznego.
Zm. w Warszawie, pochowany na Powązkach. Ich córki: 3.1. M aria (ur. 1940), abs,
UJ, pracowała w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, potem w Bibliotece Ośrodka
Informacji o Energii Jądrowej i Bibliotece SGH, za Janem Chrzanowskim (ur. 1932),
ich dzieci: 3.1.1. Paweł (ur. 1965), 3.1.2. Jan (ur. 1968), 3.1.3. M arta (ur. 1971), 3.1.4,
Wojciech (ur. 1976); 3.2. Alina (ur. 1944), abs. KUL, dr psychologii klinicznej, pracu
je w szpitalach dla nerwowo i psychicznie chorych. Wykłada również w Wyższej Szkole
Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; 4. Jan
(1914-1944), który po ukończeniu Gimn. W. Górskiego w Warszawie rozpoczął studia
na PW, przerwane wojną i chorobą. Zginął zamordowany przez Niemców w pierwszych
dniach Powstania; 5. Witold (ur. 1917), ukończył Gimn. W. Górskiego i Wydz. Rolny
SGGW w 1. 1936-1939 i 1945 (doktorat w 1968) i w 1. 1970-1972 Wydz. Ekonomiki
Rolnej SGGW. W czasie wojny był pomocnikiem adm. maj. Czaplin i Ogrodzienice.
Po 1945 pracował w stacjach hodowli roślin. Był też założycielem i kierownikiem Sta
cji Doświadczalnej Oceny Odmian w Marianowie w pow. łomżyńskim. W 1. 19601972 kierował działem roślinnym Zakładu Doświadczalnego Roślin Poświętne
w pow. płońskim i w 1.1972-1984 był starszym inspektorem obecnego woj. mazowiec
kiego. Po przejściu na emeryturę uczył w zasadniczej szkole rolniczej. W 1958-1972
był czł. Państwowej Komisji Oceny Odmian w Ministerstwie Rolnictwa. Oż. ze Stefa
nią Drozdowicz (ur. 1919 w Drozdowszczyźnie w woj. wileńskim), inż. ogrodnikiem.
Ich córki: 5.1. M aria (1950-1999), mgr historii UWr., pracowała w Bibliotece SGGW;
5.2. Krystyna Rogozińska (ur. 1956), abs. Wydz. Historii UMK, syn 5.2.1. Łukasz.
Dok.: Dokumenty rodzinne.

Witold Józef Iwanicki (B. K.)
JACZYŃSKI KAZIMIERZ h. Dąbrowa (1.12.1872-22.02.1935), wł. maj. Piaski i Bie
lice (pow. inowrocławski) i Marcinkowo (pow. Mogilno). Syn Czesława i Marii z Bielic
kich. Ur. w Piaskach.
Najważniejsze, niestety skąpe informacje o rodzinie Jaczyńskich h. Dąbrowa
łączące to nazwisko z m ajątkami na Kujawach pochodzą z X V III w. Maj. Piaski stał
się siedzibą rodu ok. 1780. Z tego też okresu pochodzą pierwsze sprawdzone dane
0 pradziadku Kazimierza Jaczyńskiego, Kazimierzu Ignacym, oż. z M arianną z R ud
nickich h. Jastrzębiec. Syn Kazimierza Ignacego, Czesław Felicjan (1846-1907), oż.
z M arią Bielicką h. Samson (1850-1893), wł. maj. Bielice, odziedziczył po ojcu maj.
Piaski, a następnie stał się wł. M arcinkowa i Gozdanina, które prawdopodobnie o d 
kupił od rodziny Bielickich. Po Czesławie maj. Gozdanin otrzymała córka Zofia, za
Janem Chłapowskim h. Drya. K. J. przejął po ojcu Piaski (575 ha), Marcinkowo (375 ha)
1Bielice (130 ha).
K.
J. był bardziej stworzony do służby wojskowej niż gospodarowania, co nie zna
czy, że zaniedbywał swoje majątki. Był uczestnikiem I wojny światowej, Powstania
Wielkopolskiego i wojny polsko-sowieckiej, na którą udał się z dwoma synami, 20i 19-letnim Władysławem i Michałem. Jako ich dowódca, aby uniknąć posądzeń o ro 
dzinne układy, okazywał synom taką surowość, że starali się o przeniesienie pod inną
komendę. Osobę jego dobrze charakteryzuje wypowiedź dowódcy 17. P. Uł. Wielko-
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Dwór w Piaskach

polskich, płk. Rom ualda Boryckiego: „Wielkim szacunkiem i miłością cieszył się do
wódca 1—go szwadronu porucznik Kazimierz Jaczyński, ziemianin, w wieku od nas
wszystkich starszym, który zgłosił się ochotniczo do nowo tworzącej się armii polskiej
z synami Władysławem i Michałem. Por. K. Jaczyński był nam przykładem, swoją nie
strudzoną pracą nad szkoleniem pułku i też
poza służbą, czy to w oficerskim kasynie, czy
w zebraniach towarzyskich, na przyjęciach
w rozmaitych domach — należytego zacho
wania, biorąc pod uwagę, że mieliśmy rozma
ite nawyczki różnych środowisk. Por. K. J. ze
względu na swój wiek i swój takt był napraw
dę opiekunem i patronem naszego grona ofi
cerskiego (...). Por. K. J. pomimo swego wie
ku dzielnie dowodził 1-szym szwadronem,
odbył kampanię kijowską”. Innym świadec
twem uznania, jakim cieszył się w środowisku
swych kolegów, jest utworzone w Gębicach
(pow. Mogilno) Koło Powstańców i Wojsko
wych im. Kazimierza Jaczyńskiego. Sztandar
tego koła znajduje się w szkolnej izbie pa
mięci, która mieści się we dworze w byłym
majątku Jaczyńskich — Bielice. W 1992 od
było się w Gębicach poświęcenie odbudowa
nego po zniszczeniach wojennych pomnika
Powstańców W ielkopolskich, na którą to
uroczystość zaproszono potomków K. J.
Kazimierz Jaczyński
Dewizą wychowawczą w tej rodzinie było
„nie myśleć o sobie”. Nie wolno było narze
kać, pokazywać ponurej miny, okazywać humorów. Należało być zajętym, radzić so
bie w miarę możliwości samemu i pomagać tym, którym ta pom oc była potrzebna. Ta

i
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ki system zaowocował w dorosłym życiu dzieci natychmiastową pom ocą tym człon
kom rodziny, którym w życiu gorzej się powiodło. K. J. zmarł na serce w wieku 63 lat.
Wiele lat przed jego śmiercią synowie objęli majątki zgodnie z życzeniem ojca: W ła
dysław — Piaski, Tadeusz — Marcinkowo, wł. Bielic został syn Michał (wojskowy),
który zarząd majątkiem pozostawił rodzicom.
K.
J. oż. z H eleną z Mlickich h. Dołęga (zm. 1945), córką Władysława i Leokadii
z Modlińskich h. Tępa Podkowa. Swoje dzieci wychowywali w duchu patriotyzmu, od
dania Ojczyźnie i w kulcie dla munduru, w wyniku czego dwaj starsi synowie deklaro
wali chęć pozostania w wojsku, na co ich ojciec nie chciał i nie mógł się zgodzić z uwa
gi na obowiązki związane z prowadzeniem majątków i słabym stanem własnego zdro
wia. Jedynie Michał zdołał przeforsować swoje życiowe powołanie i pozostał w woj
sku. Ze względu na wyprawy wojenne K. J., a później poważną chorobę serca ciężar
prac gospodarskich i wychowawczych spadł na żonę.
Brak jest bliższych danych pozwalających opisać działalność społeczną, której po
święcali się małżonkowie Jaczyńscy, oraz ich inicjatywy gospodarcze. Cała dokum en
tacja rodzinna (pamiętnik, wspomnienia, korespondencja i in.) utonęła we wrześniu
1939 w czasie przeprawy prom em przez Gopło. Gdy H elena J. jako osoba w pode
szłym wieku i sam otna udawała się z maj. Bielice do maj. Piaski, aby zamieszkać z sy
nową M arią, furm anka z rzeczami i koniem zsunęła się do wody.

Dzieci Heleny i Kazimierza Jaczyńskich: Maria, Kazimiera, Władysław, Michał, Anna i Tadeusz

Dzieci: 1. M aria (1897-1917), niezamężna; 2. Kazimiera (1898-1956), za Tadeu
szem Czeczel Nowosieleckim h. Jelita (zm. 1960). Ich dzieci: 2.1. H elena (ur. 1923),
romanistka, za Adam em Śląskim, inż. rolnikiem, dzieci: 2.1.1. M arcin (ur. 1953), fi
zyk, żona M arta Sławik — fizyk; dzieci: 2.1.1.1. N atalia (ur. 1979), rom anistka (Cam
bridge), 2.I.I.2. Wojciech (ur. 1981), student; 2.1.2. Andrzej (ur. 1954), inż. środowi
ska, żona Grażyna Bodek, inż. środowiska; dzieci: 2.I.2.I. Michał (ur. 1981), student,
2.I.2.2. Tomasz (ur. 1984), student, 2.1.2.3. Agnieszka (ur. 1989); 2.1.3. Rafał (ur.
1960), ekonomista, żona Katarzyna Wierzbowska h. Jastrzębiec, malarka, abs. ASP,
ich dzieci: 2.1.3.1. Ignacy (ur. 1997), 2.1.3.2, Władysław (ur. 1999), 2.I.3.3. Jadwiga
(ur. 2001); 2.2. Andrzej (1925-1977), żona Ewa Bystrzanowska (Konserwatorium),
ich córka 2.2.1. Kinga (ur. 1955), anglistka, l°v. Umiastowska, ich córka 2.2.1.1a. Ka
tarzyna (ur. 1981), studentka, 2°v. za Janem Leszczyłowskim; 2.3. Kinga (1928-2002),
zootechnik, za Zdzisławem Mieszkowskim h. Mora, specjalistą spraw ubezpieczenio
wych; ich dzieci: 2.3.1. Anna (ur. 1965), historyk i reżyser, mąż Ramsey D erek Badawi (Anglik), fizyk, ich dzieci: 2.3.1.1. Dominik (ur. 1996), 23.1.2. Aleksander (ur.
1999); 2.3.2. W eronika (ur. 1970), rusycystka, pedagog, mąż H ans Alan Lapping
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(Amerykanin), prawnik, ich syn 2.3.2.1. Jakub (ur. 2002); 3. »+ Władysław (19001939), zginął na wojnie; 4. Michał (1901-1942/1943), zamordowany przez Niemców;
5. A nna (ur. 1903), l°v. za Ignacym Mlickim h. Dołęga, 2°v. za A ntonim Zakrzew
skim, córka 5.1a. Teresa (ur. 1934), abs. WSR — Poznań, mąż Karol Maiły, germani
sta, córka 5.1.1. A nna (ur. 1962), informatyk; 6.»+ Tadeusz (1904-1980).
Dok.: Przekazy i dokumenty rodzinne.

A nna Gałecka
JACZYŃSKI WŁADYSŁAW h. Dąbrowa (10.06.1900-10.09.1939), wł. maj. Piaski
(pow. inowrocławski) i maj. Tarnówko nad Gopłem, rolnik. Syn *+ Kazimierza i H e
leny z Mlickich h. Dołęga (zm. 1945). Ur. w Marcinkowie (pow. Mogilno).
Rodzeństwo: zob. biogram Kazimierza Jaczyriskiego.
Abs. gimn. w Bydgoszczy oraz Wydz. Rolnictwa UJ w Krakowie, uczęszczał też na
Wydz. Nauk Rolniczych na uniw. w Nancy (Francja), ale tej uczelni nie ukończył.
Brał udział w wojnie polsko-sowieckiej
1920 (Krzyż Walecznych). Chciał zostać za
wodowym wojskowym, ale ulegając prośbie
ojca przejął maj. Piaski (375 ha), pozostawał
jednak w ścisłym kontakcie z 17. P. Uł. Wiel
kopolskich jako oficer rezerwy w randze rtm.
M ajątek prowadził wzorowo — m elioro
wał, stawiał nowoczesne budynki gospodar
cze i mieszkalne dla pracowników, pogłębiał
stawy, założył sad i szparagamię, hodował re
monty. Brał czynny udział w życiu miej scowej
parafii i organizacjach ziemiańskich pow. ino
wrocławskiego. Był jednym z trzech głównych
fundatorów kościoła parafialnego w P ia
skach. W 1932 za pieniądze z wiana żony ku
pił od Teofila Kozłowskiego maj. Tarnówko
nad Gopłem (340 ha) z niewielkim parkiem
i małym parterowym dworkiem. Zam ieszka
ła tam na jego życzenie zubożała siostra jego
ojca Kazimierza Zofia Chłapowska. Jej mąż
stracił m ajątek swój i żony. Po jego śmierci
Zofia pozostała bez środków do życia.
W. J. otrzymał kartę mobilizacyjną 1 wrze
śnia 1939, ale nie zdążył dołączyć do swego
macierzystego 17. p. uł. Został przydzielony
Władysław Jaczyński
do oddziału kolarzy 18. p. uł. Walczył w obro
nie mostu na Wiśle we wsi Brzumin pod G ó
rą Kalwarią (pow. grójecki). Przejął dowództwo obrony od rannego mjr. Jasiewicza,
bronił placówki do końca — kilkakrotnie ciężko ranny, przewieziony został do zabu
dowań wsi, gdzie zmarł. Pochowany początkowo na polu nad brzegiem Wisły (bez
trumny), staraniem brata Michała i za zgodą Niemców został przeniesiony wiosną
1940 na cmentarz w Czersku (nie zezwolono na trum nę).
W. J. oż. z M arią z Czernickich z Dobrego h. Jastrzębiec (25.05.1907-12.03.1985),
córką Józefa i Gabrieli z Kosińskich h. Rawicz. M aria ukończyła gimn. ss. niepokalanek w Szymanowie. M. J. przez całą wojnę i aż do pełnoletności starszych dzieci bory
kała się samotnie z losem. Przeszła, jak inni ziemianie, wysiedlenie, wywiezienie do
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obozu przejściowego i do GG, gdzie pozostała do końca wojny. Dzięki pomocy rodzi
ny i dobrych ludzi zdołała ulokować starsze dzieci w szkołach zakonnych, a sama spę
dzała życie w nieustającej pogoni za jakimiś zajęciami, które pozwalałyby jej na mi
zerną egzystencję. Po Powstaniu Warszawskim, które przeżyła z dziećmi poza stolicą,
i po kapitulacji Niemiec udała się niezwłocznie w rodzinne strony, chociaż były już jej
znane treści dekretu PKWN. Zastała spalony dwór w rodzinnych Piaskach, w których
nie mogła pozostać z uwagi na zakaz
przebyw ania byłych właścicieli w m a
jątkach, a nawet w powiecie, do którego
m ajątek należał.
Powojenne losy M. J. były równie cięż
kie jak wojenne, gdyż nie posiadała żad
nych zasobów materialnych ani wyuczo
nego zawodu, jak również brak jej było
tzw. handlowej żyłki, a do nauki francu
skiego w tych czasach brak było chętnych.
Życie wypełniały jej starania o zniżki, in
ternaty, szukanie pracy i dachu nad gło
wą; mieszkanie u kogoś, gdzie własnym
kątem było łóżko i powierzchnia pod
nim, wreszcie praca i ukrywanie pocho
dzenia, którego ujawnienie mogło szko
dzić. M. J. spotykała się często z życzliwo
ścią ludzi i tak udało się jej przeżyć naj
trudniejszy czas do ukończenia przez
starsze dzieci szkół średnich. Od 1945 do
1951 M. J. mieszkała kątem we Włocław
Maria Jaczyńska z synem Czesławem
ku, pracując kolejno w NBP, Fabryce M a
i córką Anną w Kaskach, 1931
szyn Rolniczych, prowadząc bez powo
dzenia kiosk z papierosami. W 1951 prze
niosła się do Warszawy do córki Anny. Tu pracowała do emerytury jako maszynistka.
Zm. w 1985. Jest pochowana na cmentarzu w Czersku, obok mogiły wojskowej,
w której spoczywa jej mąż Władysław.
Dzieci: 1. Czesław (ur. 1929), inż. budownictwa, żona 1. Aniela Kiwerska h. Ja 
strzębiec (ur. 1936), córka Zdzisława i Aleksandry z Czarnockich. Ukończyła liceum
ss. niepokalanek w Szymanowie. Ich dzieci: l a.l. Joanna (ur. 1961), ukończyła za
rządzanie, mąż Filip Poniż, antykwariusz, córka l a.l.l . Camille (ur. 2000); l a.2. M ar
ta (ur. 1964), ukończyła zarządzanie, mąż Bruno François (Belg), ich dzieci: l a.2.1.
Aleksis (ur. 1993), l a.2.2. Stanislas (ur. 1996), l a.2.3. Rosalie (ur. 1998); 2. Fłanna Doruchowska h. Niesobia (ur. 1949), córka Wojciecha i Rafaeli z Bystrzyckich h. Poraj.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. H. Modrzejewskiej w Poznaniu, córka l b.l.
Katarzyna (ur. 1977), mgr turystyki i rekreacji; 2. A nna (ur. 1930), ukończyła liceum
ss. niepokalanek w Szymanowie, mąż Jan Gałecki h. Junosza (ur. 1929), ekonomista,
ich dzieci: 2.1. M agdalena (ur. 1962), abs. SGGW, za Jackiem Woszczykiem, abs.
SGGW, syn 2.1.1. Michał (ur. 1989); 2.2. Barbara (ur. 1964), ukończyła liceum ogól
nokształcące; 3. Wanda (ur. 1938), ukończyła Liceum im. Królowej Jadwigi w War
szawie, mąż Georges Coffin, (Francuz), ukończył École Centrale, ich dzieci: 3.1. A n
ne M arie (ur. 1965), specjalistka zarządzania (Szkoła Dauphine), za Piotrem Płomińskim (ur. 1953), lekarzem, ich dzieci: 3.1.1. M arie Fleur (ur. 1990), 3.1.2. Thibaut (ur.
1992), 3.1.3. B ernard (ur. 1995); 3.2. Françoise (ur. 1967), specjalistka zarządzania
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(Szkoła Dauphine), mąż Jean Philippe de Valmont (ur. 1964), ukończył zarządzanie,
ich dzieci: 3.2.1. Etienne (ur. 1990), 3.2.2. Thomas (ur. 1991), 3.2.3. Gabrielle (ur.
1994); 3.3. Xavier (ur. 1970), pedagog, oż. z Christelle Jung, syn 3.3.1. Paul (ur. 2002).
Dok.: H. Łada, Towarzystwo Rolnicze Inowrocławsko-Strzelińskie i Organizacje Ziemiańskie na Kujawach,
P. 1988; Lista, s. 386 i 387; Przekazy i dokumenty rodzinne.

Anna Gałecka
JACZYŃSKI MICHAŁ h. Dąbrowa (1901-1942 lub 1943), wł. maj. Bielice (pow.
inowrocławski). Syn »+ Kazimierza i Heleny z Mlickich h. Dołęga. U r. w Marcinkowie (pow. Mogilno).
Rodzeństwo: zob. biogram Kazimierza Jaczyńskiego.
Abs. szkoły średniej, podchorążówki i Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej
w Bydgoszczy. Był też słuchaczem nauk wojskowych na uczelni w Saum ur we Francji.
Uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 jako dowódca plutonu w 17. P. Uł. Wlkp.
(ranny). Później służył jako oficer zawodowy w randze rtm. w 1. P. Uł. Krechowieckich,
był adiutantem dowódcy w składzie Suwalskiej Brygady Kawalerii. Odznaczenia, któ
re otrzymał przed 1939: Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy „Za woj
nę 1918-1920”, Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości, M edal Niepodległości.
Ciężko ranny 11.09.1939 w bitwie pod Długoborzem koło Zambrowa w woj. biało
stockim. Dowódca płk Zaza Podhorski po pod
jęciu decyzji odwrotu przedstawił swemu adiu
tantowi M. J. i drugiemu, lżej rannem u oficero
wi
Jerzem u Iwanowskiemu, dwie możliwości
ratowania życia i wolności: 1) usiłowanie dosta
nia się podwodami konnymi (brak paliwa) do
szpitala w Białowieży; 2) pozostanie na miejscu
z listem dowódcy do dowództwa niemieckiego
w celu poddania się leczeniu u Niemców zgod
nie z konwencją genewską. M. J. wiedział, że nie
wytrzyma długiej i niepewnej ucieczki i zdecy
dował się oddać w ręce Niemców. Wszystko po
toczyło się zgodnie z konwencją. Po przeprowa
dzeniu operacji amputacji nogi i leczeniu dru
giej, zgruchotanej, został zwolniony ze Szpitala
Ujazdowskiego jako inwalida. Z a udział w woj
nie 1939 odznaczony Krzyżem Virtuti Militari
V kl. (nr 11862).
D la uniknięcia represji przewieziony został
do maj. Sobienie Jeziory, w pow. garwolińskim,
którego właścicielką była Zofia M aria z Potoc
kich Jezierska (wdowa). Tam pracowali w Z W Z -A K — on prowadził tajną podchorążówkę
w randze mjr. M. J. i Zofia Jezierska postanowili
się pobrać i wyznaczyli datę ślubu na 16.06.1942.
W przeddzień obydwoje aresztowano i przewieziono na Pawiak. Z dokumentów
znajdujących się w archiwum Pawiaka m ożna przypuszczać, że Zofia Jezierska zosta
ła zabrana na Szucha, skąd już nie wróciła, natom iast M. J. znalazł się na liście osób
wywiezionych z Pawiaka na przełomie 1942 i 1943 transportam i odchodzącymi prze
ważnie do Treblinki lub Majdanka. Jednakże w archiwach tych obozów jego nazwiska
nie ma. Stwierdzono jednak, że w ewidencjach są ogromne luki.
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Tablica poświęcona pamięci Michała Jaczyńskiego wmurowana jest w ścianę mogi
ły żołnierskiej na cm entarzu w Czersku, obok grobu jego brata Władysława.
Dok.: Lista, s. 386; J. Iwanowski, Czasy mojego życia, W 2002. Dokumenty i przekazy rodzinne,

A nna Gałecka
JACZYNSKI TADEUSZ h. Dąbrowa (7.07.1904-10.04.1980), wł. maj. Marcinkowo
(pow. Mogilno). Syn Kazimierza i Heleny z Mlickich h. Dołęga. Ur. w Marcinkowie.
Rodzeństwo: zob. biogram Kazimierza Jaczyńskiego.
T. J. uczęszczał na Wydz. Rolniczo-Leśny w Poznaniu oraz na uniw. w Nancy (Francja).
Służył w 17. P. Ul. Wlkp,; skończył z wynikiem b. dobrym podchorążówkę, uzysku
jąc stopień wachmistrza. Powołanie do wojska w 1939 dostał na trzy tygodnie przed
mobilizacją. Otrzymał dowództwo 2. plutonu w 1. szwadronie. Od pierwszego dnia
wojny walczył pod Tucholą z wojskami pancernymi. Udało m u się z całym plutonem
wyjść bez strat z okrążenia, a następnie przebić się wraz z innymi jednostkam i pod
broniącą się Warszawę. Tam jego pluton walczył aż do kapitulacji Warszawy. T. J. do
stał się do niewoli i został wywieziony do obozu Voldenberg/Neumark, Oflag II, b a
rak 15a, nr 804. Z a udział w wojnie 1939 odznaczony byl Krzyżem Walecznych. Jak
została oceniona jego postawa bojowa, niech świadczy opinia, jaką wystawił m u jego
kolega z szeregu, Jankowski: „podkreślam, że Tadeusz był nie dobrym, ale bardzo do
brym, spokojnym, zrównoważonym oficerem, gdzie trzeba bardzo odważnym, łubia
nym i szanowanym przez ułanów”.
Po wyjściu z niewoli T. J. wrócił do Polski. Dojechał do Łowicza, gdyż tam po Powsta
niu Warszawskim mieszkała jego m atka oraz siostra Anna, której mąż Ignacy Mlicki
został zamordowany przez Niemców w pierwszych dniach wojny. M atka nie wytrzy
mała radości spotkania z ostatnim żyjącym synem — zmarła na jego rękach w dniu je 
go przyjazdu. Pochowana została w Łowiczu na cm entarzu św. Ducha. T. J. próbował
urządzić się w Polsce, pracował w Poznaniu w PN Z kierowanych przez W. M aringe’a.
T. J. oż. był z Wandą z Chorzemskich (30.10.1909 we Lwowie -10.03.1980 w Edyn
burgu). We wrześniu 1939 przekroczyła granicę w Zaleszczykach razem z czworgiem
dzieci i 14-letnim siostrzeńcem Andrzejem Nowosieleckim i po pokonaniu ogro
mnych trudności osiadła w Algierze, a potem przeniosła się do Anglii,
Od m om entu wyjścia T. J. z niewoli starała się ściągnąć go do Angin, ale powodze
nie tego rodzaju akcji graniczyło z cudem wobec całkowicie zamkniętych granic.
Ucieczka doszła do skutku w 1947. T. J. dostał się do M eppen, skąd po pół roku starań
dotarł do Anglii. Trudnością było to, że nie był dipisem ani żołnierzem pod dowódz
twem brytyjskim. Nie miał za niego kto zaręczyć ani zatrudnić w Angin.
W końcu T. J. i Wanda kupili w Szkocji małe gospodarstwo z bardzo prymitywnym
wyposażeniem, bez telefonu, wody i elektryczności. Po kilku latach przenieśli się do
Edynburga, gdzie Wanda J. założyła pensję dla studentów. Tam w bardzo skromnych
warunkach mieszkali do końca życia. Prochy ich są złożone w grobowcu rodzinnym
w Kwieciszewie (pow. Mogilno).
Dzieci: 1. Aleksandra (ur. 1930), romanistka i anglistka, mąż Leon Chrzanowski, inż.
elektryk, ich dzieci: 1.1. Krystyna (ur. 1960), zoolog, mąż Steven H unt (Anglik), chemik
toksykolog, ich dzieci: 1.1.1. Alicja (ur. 1991), 1.1.2. Stefan (ur. 1993), 1.1.3. M arian
na (ur. 1995); 1.2. Zofia (ur. 1962), biolog molekularny, mąż Robert Neil Lightowlors
(Anglik), biolog molekularny; 2. A nna (ur. 1932), plastyczka, mąż Tadeusz Olszewski,
inż. elektryk, ich dzieci: 2.1. D orota (ur. 1955), mąż Wiliams Dawid (Kanadyjczyk), ich
dzieci: 2.1.1. M atthew (ur. 1981), 2.1.2. Shelly (ur. 1983); 2.2. Michał (1954-1983);
2.3. Iwona (ur. 1965), mąż O ’Dale Charles (Kanadyjczyk), córka 23.1. Kristina (ur. 1998);
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3. Kazimierz (ur. 1934), inż. mechanik, oż. z M arią Jankowską, rzeźbiarką, ich dzieci:
3.1. Ella (ur. 1968), fizjolog; 3.2. Michał (ur. 1973), technik elektronik — ostatni m ę
ski potom ek Jaczyńskich; 4. Barbara (ur. 1937), abs. ASP, 1°v. Poindexter (Ameryka
ninem), 2°v. Christopher Goldsmith (ur. 1946, Amerykanin), prawnik, dzieci: 4.1b. Maja
(ur. 1979), studiowała teatrologię, 4.2b. Julia (ur. 1982), studiuje iberystykę.
Dok.: Przekazy rodzinne.

Anna Gałecka
JASIECKI MICHAŁ (1845-1933), wł. maj. Mączniki, a następnie Ostrowieczko
(pow. średzki), potem Żelazno (pow. kościański). Syn Pawła. Ur. w Łosińcu k. Węgrowca, gdzie jego ojciec, sierota po powstańcu listopadowym, był wychowywany
przez rodzinę Duninów.
M. J. uczył się rolnictwa u ojca, a praktyki odbywał w kilku większych m ajątkach
ziemskich w Poznańskiem, ostatnią u znanego agronoma, Filipa Wize, w maj. Pako
sław (pow. bukowski), należącym do Emilii Sczanieckiej. Przez blisko 20 lat był adm.
tegoż Pakosławia. Tam dał się poznać jako niezwykle sumienny zarządca i doskonały
organizator. Od 1890 do 1900 dzierżawił od ^ Zygmunta Niegolewskiego 2 majątki
— Polwicę i Luboniec w pow. średzkim. Na początku XX w. kupił Mączniki, a w 1907
Ostrowieczko (każdy liczył 300-350 ha). Majątki te sprzedał i wiosną 1914 przeniósł
się z najmłodszymi córkami do Poznania. Wobec powstałych trudności aprowizacyjnych raz jeszcze wrócił do czynnego rolnictwa, nabywszy maj. Żelazno o powierzchni
276 ha. Zm. w Poznaniu.
W 1881 oż. się z Marią Malinowską, bratanicą ks. Franciszka Malinowskiego, znane
go językoznawcy. Ich dzieci: 1. Róża 1°v. Bogulińska, 2°v. Bąkowska; 2. Zofia za Fran
ciszkiem Górskim; 3. M aria za Stanisławem Koźlickim; 4. Jadwiga za Walentym G a
lińskim; 5. Stanisław, oż. z Emilią Sicińską, otrzymał od ojca w 1926 maj. Żelazno; 6.
Stefania za Tadeuszem Konopińskim; 7. Janina za Stanisławem Choleckim.
Dok.: J. Fedorowicz, J. Konopińska, Marianna i róże. Zycie codzienne w Wielkopolsce w latach 1890-1914
z tradycji rodzinnej, W. 1977; Spis ziemian, woj. poznańskie, s. 20.

Barbara Górska-Kozłowska

Michał Jasiecki w dniu swoich 80. urodzin w otoczeniu dzieci i wnuków, 1925
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JASIEŃSKI JÓ ZEF WITALIS h. Dołęga (28.04.1849-23.10.1924), wł. maj. Sadłowice i Studzianki (pow. opatowski). Syn Władysława (1829-1880) i Lucyny Tekli z Ba
czyńskich (1821-1890), wł. maj. Bokszyce,
Nagórzyce i Witosławice (pow. opatowski).
Ur. w Bokszycach.
R odzeństw o: 1. A ugustyn Mieczysław
z Bokszyc (1846-1913); 2. Emilia M aria (zm.
w 1929), za Wacławem Zarzyckim h. Ślepowron, wł. m aj. Błonie w pow. sandomierskim;
3. Jan Nepomucen z Daniszewa (1854-1932);
4. Michał (zm. w 1886).
J.
J. sprzedał w 1907 Sadlowice
Józefo
wi Świeżyńskiemu i objął administrację maj.
Orłów w pow. krasnystawskim, należącym
niegdyś do Kajetana Kickiego, a w 1879 prze
kazanym Tow. Osad Rolnych. Pod koniec ży
cia osiadł w Sandomierzu, gdzie zmarł.
J. J. był dwukrotnie żonaty. Po raz pierw
szy z Natalią Rembielińską h. Lubicz, córką
Ludwika i Róży z Potockich (1852-1884). Po
jej śmierci ożenił się po raz drugi z A leksan
drą M arią Ludwiką Świeżyńską (15.08.18658.08.1933), córką *-*• Władysława i Heleny
z Konarskich, wł. Wionie.
Dzieci z pierwszego małżeństwa: l a. W ła
dysław (1872 w Sadłowicach - 11.12.1922),
arty sta m alarz. Czł. K o m itetu Polaków
w Mediolanie, a od 1918 Narodowego Komi
tetu Pol. w Rzymie; 2a. Ludwik (1880-1939),
oż. ze Stanisławą Rakowską, mieszkał w Z a
wichoście, córka Natalia zginęła w 1944; 3a.
Stanisław (zm. 1912); 4a. Ksawery, oż. z H e
leną Jarzębską, jedyny syn zm. w dzieciń
stwie; 5a. M aria (1881-5.07.1898), za
K a
zim ierzem Świeżyńskim, jedyny syn 5a.l.
Władysław (1897-1940), zginął w Katyniu;
6a. Róża (29.10. 1882-27.04.1965), za Stefa
nem Marczewskim h. Prawdzie. Dzieci z dru
giego małżeństwa: 7b. H elena (8.01.188711.08.1968), za Henrykiem Wójcickim h. Brohwicz, wł. maj. Tropiszów (pow. krakowski);
ich dzieci: 7b.l. M aria (1913-1936); 7b.2. A n
drzej (1917-1993); 7^.3. B arbara (19202003); 7b.4, Kazimierz (1921-1953); 8b. Em i
lia W anda (8.04.1888-5.03.1968), za Kazi
mierzem Konarskim h. Gryf, synem
Szy
mona. Był historykiem, prof. dyr. Archiwum
Akt Dawnych w Warszawie. Ich dzieci: 8b.l.
Jerzy (1920-1999), inż.; 8b.2. Stanisław (ur.
Aleksandra ze Świeżyiiskich Jasieńska
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1923), historyk; 9b. Zofia (1892-10.02.1947), niezamężna; 10b. A nna (21.07.1895
23.09.1977), za Michałem Skotnickim h. Bogoria, synem Maksymiliana, wł. maj.
Skotniki (pow. sandomierski). Ich dzieci: 10b.l. W anda (1917-1997); 10b.2. M aria
(ur. 1925); 10b.3. Jan (1928-1944), zginął w Powstaniu Warszawskim .
Dok.: W Jasieński, Jasieński h. Dołęga. Szkic genealogiczny, mpis; I. Cichowska, Wspomnienia, mpis;
PSB, t. 11, s. 34,35 (dot. Władysława Jasieńskiego). Informacje wnuka Stanisława Konarskiego.

Irena Cichowska (B. K.)
JELNICKI ZYGMUNT h. Nowina (1873-1963), wł. maj. Bukowie Dolne (pow.
piotrkowski). Syn Teodora i Salomei z Kuligowskich. Ur. w Bukowiu Dolnym.
Maj. Bukowie Dolne należał do rodziny Jelnickich od początku XIX w. — naj
pierw do Karola, potem do jego synów Władysława i Teodora. Teodor był radcą TKZ.
Zygmunt był już przedstawicielem trzeciego pokolenia gospodarującego w tym maj.
W 1939 Bukowie Dolne (322 ha) było gospodarstwem dochodowym i wzorowo p ro 
wadzonym.
Bukowie Dolne w czasie II wojny światowej znalazło się na terenach okupowanych
przez Niemców w tzw. Wartengau. Właściciele zostali wyrzuceni z m ajątku — w B u
kowiu Dolnym gospodarowali Niemcy. Rodzina wysiedlona do GG, osiedliła się
w Piotrkowie Trybunalskim. Z. J. imał się różnych prac, m.in. administrował przez p e 
wien czas maj. Prymusowa Wola pp. Domańskich w gm. Sławno pod Opocznem.

Dwór w Bukowie Dolnym, przed 1939

W 1945 maj. Bukowie Dolne przeszedł na własność Skarbu Państwa. Ziem ia częś
ciowo została rozparcelowana. Dwór klasycystyczny z frontonem opartym na sześciu
kolumnach, zbudowany w I połowie XIX w. stoi do dzisiaj, ale popada w ruinę. O ta
cza go park o charakterze krajobrazowym, kiedyś do parku prowadziła piękna aleja
grabowa, której resztki jeszcze się zachowały. Po wyrzuceniu po raz drugi z m ajątku
Z. J. z żoną przenieśli się w zielonogórskie. Rozpoczęli pracę w PNZ. Z uwagi na p o 
chodzenie ziemiańskie po roku Z. J. stracił pracę. Zm. w 1963 w Warszawie i został
pochowany na cm. Powązkowskim.
Z. J. oż. z M arią z Zaborowskich (1884-1965). Ich dzieci: 1. Zdzisław (1914 w maj.
Bukowie Dolne -1963), pseud. NSZ „Nowina”, ukończył gimn. oo. pijarów w Krako
wie. Studia rolnicze rozpoczął w Cieszynie, potem kontynuował je w Poznaniu.
W czasie okupacji był partyzantem w lasach kielecczyzny. W 1941 stworzył własny od
dział w szeregach NSZ, w 1943 włączony do Brygady Świętokrzyskiej. Po wojnie p ra
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cował w U rzędzie Ziemskim w Kluczborku,
„Polimexie” w Warszawie, a następnie w maj.
Wambierzyce PN Z na Dolnym Śląsku — tam
zm. i tam został pochowany. Oż. z Józefą Linowską; ich dzieci: 1.1. H ubert (ur. 1939), inż.;
1.2.
Jacek (ur. 1941), artysta plastyk; 1.
(ur. 1943), za Krzysztofem Ostaszewskim; 1.4.
M ałgorzata (ur. 1945), za Krzysztofem Małec
kim; 2. Jerzy (ur. 1918 w maj. rodzinnym), pseu
donim NSZ „Kret”, po ukończeniu gimn. oo. pi
jarów w Krakowie, podjął w 1937 studia rolnicze
w Cieszynie, które przerwała wojna. W czasie
wojny partyzant w oddziale założonym przez
brata Zdzisława, potem w Brygadzie Święto
krzyskiej NSZ, od 1943 w AK — Zgrupowanie
„N urt”. Po wojnie pracował w PN Z w Koszaliń
skiem w maj. Robuń, potem w wielu instytucjach
w Warszawie. Oż. w 1945 r. z Ireną z KostrzeńZygmunt Jelnicki
skich (1922-1994), córką wł. maj. R udnik
w pow. tomaszowskim; ich córka 2.1. Barbara
(ur. 1956), za Markiem Zdunikowskim (1945- 2002), ich synowie: 2.1.1. Mateusz (ur.
1978), 2.1.2. Maciej (ur. 1981).
Dok.: Spis obywateli, s. 48; Zaroszyc, Wykaz, s. 25. Dokumenty i wspomnienia rodzinne.

Jerzy Jelnicki
JELSK I ALEKSANDER h. Pielesz (1824-1905), wł. maj. Lada (pow. ihumeński).
Syn Michała (1789-1850), wł. maj. Lada, kpt. wojsk Księstwa Warszawskiego, odzna
czonego Złotym Krzyżem Virtuti Militarii oraz Legią Honorową, i Klotyldy z Mo
niuszków h. Krzywda (1801-1872), rodzonej ciotki kom pozytora Stanisława
Moniuszki (1819-1872). Ur. w Ladzie.

Dwór w Ladzie

Rodzeństwo: 1. Zofia (1829-1912), za Janem Wróblewskim, wł. fol. Skwira na
Ukrainie; 2. Leon Franciszek (1834-1901), płk. wojsk rosyjskich, ceniony hippolog,
dyr. stadnin rządowych na Ukrainie, wł. fol. Odyn (pow. ihumeński), oż. z Ludwiką
hr. G rabską h. Topór; 3. Władysław (1837-1896), rolnik, wł. fol. Jagódka (pow. ihu
meński); 4. Konstanty (1837-1896), abs. Uniw. św. Włodzimierza w Kijowie, podróż
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nik, badacz, odkrywca, prekursor polskich badań przyrodniczych w Ameryce Połud
niowej, kustosz Muzeum Fizjologicznego PAU w Krakowie (1880-1896), oż. z H e
leną Korsak h. Lis, muzykiem pianistką; ich dzieci: 4.1. Konstancja (zm. 1943);
4.2. M aria (1887-1891); 4.3. A ntoni (zm. 1939); 5. Adam (1838-1916), wl. maj. Kosin i Subacze, ajent Banku Wileń
skiego, oż. z H e n rie ttą Jelską
h. Pielecz (1858-1934), wł. maj.
Choćkowice (pow. wołkowski); ich
dzieci: 5.1. Cecylia (1883-1970),
za Wilhelmem Jelskim h. Pielesz
(1867-1919), wl. maj. Ignatycze
(woj. mińskie); 5.2. Janina (18851948), za Michałem Wereszczaką
h. Lis, wl. Wielkiego Możejkowa;
5.3. Wanda (1895-1943), za Prze
mysławem Sieheniem h. Syrokom
la; 6. Ksawery (1838-1904), przed
siębiorca w branży mięsnej; 7. M a
ria Stanisława (zm. 1914), prze
łożona klasztoru Zgrom adzenia
SS. Wizytek w Wersalu; 8. Micha
lina Paulina (1840-1930), zakon
nica w zgrom adzeniu SS. M iło
sierdzia św. Wincentego à Paulo
w Krakowie.
A. J. ukończył gimn. w Mińsku,
następnie studiował na polit, w Liè
ge. Był specjalistą od budowy mos
tów. Oż. z Leontyną Dubus (1845Bracia Jelscy. Stoją: Ksawery, Władysław i Leon;
1931), Francuzką, córką Wilhelma,
siedzą: Adam, Aleksander i Konstanty, ok. 1863
zatrudnionego w zarządzie dóbr hr.
Pusłowskiego w Słonimiu i Wikto
rii, po ślubie zamieszkał wraz z rodziną w dziedzicznym maj. Golnie, następnie — od
1876 r., po przeprowadzeniu działów rodzinnych, osiedlił się w Ladzie i tam zmarł.
Pochowany został w nieistniejącym już dziś grobowcu rodzinnym na cm. parafialnym
w Śmiłowicach.
Dzieci: 1. Jadwiga (1865-1956); 2. Stanisław (1867-1936), inż. technolog, abs. Po
lit. w Petersburgu, oż. z wdową, M artą N. — Niemką; 3. Kazimierz (1869-1945), le
karz, studia medyczne ukończył w 1895 w Petersburgu, oż. z Eugenią Sabatier —
Francuzką, ich dzieci: 3.1. Jerzy (1922-1944), żołnierz A K w okręgu lidzkim, pseud.
„Andrzej”, poległ w walce z Niemcami, pochowany na cm. paraf, w Żołudku; 3.2. Ja
nina (ur. 1924), pielęgniarka; 3.3. M arian (ur. 1925), wyższe studia ekon. ukończył
w Krakowie, oż. z Kazimierą Skrzypek, koleżanką ze studiów, ekonom., ich dzieci:
3.3.1. Jerzy (ur. 1956), inż. mechanik, abs. Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, oficer
marynarki handlowej, oż. z Gabrielą Baczyńską, ich dzieci: 3.3.1.1. Kamila (ur. 1979),
3.3.1.2, Alicja (ur. 1983); 3.3.2. Ewa (ur. 1965), lekarz, spec. chorób wewn., abs. AM
w Gdańsku, za Krzysztofem Malinowskim (ur. 1954), abs. Wydziału Nawigacji SM
w Gdyni; 4. M arian (1871 - ok. 1940), rolnik, aresztowany przez NKW D i zesłany
w głąb ZSRR, gdzie zaginął; 5. Konstanty Rom an (1873-1942), rolnik, oż. z Amelią
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Leontyna Jelska

Aleksander Jelski

Ossowską, ich dzieci: 5.1. Alina (1905-1933), wyższe studia ukończyła w Krakowie,
inż. weterynarz; 5.2. M aria Rom ana (1908-1982), wyższe studia ukończyła w K ra
kowie w 1948, inż. rolnik; 6. Leon (1975-1960), lekarz, studiował w Petersburgu
i w Warszawie, oż. z Janiną Rusiecką, wł. Różampola (pow. ihumeński), ich dzieci:
6.1. Kazimierz (1908-1958), pedagog, działacz ZHP, działacz polonijny we Francji,
oż. z M arią Tułecką, pedagogiem, działaczką ZHP, działaczką polonijną we Francji,
ich dzieci: 6 .1.1. Andrzej (1938-1955), 6 .1.2 . Krystyna (1945), psycholog, za D idier
G oubert — Francuzem, geologiem, 6 .1.3 . Jerzy (ur. 1948), archeolog, oż. z Françoise
Simoês — Portugalką, pedagogiem, ich dziecko: 6 .1.3 .1. Coline Prunelle (ur. 1993);
6.2 . Irena (1910-1989), ukończyła wyższe studia pedagogiczne w Warszawie; 6.3 . Ja
nina (1911-2002), ekonomistka, abs. WSH w Warszawie w 1936, za M arcinem Z a
wadzkim, bankowcem; 7. Leontyna (1881-1948), za W itoldem Żagiellem h. Trąby;
8. Edward (1883-1920), zamordowany przez bolszewików w Ladzie; 9 . Zygmunt
(1885-1906), inż., abs. Polit, w Petersburgu, zginął śmiercią samobójczą; 10. M aria
(1886 - ok. 1941), za Janem Ciundziewickim, oboje wywiezieni (każde z osobna)
w głąb Związku Sowieckiego, gdzie zginęli; 11. Edm und (1892-1922), inż. rolnik, abs.
W SR w Dublanach, był typowany na kolejnego sukcesora Lady.
Dok.: Nacjonalnyj Archiv Respubliki Biełorus (NARB), Ab szljacheckim nachodżanni roda Jelskich,
sygn. 1403; G. Brzęk, Jelski Konstanty, PSB, t. XI/1, z. 48, s. 155-156; J. Sowiński (ks.), Wstęp, w: Konstanty
Jelski, Populamo-przyrodnicze opowiadania z pobytu w Gujanie Francuskiej i po części w Peru, Kr. 1898;
J. Kożuchowski, Kijowski okres (1856-1863) w życiu Konstantego Jelskiego, Wr.-W. 1961; Śp. Leon Franci
szek Jelski, „Kraj”, t. XX, nr 45, Petersburg 9/22 listopada 1901; W. Jelski, Wspomnienie o Ksawerym
Jelskim, Szumsko 1943, rkps; Z. Wielowieyski, J. Jelski, Tablice descendentów Konstantego Jelskiego,
uzup. M. Jelski i A. Jelski, oprać. M. Jelski, Sopot 1989, mpis; M. R. Jelska, Rodowód potomków Michała
Jelskiego h. Pielesz, wł. maj. Lada, Kraków, b. d., mpis; S. Makarewicz (ks.), Adam Eustachy hr. Jelski
iHenryetta hr. Jelska, „Ave”, 1998, nr 17(251).

Andrzej Jelski, Marian Jelski
JEZIERSKI ZYGMUNT MARIA hr. h. Prus II — Nowina, pseud. AK „Aksiak”
(1.05.1882-26.07.1963), wł. maj. Ząbków (pow. węgrowski) i Otwock Wielki (pow.

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

otwocki). Syn Seweryna (26.10.1848-28.10.1918) i Marii z Wielogłowskich h. Starykoń (1859-14.09.1939). Ur. w Warszawie.
Rodzeństwo przyrodnie: 1. Janina Angela (1875-20.11.1945), za Kazimierzem
Jełowickim; 2. Władysław (1876-1938); 3. siostra rodzona Irena za Andrzejem Walchnowskim.
Z. J. ukończył Akadem ię Handlową w Antwerpii. Trzy lata po studiach pracował
w firmie handlowej w Hamburgu, eksportującej odzież do Afryki. Potem wrócił do
Polski i odbył praktykę rolną w majątku bar. Heydla w Radomskiem. Następnie po
magał ojcu prowadzić maj. Modliszewice, dzierżawiony od Juliusza hr. Tarnowskie
go. Ok. 1910 kupił maj. Ząbków i w nim gospodarował. Ok. 1914 wraz z żoną wysied
lony do guberni mińskiej i tam wcielony do armii carskiej. Służył w jednostce rezerw
końskich w Homlu. Po rewolucji, zwolniony przez radę żołnierską z wojska, zamiesz
kał wraz z żoną w Kijowie. Po wojnie przyjechał do Krakowa i od 1921 prowadził gos
podarstwo w maj. teściowej Skrzypaczowice (pow. sandomierski), sprzedał natom iast
Ząbków. Ok. 1927 przeniósł się do maj. Stany (pow. niski), należącego do żony, i gos
podarował w nim do 1938. W 1938 odziedziczył maj. Otwock Wielki po swoim przy
rodnim bracie i tam, a częściowo także w Warszawie zamieszkał razem z rodziną.
W 1942 Niemcy zabrali Otwock Wielki na Liegenschaft. Do upadku Powstania War
szawskiego mieszkał w Warszawie, a od 1945 do śmierci w Sopocie.

Zygmunt Maria Jezierski

Janina Jezierska

Z. J. (2.07.1912) poślubił Janinę Wandę Komorowską h. Łodzią (13.10.188518.07.1966), wł. maj. Stany (pow. niski) i Skrzypaczowice, córkę Józefa (10.05.186016.12.1902) i Heleny z Osmólskich.
Syn: 1. Józef Seweryn (ur. 10.02.1919 w Krakowie). Studiował na Wydziale O grod
niczym SGGW w Warszawie, pomagał ojcu prowadzić gospodarstwo w maj. Otwock
Wielki. Wiosną 1943 wstąpił do Dywizjonu AK „Jeleń”. Walczył w Powstaniu War
szawskim, ranny, został wywieziony do obozu jenieckiego w Altengrabow k. M agde
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burga. Do Polski wrócił w 1945, zamieszkał w Sopocie, gdzie pracował w różnych in
stytucjach. Przez 22 lata był trenerem i sędzią szermierki. Odznaczony m.in. Krzy
żem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Powstańczym. Oż. 1. z Zofią
z Chmielewskich (15.11.1919—23.04.1964), 2. z M arią z Kiwerskich h. Jastrzębiec
(ur. 6.06.1934). Dzieci z pierwszego małżeństwa: l a.l. Jacek Paweł (ur. 11.04.1958),
ukończył studia biologiczne w UG. W 1980 był współzałożycielem i przewodniczącym
Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UG. Ornitolog,
alpinista i polarnik, uczestnik wypraw w Himalaje na Dhaulagiri, Cho-oyu, Mt. Eve
rest, brał też udział w wyprawach na Spitsbergen, Alaskę, Antarktydę i Grenlandię.
Od 1992 pracuje w NIK, od 1998 — wiceprezes. Kawaler Maltański. Oż. z Barbarą
z Czerepowiczów (ur. 30.07.1954), córką Piotra (15.10.1920-13.11.1998) i Jadwigi
z Redutków (ur. 9.09.1930). Ich synowie: 1M.1. Krzysztof M ateusz (ur. 22.10.1986),
1M.2. Jędrzej Jacek (ur. 29.07.1998); l a.2. Andrzej Józef (ur. 29.09.1959), studiował
weterynarię w SGGW. W 1981 był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Stu
dentów na Wydziale Weterynarii, a jesienią tego roku współorganizatorem okupacyj
nego strajku studentów SGGW. W 1. 1982-1983 jako przewodniczący Samorządu
Studenckiego był członkiem Senatu SGGW i negocjował nowy kodeks studencki.
W 1984 wyemigrował do Londynu, a w 1986 do Kanady, gdzie ukończył farmakologię
w University of W estern O ntario i obecnie pracuje w firmie farmaceutycznej. W 1999
kandydował do parlam entu O ntario z ram ienia Family Coalition Party, której jest dy
rektorem regionalnym. Oż. z M ałgorzatą z Barteckich (ur. 18.08.1970), córką Kazi
mierza (ur. 6.09.1941) i Janiny z Koziełłów (ur. 24.06.1946). Ich dzieci: l a.2.1. A le
xandra Zofia (ur. 8.03.1995), l a.2.2. Monika M aria (ur. 27.07.1997), l a.2.3. Gabriela
Wanda (ur. 15.03.1999), l a.2.4. Dominik Józef (ur. 24.06.2001).
Jacek Jezierski
KARNKOWSKI ANTONI h. Junosza (1845-1929), wl. maj. Zarzeczewo, Kawęczyn,
Oleszno i Szepietowo (pow. lipnowski), prawnik. Syn Konstantego (1808-1900)
i M arianny z Chełmickich h. Nałęcz.
Rodzeństwo: 1. Zofia (1846-1923), za Tomaszem Dunin-W ąsowiczem; 2, Aniela
(ur. 1847-?), za Józefem Brandlem; 3. Emilia Lucyna (1849-1919), za Julianem Biesiekierskim; 4. Julia Florentyna (1851-1937), za Bolesławem Lipskim; 5. Jan K on
stanty (1854-1905); 6. s h - Ignacy (1857-1928).
A. K. ukończył I Gimn. w Warszawie. Po studiach w Warszawskiej Szkole Głównej
(w 1.1864-1868), na uniw. w Berlinie i Lipsku uzyskał tytuł dr. praw i filozofii. Był sę
dzią gminnym III okręgu pow. lipnowskiego i radcą Dyrekcji Szczegółowej TKZ
w Płocku. Oż. z Jadwigą Cissowską h. Jastrzębiec z Tomkowa (zm. 1936). Ich dzieci:
1. Czesława (1878-1959), za
Piotrem Karnkowskim z Oleszna; 2, Władysław
(1880-1963).
Dok.: Ziemianie polscy X X wieku. Rodzina Klimkowskich h. Junosza, oprać. K. Kamkowski, Baden 2001.

Kazimierz Kamkowski
KARNKOWSKI IGNACY h. Junosza (1857-1928), wł. maj. Karnkowo (pow. lip
nowski). Syn Konstantego (1808-1900) i M arianny z Chełmickich.
Rodzeństwo: zob. biogram Antoniego Karnkowskiego.
I. K. ukończył cesarski UW. Był jednym z założycieli Okręgowego Tow. Rolniczego
Ziemi Dobrzyńskiej (1907). W 1916 został czł. Rady Opiekuńczej pow. lipnowskiego.
Karnkowo obejmowało, zgodnie z protokółem przejęcia przez Niemców w 1939, ob
szar 1016 ha, w tym ziemi ornej 468 ha i 450 ha lasu. Wg Spisu ziemian z 1930 m ajątek
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obejmował 1461 ha. W majątku była gorzelnia z rocznym kontyngentem produk
cyjnym 78 3001 i sad handlowy, obejmujący w 1939 25 ha z rezerwą 5 ha do obsadze
nia w 1940, ze stanem 2400 drzew i 3000 krzewów. Szkółka drzew owocowych liczyła
6000 pni. Ponadto w sadzie znajdowało się 32 000 dziczek.
I. K. przed śmiercią przekazał Płockiemu Tow. Naukowemu odziedziczone po ojcu
cenne zbiory archeologiczne i paleontologiczne, wzbogacone przez siebie, a także
meble i różne precjoza, zachowując jednak duży księgozbiór.
I. K oż. z Pelagią hr. Czacką h. Świnka (1868-1950), córką Feliksa, szambelana
dworu cesarsko-rosyjskiego, i Zofii z hr. Ledóchowskich. Ich dzieci: 1. Teresa (1890
1967); 2. Stanisław M arian (1893-1939), w 1920 ochotnik w 1 P. Ul. Krechowieckich,
zamordowany przez Niemców; 3. Jan Adam M arian (1896-1977), uczęszczał do szkół
w Szwajcarii. Z e względu na wybuch I wojny światowej wrócił do Warszawy, gdzie
zdał m aturę w szkole handlowej T. Niklewskiego. W listopadzie 1918 wstąpił do
4 P. Uł. Bydgoskich i odbył kampanię ukraińską i wojnę bolszewicką w 1919-1920.
Jako por. 16 P. Uł. Bydgoskich uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939, ranny
19 września pod Czerniakowem, został wywieziony do oflagu. J. K. był wł. maj. M a
zowsze (504 ha) wpow. lipnowskim, który został w 1935 rozparcelowany. Oż. z M arią
z Sopoćków l°v. Zielińską (1905-1979), mgr. prawa, dzieci nie mieli; 4. Zofia (ur. 1897),
za Andrzejem Kulwieciem h. Hippocentaurus, kpt. WP, uczestnikiem I wojny świato
wej, oficerem łącznikowym MSWojsk. przy MSZ; ich dzieci: 4.1. Róża, 4.2. Michał.
Dok.: zob. biogram Antoniego Karnkowskiego; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 32.

Kazimierz Kamkowski
KARNKOWSKI WŁADYSŁAW h. Junosza (1880-1963), wł. maj. Zarzeczewo, n a
stępnie maj. Romanowo k. Koronowa (pow. lipnowski). Syn
Antoniego (18451929) i Jadwigi Cissowskiej (zm. 1936).
Rodzeństwo: zob. biogram A ntoniego Karnkowskiego.
W. K studiował w Pribrani (Czechy), a potem na polit, w Leoben (Austria) na
Wydz. Hutnictwa M etali Nieżelaznych ze specjalnością hutnictwa cynku. Po studiach
został kierownikiem Huty Cynku „Paulina” w Zagórzu k. Dąbrowy Górniczej. Ok.
1917 objął otrzymany w działach rodzinnych maj. Zarzeczewo, który sprzedał, by ku
pić maj. Romanowo k. Koronowa, który także sprzedał, przechodząc ostatecznie do
górnictwa. Podjął pracę w biurze Tow. Górniczego „Saturn” jako sekretarz-doradca
techniczny generalnego dyr. koncernu inż. J. Przedpełskiego. W czasie okupacji nie
mieckiej zagrożony aresztowaniem, przeniósł się do Warszawy. Po wojnie pracował
w Hucie „Bobrek” w Bytomiu, a następnie w Hucie Łabędy jako kierownik sekcji
kosztorysów. Po przejściu na emeryturę osiadł w Katowicach.
Oż. z Zofią Halszką z Jasińskich (1891-1972); dzieci: 1. Wanda (ur. 1916); 2. Irena
(ur. 1923), za Jerzym Jarnuszkiewiczem.
Kazimierz Kamkowski
KIERW IŃSKI JÓ ZEF LUDWIK h. Bończa (11.12.1886-5.11.1971), wł. maj. Hołubicze (pow. głębocki, woj. wileńskie), adm. maj. ziemskich, rolnik. Syn Józefa F ran
ciszka (1846-1901) i Marii z Łubkowskich h. Bończa (1865-1947). Ur. w Glinach
Małych k. Mielca.
Od I połowy X IX w. Kierwińscy i spokrewnieni z nimi Rydlowie dzierżawili lub p o 
siadali niewielkie m ajątki ziemskie w okolicach Mielca. W rodzinie silne były tradycje
wojskowe (J. K drugie imię otrzymał na cześć płk. Kierwińskiego, zm. z powodu ran
odniesionych w bitwie pod Ostrołęką w 1831).
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Rodzeństwo: 1. Zofia (Amelia) (1883-?), za Adamowskim, inż., dyr. kopalni nafty
w Borysławiu; 2. Zygmunt (1885-1921), oficer kawalerii austriackiej; 3. Ludwik
(1888-1930), rtm. 24 p. ul.; 4. Maria, za Jerzym A lbrechtem, mjr. kawalerii; 5. W ło
dzimierz (1893-1973), mjr dypl. 11 p. ul.
J. K. początkowe nauki pobierał u oo. jezuitów w Chyrowie. Ukończył średnią
szkolę rolniczą w Dublanach, a następnie wyższą rolniczą w Lipsku. Do 1914 praco
wał w zarządzie Związku Rolnego pod Lwowem.
W sierpniu 1914 zaciągnął się jako szeregowiec do II Brygady Legionów gen. H al
lera. Dostał przydział do 2 sz. ul. legionowych. Brał udział w brawurowej szarży sz.
pod Rokitną (13.06.1915). Ciężko wówczas ranny, stracił słuch w prawym uchu. L e
czenie i rekonwalescencję odbył na Węgrzech. W 1916 otrzymał awans na por. Aresz
towany i internowany, uciekł w 1917 do rodzinnego majątku, skąd pojechał do W ar
szawy. Po powrocie Piłsudskiego z M agdeburga pozostał w wojsku. Komisja weryfi
kacyjna przyznała m u stopień rtm. Dostał wtedy przydział do 2. P. Uł. Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego, którego szwadrony w 1. 1918-1919 wysłane na różne
odcinki frontu wschodniego, rozbijały resztki oddziałów niemieckich. Następnie za
opatrywał wojsko w konie, kupował je m.in. w Wiedniu. Przydzielony ponownie do
kawalerii (9. P. Uł. Małopolskich), wziął udział w bitwie pod Komorowem (1920).
W 1.1921-1925 jako kom endant jednostki był odpowiedzialny za uzupełnienia koni
w C entrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W 1920 odznaczony Krzyżem Wa
lecznych, a w 1923 Krzyżem Niepodległości.

Dwór w Holubiczach

Po zwolnieniu z wojska w 1925 J. K. zarządzał maj. Hołubicze R om ana Kersona.
Podtrzymywał kontakty z wojskowymi i politykami. W polowaniach urządzanych
przez J. K. brali udział m.in. prezydent RP Stanisław Wojciechowski, kpt. Klemens
Rudnicki, dowódca najbliższej jednostki KOP w Poćwile. Z powodu trudności finan
sowych i niewypłacalności Kersona J. K. odkupił administrowany majątek. W 1933
wydzierżawił Hołubicze swemu koledze z wojska, a sam rozpoczął administrację m a
jątków BGK: Gajewem i Dylewem na Pomorzu (pow. brodnicki). W 1936, chcąc za
pewnić dorastającym córkom właściwe wykształcenie, przeniósł się bliżej Warszawy.
Zaczął zarządzać majątkiem ziemskim i gorzelnią m.st. Warszawy w Mieni k. Mińska
Mazowieckiego (ok. 3 tys. ha ziemi i 2 tys. lasów). N apolow ania do Mieni przyjeżdża
li często prezydent Warszawy Stefan Starzyński i marszałek Edward Śmigły-Rydz.
W 1938 J. K. kupił w podwarszawskim Konstancinie willę „Jutrzenka”, a w 1939 willę-pałacyk „Marysin” w Makowie Podhalańskim.
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J. K. zarządzał M ienią do 1941. Został
wówczas zadenuncjowany pod fałszywym za
rzutem zastrzelenia niemieckiego kolonisty
i przez blisko rok przetrzymywany był na Pa
wiaku. Z powodu gruźlicy udało się żonie
wykupić go z więzienia. W 1942 J. K. wziął
w dzierżawę (z prawem pierwokupu) maj.
Rudzienko (280 ha) Juliusza Śląskiego, po
łożony niedaleko Mieni. Rudzienko stało się
ośrodkiem działania miejscowego oddziału
BCh-AK. Uciekając przed frontem, znalazł
się z rodziną w Warszawie w swoim mieszka
niu przy pl. Unii Lubelskiej. Po powstaniu,
przez obóz w Pruszkowie, udali się wszyscy
do Krakowa i pod koniec 1944 do Makowa
Podhalańskiego, choć „Marysin” był jeszcze
zajęty przez gestapo okręgu podbeskidzkiego i suskiego. Terror NKW D w Makowie
zmusił J. K. i jego rodzinę w styczniu 1945 do
ucieczki do Krakowa, skąd przez Warszawę
w końcu roku przenieśli się na Wybrzeże.
Józef Kierwiński
J. K. został dyr. Agrilu (Adm. Gosp. Rolnych
i Leśnych). W 1947 J. K. został aresztowany
pod zarzutem współpracy z S. Mikołajczykiem. Zwolniony po kilku miesiącach,
w kwietniu 1948 wstąpił do PPS, aby uchronić się przed dalszymi represjami. W krót
ce jednak zrezygnował z członkostwa w PPS, a jesienią powrócił z rodziną do „Marysina”. W 1949 znowu aresztowany i przewieziony do Gdańska, w celi przesiedział pół
roku, resztę w więziennym i zwykłym szpitalu. Przed wyrokiem śmierci uchroniła go
rozwijająca się gruźlica. W 1951 sprawę J. K. odroczono i pozwolono m u wrócić do
„Marysina”. Rodzinę utrzymywał z niewielkiej emerytury. W 1958, gdy władze zagro
ziły zabraniem „Marysina”, sprzedał go i za uzyskane pieniądze kupił willę w Z akopa
nem (ul. Tetmajera 30). Mimo choroby aktywnie działał w kręgu dawnych legioni
stów, m.in. kontaktował się z gen. M. Borutą-Spiechowiczem, gen. J. Sawickim, płk.
Andrzejem Kunachowiczem z 2 p. uł. Legionów i Jerzym Grankowskim. Zm. w Z a
kopanem, pochowany na cm. przy ul. Nowotarskiej.
J. K. oż. się z M arią Cymer (1895-1985 w Warszawie), poznaną w 1917, córką K a
rola (1861-1941), adwokata, działacza ND, wł. maj. Brzeźnica (pow. piotrkowski)
i Marii Kochańskiej h. Lubicz (zm. 1900). Ślub odbył się 15.08.1918 w warszawskim
kościele św. Aleksandra. Dzieci: 1. Zbigniew (1919-1993), pchor. kawalerii w G ru
dziądzu, w czasie kampanii wrześniowej w 7 P. Uł. Mazowieckiej Brygady Kawalerii,
podczas okupacji dowódca oddziału B C H -A K w Mieni i Rudzienku; w 1944 wywie
ziony na Sybir; wrócił w 1948; oż. 1. z Janiną Stawnicz miał syna: l . l a. Andrzej
(ur. 1950), płk. WP, dyr. Dep. Obronnego Kancelarii Prem iera za rządów J. Olszew
skiego, H. Suchockiej i J. Buzka, oż. z Ewą Piątkowską; 2. oż. z Elżbietą Brech, ich sy
nowie: 1.2b. Krzysztof (ur. 1956), kpt. WP; 1.3b. Ryszard (ur. 1961), handlowiec, abs.
Szkoły Rybołówstwa Morskiego; 2. Zofia (1922-1990), abs. SGH w Warszawie, ban
kowiec, za Wojciechem Danielewiczem h. Rola, por. AK, za udział w Powstaniu War
szawskim odznaczonego Krzyżem Walecznych, więźniem oflagu; ich córka 2.1. Iwona
(ur. 1954), historyk sztuki, kustosz Działu Malarstwa Obcego Muzeum Narodowego
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w Warszawie, za Wojciechem Włodarczykiem, dr. historii sztuki, m inistrem w Kance
larii Prezydenta Lecha Wałęsy, posłem na Sejm R P I i III kadencji, ministrem szefem
U R M w rządzie J. Olszewskiego; 3. H anna (ur. 1927), mgr ekonomii i prawa, za 1° v.
Jerzym Wisławskim, ich syn 3.1. Wojciech (ur. 1958), prawnik i handlowiec, od 1980
zamieszkały w Kanadzie; 2° v. za Janem Kędziorą, lekarzem.
Dok.: Boniecki, Herbarz (Łubkowscy); „Gazeta Rodzinna” 1976, nr 103; W. Kierwiński (?), „Łowiec Pol
ski” 1974, nr 8, s. 14; Anno Domini... Księga gości Chorzelowa, opr. J. Skrzypczak, Mielec 2000. Wspomnie
nia rodzinne; Księgi poszczególnych parafii.

Wojciech Włodarczyk
KONARSKI ALEKSANDER KAROL h. Gryf (14.12.1886-27.04.1940), adm. i dzier
żawca majątków ziemskich, inż. rolnik. Syn
Aleksandra (1855-1941), wł. maj. Hołudza (pow. stopnicki) i Oktawii ze Świdów (1865-1913). Ur. w Wilczycach (pow.
sandomierski).
Rodzeństwo: 1. Konstanty Wacław (1884-1920); 2.
Szymon (1894-1981); 3.
W anda (1896-1976), za Stanisławem Palla-Bocheńskim, wł. maj. Więckowice (pow.
miechowski).
A. K. po zdaniu m atury w warszawskiej Szkole Realnej rozpoczął naukę w A kade
mii Rolniczej w Dublanach, gdzie uzyskał tytuł inż. rolnika. Od 1.07.1911 do 30.06.1913
administrował Rożniatowem, należącym do klucza
maj. Zarzecze (pow. jarosławski) Dzieduszyckich.
Powołany do carskiej armii, zdezerterował i przez
zieloną granicę przedostał się do Galicji, w okolice
Krakowa. Tutejsze ziemiaństwo pomogło m u znaleźć
schronienie i zatrudnienie u Szembeków w Porębie
Żegoty (pow. chrzanowski). W tym czasie zapisał się
do „Sokoła”, był czł. drużyny konnej. 30.06.1914 oż.
się w Krakowie z Teresą M arią Józefą Pokrzywnicką,
a już 16.08.1914 zaciągnął się do Legionów Polskich,
służąc w II Brygadzie, z którą przeszedł całą kam pa
nię legionową. Brał udział w szarży pod Rokitną
w 1915. W bitwie pod Mołotkowem wziął do niewoli
rosyjski patrol. Z prostego żołnierza awansował ko
lejno aż do rtm. WP. Odznaczony: O rderem Virtuti
Militari Vkl. (za bitwę pod. Mołotkowem), M edalem
Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Złotym Krzy
żem Zasługi.
Po odejściu z Legionów na skutek choroby nerek,
której nabawił się w okopach, wydzierżawił maj. G ór
ne i Ka jetanówka (dobra Łańcuchów, w 1930 ogółem
2141 ha) w pow. chełmskim, będące własnością p re
zesa Z G Z Z Jana Steckiego. A. K. zajął się głównie li
kwidacją szkód wojennych. Odbudował budynki gos
podarskie, usystematyzował uprawę i płodozmiany,
zapewniając w ten sposób „normalną, a w danych wa
runkach intensywną produkcję”. Dn. 1.04.1925 objął
administrację dóbr Ruda M aleniecka (pow. koński)
■o- Alfreda Jankowskiego i Heleny z Jankowskich
Aleksander Konarski
Froelichowej. W Rudzie głównym zadaniem A. K.
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stała się likwidacja serwitutów. W ciągu półtora roku „odseparował pozostałych
15 wsi”, co pozwoliło dokonać podziału dóbr między współwłaścicieli. Likwidacja ser
witutów oraz objęcie przez właścicieli swoich części majątków spowodowało zmniej
szenie liczby pracowników administracji. Oprócz likwidacji służebności serwituto
wych A. K. prowadził uprzemysłowioną gospodarkę, w tym tartak przecierający ok.
20 tys. m3 drewna oraz stawy rybne, cegielnię, zarządzał dwoma folwarkami i lasami.
Wprowadzał w sprawy gospodarskie
Stanisława Jana Froelicha, który przejął po
matce część Rudy Malenieckiej. A. K. wykazał się też zmysłem handlowym i um iejęt
nością postępowania z pracownikami. Rozumiejąc potrzebę zmniejszenia liczby sta
nowisk administracyjnych w dobrach malenieckich, ustąpił ze swego stanowiska
przed umówionym terminem.
Przeprowadzenie układów serwitutowych było jednym z zadań A. K. w kolejnym
miejscu pracy. Od kwietnia 1927 do września 1931 A. K. był adm inistratorem i pleni
potentem klucza majątków Elżbiety z hr. Zamoyskich i Eryka hr. Kurnatowskich
w Jadowie (pow. radzymiński) i Łochowie (pow. węgrowski). Dobra jadowskie nale
żały do największych w Polsce Centralnej (w 1930 — 16 060 ha), składały się z 15 fol
warków, trzech gorzelni, dwóch tartaków, letniska Urle, stadniny koni wyścigowych
i innych jednostek gospodarczych. Przez cztery i pół roku A. K. bardzo podniósł p o 
ziom kultury rolnej dóbr, wybudował nowe i wyremontował stare budynki gospodar
cze oraz kontynuował racjonalną gospodarkę leśną (lasy jadowskie i łochowskie sta
nowiły poważną pozycję w dochodach tych dóbr). Oprócz właścicieli Jadowa także
pracownicy bardzo szanowali i cenili A. K., czego dali wyraz, kiedy opuszczał dobra
jadowskie. A. K. zawsze starał się o to, by pracownicy Kurnatowskich nawet w czasie
kryzysu dostawali swoje wynagrodzenie w term inie. W okresie pracy A. K. w dobrach
jadowskich rodzina Konarskich mieszkała w Stefaninie, gdzie był drewniany dwór
i duży ogród warzywny, którym zajmowała się żona Teresa K. W dom u Konarskich
były dwie nauczycielki, a dzieci co roku zdawały egzaminy w szkołach w Warszawie.
Po odejściu z biura Zarządu D óbr Jadowskich A. K. podjął pracę w D epartam en
cie Produkcji Rolnej i W eterynarii Min. Rolnictwa i Reform Rolnych. Do jego obo
wiązków należało m.in. wizytowanie państwowych stadnin koni. W 1937 A. K. prze
niósł się wraz z rodziną do Poznania i objął posadę w prywatnej spółce węglowej. Wy
buch II wojny światowej zastał go w Poznaniu, skąd musiał uciekać wobec groźby
aresztowania przez Niemców. Przez trzy tygodnie przebywał, wraz z córką A nną (żo
na została w Poznaniu) w maj. Malachowo w Gnieźnieńskiem, należącym do rodziny
Pokrzywnickich. Po nakazie opuszczenia Reichu cała rodzina Konarskich przeniosła
się do Suliszowa w pow. sandomierskim, maj. Władysławy Mierzwińskiej. A. K. zm.
w Suliszowie i został pochowany w Łoniowie.
Żona A. K., Teresa M aria Józefa z Pokrzywnickich (26.12.1890-1973), była córką
Maksymiliana, sędziego pow. we Wschowej (Fraustadt) i Emilii z Ulatowskich, T. K.
po śmierci swego ojca przeniosła się wraz z m atką i siostrą Zofią do Bronowie pod
Krakowem, gdzie pracowała w szkoleniowym gospodarstwie ogrodniczym UJ. Po za
kończeniu I wojny mieszkała wraz z mężem w administrowanych przez niego m a
jątkach. Okupację spędziła w Suliszowie. W październiku 1944 w Sandomierskiem
rozpoczęła się reform a rolna i wyrzucanie z dworów właścicieli ziemskich. Teresa K,,
po schronieniu się na jakiś czas w wiejskiej chałupie, zamieszkała potem w Sandom ie
rzu. Sześciokrotnie próbowała wyjechać do Paryża, gdzie mieszkał syn i szwagier, ale
odmawiano jej paszportu. Swoje m arzenie wyjazdu do Francji mogła spełnić dopiero
po 1956.
Dzieci: 1. Zofia (ur. w Bejscach 13.11.1917-10.05.1995), za Jerzym Chwalibogiem,
ich syn 1.1. M arek (ur. 1941); 2. Aleksander Józef (ur. w Górnem 1.10.1919-22.01.
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1972), w 1937 ukończył gimn. W. Górskiego w Warszawie i Szkołę Podchorążych R e
zerwy Broni Pancernej w Modlinie (1937-1938). Po wybuchu wojny 1939 przydzielo
ny do I Batalionu Czołgów w Poznaniu, walczył jako zastępca dowódcy plutonu; in
ternowany na Węgrzech do stycznia 1940, skąd dzięki pomocy stryja »->■Szymona Ko
narskiego przedostał się do Francji, gdzie walczył w 10 brygadzie kawalerii pancernej
w II Batalionie Czołgów. 10.06.1940 został ciężko ranny pod Toury. Dwukrotnie od
znaczony Krzyżem Walecznych. W 1943 ukończył Institut d’Enseignem ent Com m er
cial w Grenoble i École Libre des Sciences Politiques w Paryżu (1946). Pracował
w Konsulacie Generalnym RP w Paryżu (1944-1945), a następnie jako urzędnik
w 1’Union Européenne Industrielle et Financière (1947-1948). W 1. następnych p ra
cował w jednym z banków francuskich. W 1944 oż. z Francuzką M artą Eguerre; ich
dzieci: 2.1. Aleksander (ur. 1945); 2.2. M aria M arta (ur. 1947); 2.3. Szymon Karol
(ur. 1948); 2.4. Henryk (1948-1974); 2.5. M aria M agdalena (ur. 1952); 3. A nna (ur.
1924 w G órnem ). W okresie okupacji zaprzysiężona w AK, była sanitariuszką (pseud.
Jaga), działała na terenie Suliszowa. Po wojnie zdała m aturę w Liceum im. J. Piłsud
skiego w Sandomierzu. Była wieloletnim pracownikiem Wydawnictwa RSW „Prasa-K siążka-Ruch”. W 1953 wyszła za mąż za Bohdana Bukowskiego h. Ossoria (ur.
1925), architekta, ich syn: 3.1. Paweł (ur. 1955), abs. szkoły hotelarskiej, oż. z M artą
Górecką, ich synowie: 3.1.1. Michał (ur. 1978), oż. z M ałgorzatą Szklarczyk, ich syn:
3.1.1.L Oskar (ur. 1998); 3.1.2. Filip (ur. 1983).
D o k Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 11,20\ Lista, s. 480; Kawalerowie Virtuti Militari, t. 2, cz. 2, s. 96; Ziemia
nie polscy X X w., cz. 4, s. 73-74; Sz. Konarski, Materiały do historii rodziny, mpis. Informacje córki Anny
Bukowskiej.

Piotr Szymon Ł o ś (B. K.)
KONOPKA JAN FRANCISZEK STANISŁAW bar. h. Nowina odm. (2.12.185513.12.1948), wl. maj. B reń (pow. Dąbrowa Tarnowska), polityk, działacz sam orządo
wy. Syn Leona Karola M arcina (11.11.1801-2.02.1880) i Ewy Salomei Antoniny
z Woyciechowskich (31.10.1826-9.02.1909). U r. w Tarnowie.
Rodzeństwo: M aria Zofia Inocenta za Mieczysławem Jordan-Stojowskim.
Ukończył Gimn. św. Anny w Krakowie. Następnie studiował na Wydz. Filozoficz
nym U J jako słuchacz nadzwyczajny. Równocześnie uczęszczał na zajęcia z zakresu
chemii u prof. Rozwadowskiego w Szkole Technicznej w Krakowie. Ponadto z zami
łowania oddawał się nauce muzyki udzielanej m u przez K. Hoffm ana, ówczesnego
dyrektora krakowskiej operetki. Bral też lekcje fechtunku u znakomitego fechtmistrza M ichała Starzewskiego. W czasie pobytu w Krakowie pod wpływem p o 
glądów Stańczyków stal się zwolennikiem pracy organicznej.
J. K. odziedziczył maj. Breń, który nabył w 1786 jego pradziad Jan. Był to duży
klucz rolno-leśny, znacznie już na przełom ie X IX i XX w. uprzemysłowiony (młyn,
gorzelnia z opasem bukatów, cegielnia i chmielarnia). Mimo iż J. K od stycznia 1877
zarządzał osobiście majątkiem, głównym jego zaangażowaniem była różnorodna dzia
łalność publiczna. Przeciwny był temu, co nie przyczyniało się do realnego rozwoju
Bmia, regionu i kraju. Dlatego nie podjął odbudowy spalonego pałacu w Brniu (wznie
sionego na początku X V III w. przez Czartoryskich wraz z dużym parkiem w stylu
francuskim), ograniczając się do zmodernizowania dawnego dworu szlacheckiego.
Działalność publiczną rozpoczął w 1882, kiedy to został wybrany do Rady Pow.
w Dąbrowie Tarnowskiej i w której zasiadał przez blisko 30 lat. W 1. 1882-1883 był
dodatkowo zastępcą członka Wydz. Pow., od 1884—1888 zastępcą prezesa Wydz.,
a wreszcie od 1893 piastował godność prezesa Wydz., czyli marszałka powiatowego,
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PaJac w Bmiu, 1940

aż do rezygnacji złożonej 28.03.1897. Zasiadając w Radzie Pow. aktywnie działał
w przeprowadzeniu akcji utwardzania sieci lokalnych dróg tzw. szutrowanych oraz
regulacji rzek Breń i Żabnica. Był prezesem spółki powołanej do tej regulacji. Z abie
gał o uzyskanie decyzji sejmu galicyjskiego i o fundusze na budowę normalnej linii
kolejowej Tarnów- Szczucin. W 1902 wszedł w skład powołanej w tym celu Rady Zawiadowczej Tow. Akcyjnego. Był jej członkiem i akcjonariuszem do 1929. U rucho
mienie tej linii kolejowej w 1906 wpłynęło w istotny sposób na rozwój całego regionu.
Od 1883 był J. K. członkiem okręgowego Wydziału TK Z w Dąbrowie. W 1888 został
wybrany delegatem właścicieli dóbr tabularnych pow. Dąbrowa do TK Z we Lwowie.
Ogólne Zgromadzenie TKZ, uważane za oficjalną reprezentację ziemiaństwa pol
skiego w ówczesnej Galicji, powołało go na członka Komisji Rewizyjnej, a wkrótce
potem został przewodniczącym. Funkcje delegata i przewodniczącego Komisji Rewi
zyjnej pełnił nieprzerwanie do 1938. Wówczas to, w związku z 50 leciem działalności
J. K. w TKZ, Ogólne Zgromadzenie ustanowiło stypendium jego imienia dla pięciu
synów ziemian z Małopolski na czas nauki w szkole średniej i wyższej.
W ram ach działalności w TKZ J. K. był głównym inicjatorem utworzenia ZZ. O de
grał istotną rolę w ustaleniu systemu finansowania celów Z Z i opracowaniu statutu.
Ogólne Zgromadzenie TK Z uchwaliło 11.09.1907 założenia dla ZZ, którego głów
nym zadaniem miała być ochrona średniej polskiej własności ziemskiej, poradnictwo
i porządkowanie interesów majątkowych członków, a także dostarczanie kredytu na
uzasadnione ekonomicznie cele. J. K. stał na czele Z Z od początku działalności
w 1908 do jego rozwiązania w 1919. W 1916, w związku z objęciem stanowiska w Tym
czasowej Radzie Stanu, J. K. złożył rezygnację z prezesury Z Z, która jednak nie zo
stała przyjęta. W 1913 Zjazd Ziem ian we Lwowie podjął decyzję o przekształceniu
Z Z w Bank Związku Ziem ian Tow. Akcyjne, który rozpoczął działalność w 1919. J. K.
nie przyjął proponowanej m u funkcji prezesa, którym został Stanisław Badeni. J. K.
był także członkiem Tow. Rolniczego w Krakowie. Od 1887 wszedł w skład wydziału
okręgowego TR w Tarnowie.
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Z przekonań konserwatysta, należał do utworzonego w 1907 Stronnictwa Prawicy
Narodowej (SPN) z siedzibą w Krakowie, będąc przez długie lata członkiem Wydz.
SPN. Równocześnie brał udział w pracach kom itetu redakcyjnego dziennika „Czas”,
ideologicznie związanego ze SPN. W 1910 został wybrany posłem na Sejm Krajowy
we Lwowie. Funkcję tę piastował przez dwie kadencje, do końca istnienia sejmu
w 1914. W sejmie należał do czołowych przy
wódców Klubu Konserwatywnego Krakow
skiego i najbardziej wpływowych posłów.
Pracował głównie nad reform ą wyborczą,
w czym był rzecznikiem polityki M. Bobrzyńskiego, oraz nad reform ą systemu finanso
wego. W 1901 został cesarsko-królewskim
szambelanem, zaś w 1914 tajnym radcą dwo
ru. Był też szambelanem papieskim.
W czasie I wojny światowej przypadła J. K.
funkcja całkiem dla niego nieoczekiwana.
Został powołany na komisarza przy Tymcza
sowej Radzie Stanu, utworzonej w Warsza
wie 14.01.1917 i pełnił tę funkcję do końca
istnienia Rady, tj. do stycznia 1918, kiedy to
powołana została R ada Regencyjna.
W okresie dwudziestolecia J. K. mimo p o 
deszłego wieku nadal był aktywny publicznie.
Działał w TKZ, a piękny jubileusz 50-lecia
pracy uhonorow ano założeniem funduszu
stypendialnego jego imienia. Ogólne Zgro
madzenie delegatów Tow. Wzajemnych Ubez
pieczeń „Florianka” w Krakowie 21.12.1921
Jan Franciszek Konopka
wybrało go prezesem. Funkcję tę piastował
do 28.06.1930, kiedy to zrezygnował z prezesury. Wówczas Ogólne Zgromadzenie
mianowało go prezesem honorowym Tow. W 1926 opublikował w „Czasie” artykuł
pt. Do apelu!, w którym podnosił m.in. konieczność udziału ziemian w pracy samo
rządów i całokształcie życia prowincji, stwierdzając, że stanie się to jednak w pełni
możliwe dopiero, gdy ustanie dyskryminacyjna polityka władz wobec większej włas
ności oraz przywrócony zostanie kurialny system wyborczy. Dzięki swej bezstronnoś
ci J. K. cieszył się znacznym zaufaniem. W ielokrotnie pomagał w rozwikłaniu spraw
natury honorowej czy majątkowej, uczestniczył w działach, spadkach itp. W 1927 zo
stał nawet wyznaczony przez prezydenta R P I. Mościckiego do oszacowania wartości
dwóch folwarków R. Sanguszki, przeznaczonych pod budowę fabryki związków azo
towych „Mościce” k. Tarnowa.
J. K. miał różnorodne zainteresowania. Zajmował się genealogią i heraldyką, z za
kresu której opublikował rozprawę pt. Opolskich herbach złożonych (Lw. 1912). Pisy
wał na tem aty historyczne. Był miłośnikiem muzyki i autorem ok. 20 niedużych utwo
rów, m.in. Marsza żałobnego, skomponowanego w 1918 na cześć Obrońców Lwowa.
Komponował marsze i pieśni dla WP. Napisał kilka sonat, mazurków i pieśni kościel
nych, przechowywanych obecnie w BJ. Utwory muzyczne wydał drukiem w 1.19331937. Miał też talent malarski, pozostawił wiele szkiców i rysunków.
J. K. podzielił w 1920 m ajątek między dwóch synów, a sam zamieszkał w Brniu. Nie
chciał opuścić domu w 1945, kiedy zbliżały się wojska sowieckie. Argumentował, że
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mając 90 lat mało m u już życia pozostało, a z pracownikami i ludnością miejscową
miał bardzo dobre stosunki. Jednak UB wyrzucił staruszka do odległej o 5 km D ąbro
wy, i tam go kontrolując. J. K. zakończył swoje niezmiernie aktywne życie w Krakowie
i został pochowany na cm. Rakowickim.
J. K. poślubił 22.04.1879 w Krakowie A nnę Krystynę Leontynę hr. Bobrowską
(28.06.1856 w Porębie Wielkiej - 19.02.1924 w Krakowie), córkę W incentego i L ud
winy z Trzecieskich. Dzieci: 1. Jadwiga (19.11.1880 w Krakowie -17.01.1969), za (1901)
Karolem bar. Dlauchovesky-Langendorf; 2. Feliks Ignacy Leon (17.07.1888 w Brniu
- 17.02.1982 w Krakowie), oż. 30.10.1978 w Krakowie z M arią Gościej (ur. 20.07.
1940); 3. *-*• Jan M aria Leon (19.12.1889 w Brniu -15.08.1980 w Warszawie).
Dok.: PSB, t. XIII, s. 567-568 (tu poważne błędy); Boniecki,Herbarz, t. XI, s. 102; E. Borowski, Genealogie
niektórych polskich rodzin utytułowanych, w: Materiały do Biografii, Genealogii i Heraldyki Polskiej, t. V;
J. Konopka, Do apelu!, „Czas”, 10.11.1926, nr 258; W. Mich, Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918-1939,
Lublin 2000; artykuł pt. Związek Ziemian, „Gazeta Narodowa”, 13.09.1907; „Czas”, nr 51 i 206 z 1907,103
z 1908,161 z 1913,99 z 1918 r., nr z 23.09.1919, nr 129 z 13.06.1923', Infomiator Ziemiański z kalendarium na
rok rolniczy 1925126, Lw. [1924], s. 124; Schematyzmy galicyjskie z 1. 1882-1914; Spis ziemian woj. krakow
skiego, s. 33; Stenograficzne protokoły posiedzeń Sejmu Galicyjskiego z 1. 1910-1914. Dokumenty i wspo
mnienia rodzinne.

Jan Feliks Konopka
KONOPKA JAN MARIA LEON bar, (19.12.1889-15.08.1980), h. Nowina odm.,
wł. maj. Olesno (pow. Dąbrowa Tarnowska), polityk, działacz samorządowy, syn *-*■
Jana Franciszka Stanisława (2.12.1855-13.12.1948) i Anny Krystyny Leontyny hr.
Bobrowskiej (1856-1924), córki Wincentego i Ludwiny z Trzecieskich. Ur. w Brniu
(pow. Dąbrowa Tarnowska).
Rodzeństw o: zob. biogram Jan a
Franciszka Stanisława Konopki.
Po ukończeniu G im n. św. Anny
w Krakowie uczęszczał od 1910 na Stu
dium Rolnicze UJ, które ukończył
w 1913. P odczas wojny światowej
służył w wojsku austriackim, na froncie
wschodnim . W związku z kontuzją
i ciężkim schorzeniem uzyskał w 1917
zwolnienie. Później wstąpił do two
rzącego się wojska polskiego.
Z działów rodzinnych otrzym ał
w 1920 maj. rolno-leśny Olesno. M a
jątkiem zarządzał osobiście. Łączyło
się to z niemałymi trudnościami, zwła
szcza początkowo, w związku z dużymi
zniszczeniami wojennymi, spowodo
wanymi utrzymywaniem się przez ok.
pół roku frontu austriacko-rosyjskie
go na niedalekim Dunajcu.
Podobnie jak ojciec, J. K. był odda
ny działalności publicznej. W okresie
m iędzyw ojennym działał w sam o
rządzie powiatowym w Dąbrowie Tar
nowskiej oraz we władzach M ałopol
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skiego Tow. Rolniczego w Krakowie. Z ramienia M TR pełnił przez szereg lat funkcję
prezesa okręgu w Dąbrowie Tarnowskiej. W styczniu 1933 został wybrany do Z G
Małopolskiego Tow. Rolniczego we Lwowie z ram ienia oddziału krakowskiego.
Intensywną działalność prowadził też w ZZ. Ok. 1924 został prezesem powiatowe
go koła Z Z w Dąbrowie Tarnowskiej. Z racji pełnienia tej funkcji zasiadał w następ
nych latach w Radzie Głównej Z Z w Krakowie. W 1926 został wybrany przez Zjazd
Walny członkiem Komisji Politycznej Z Z w Krakowie, której powierzono przygoto
wanie list kandydatów do mających nadejść
wyborów parlamentarnych, a także zebranie
funduszu wyborczego. W 1929 został wybra
ny wiceprezesem krakowskiego Z Z, za pre
zesury M ariana Rudzińskiego, po czym, po
jego rezygnacji w grudniu 1930, zarządzał
Z Z do wyborów w styczniu 1931. Wówczas to
został wybrany prezesem. Funkcję tę pełnił
następnie do 1936, kiedy to złożył rezygnację
w związku z wyborem do prezydium RNOZ
w Warszawie.
J.
ciszkiem członkiem Stronnictwa Prawicy N a
rodowej (SPN). Dn. 25.06.1927 został doko
optowany do składu Zarządu SPN, po czym
w następnych latach stale zasiadał w za
rządzie Stronnictwa. Piastował także funkcję
m ęża zaufania krakow skiego SPN. B rał
udział w Zjeździe Dzikowskim polityków
konserwatywnych z W. Sławkiem we wrze
śniu 1927. Należał do tych polityków SPN,
którzy (w 1929) zdecydowanie opowiadali się
za zjednoczeniem ugrupow ań zachowaw
Jan Leon Konopka
czych w jedną partię. Jesienią 1929 w dysku
sji nad słynnym referatem K. Grzybowskiego
nt. położenia obozu zachowawczego, a zwłaszcza SPN na m apie politycznej Polski,
zdecydowanie opowiedział się za główną tezą Grzybowskiego o konieczności akcep
tacji zasad demokratycznych bez szkody dla programu konserwatywnego, dalszym
udziale w BBWR i poparciu dla J. Piłsudskiego. J. K. był wysuwany jako kandydat do
sejmu z ram ienia SPN w wyborach 1930. W związku z krytyką „Czasu” pod adresem
władz za aresztowanie działaczy Centrolewu, cała grupa konserwatystów krakow
skich, w tym także J. K , została usunięta z list wyborczych BBWR. J. K. brał udział
w grudniu 1937 w zjeździe zachowawców w Warszawie, na którym powołano do życia
nowe Stronnictwo Zachowawcze (SZ). J. K. został wówczas wybrany do władz SZ.
Pisywał artykuły do krakowskiego „Czasu”, poruszając problem y rolnictwa,
a zwłaszcza większej własności.
Podczas okupacji hitlerowskiej utrzymał się w swoim maj., mimo wielu napięć i nie
bezpieczeństw, powszechnych w tym czasie. Wierzył w uczciwą reform ę rolną po od
zyskaniu niepodległości Polski, o czym dochodziły wieści od emigracyjnego rządu RP
w Londynie. Miał tradycyjne poglądy ziemianina polskiego: wielokrotnie mówił w ro
dzinie, że jego obowiązkiem jest dbanie o całość majątku i jego nieuszczuplanie. Po
utracie majątku, zabranego dekretem PKWN o reformie rolnej został pozbawiony środ
ków do życia. Mimo podeszłego wieku, podejmował pracę. M.in. zaraz po wojnie współor
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K. był razem z ojcem »►

ganizował w pionie hutnictwa w Katowicach gospodarstwa rolne, będące wówczas
w gestii hutnictwa, następnie pracował przez szereg lat w administracji przemysłu
mięsnego w Krakowie. Był cenionym rzeczoznawcą sądowym w sprawach rolniczych.
J. K. umarł w Warszawie po długim 91 letnim życiu, w którym dzielnie znosił prze
ciwności losu.
Oż. 30.04.1919 w Warszawie z M arią G abrielą Iżycką h. Bończa (19.02.1897 w Z a
torach k. Pułtuska - 4.10.1985 w Warszawie). Ich dzieci: 1. Jan Feliks (15.12.1920
w Krakowie), oż. z M agdaleną M ehoffer (ur. 1925), córką Zbigniewa i Ewy z Sarnow
skich (ślub w Krakowie 14.10.1947, 2°v. za Antonim Skarżyńskim), ich syn 1.1. Paweł
Derslaw (ur. 19.09.1948 w Krakowie); 2. A nna Jadwiga (ur. 20.11.1924 w Oleśnie), za
Zbigniewem Dobrskim (ślub w Warszawie 18.06.1957).
Dok.: W. Mich, Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918-1939, Lublin 2000; W. 'NlzLĆykd,, Działalność politycz
na polskich stronnictw konserwatywnychw latach 1926-1935, 'Wy. 1977; „Czas”, nr 8 z 1111931, nr 105 z 10 V
1932, nr 156 z 8 V I 1935, nr 138 z 8 I I 1936; Informator Ziemiański z kalendarium na rok rolniczy 1925/26,
Lw. [1924],s. 114,124; „Rolnik” nr 19 z 12 V 1929, n r3 zl9 3 3 ;A P Kraków, Archiwum Dzikowskie Tarnow
skich sygn.: 641, s. 945,675, s. 45,67,109,123-133; AP Kraków, Archiwum Kleszczyńskich sygn. 126. Do
kumenty rodzinne.

Jan Feliks Konopka
KRASICKI z Siecina IGNACY hr. h. Rogala (29.08.1839-21.12.1924), wł. dóbr Bachórzec z przyległościami (pow. brzozowski), Lesko z przyległościami (pow. sanocki)
(6390 ha), Bobulińce (pow. buczacki), Białoszórka (pow. krzemieniecki), Stratyń
(pow. rohatyński). Syn Edm unda (1808-1894) i Marii Anieli hr. Brzostowskiej (18161903). Ur. w maj. Bachórzec.
I. K. był w 1. 1899-1900 posłem na galicyjski Sejm Krajowy. Zm. w Bachórzcu.
Oż. z Elżbietą hr. Zamoyską (15.08.1846-8.06.1916), córką Augusta i Elfrydy z Tyzenhausów h. Bawół. Ich dzieci: 1. »-*■August Konstanty (1873-1946); 2. Franciszek
Ksawery (18.11.1874 w Warszawie - 15.06.1950 w Krakowie), wł. dóbr Bachórzec
i Ruska Wieś; oż. z Zofią hr. Grocholską (6.10.1889-8.08.1969); 3. Zofia (3.02.1878
we Lwowie - 15.05.1965 w Niegoszowicach), za Piotrem Rostworowskim; 4. Róża
(19.10.1881 w Bachórcu - 4.02.1956 w Krakowie).
Dok.: T. Lenczewski, Genealogia rodów utytułowanych w Polsce, 1.1, W. 1995-1996, s. 127-128. Informacje
rodziny.

Kacper Krasicki
KRASICKI z Siecina AUGUST KONSTANTY hr. h. Rogala (19.04.1873^1.07.1946)
wł. dóbr Lesko (pow. sanocki), Hoczew, Serednie Wielkie, Stratyń (pow. rohatyński),
Laszki Murowane k. Lwowa (pow. Stare Miasto), leśnik. Syn »->• Ignacego (1839-1924)
i Elżbiety hr. Zamoyskiej (1846-1916). Ur. w maj. Bachórzec w pow. brzozowskim.
Po ukończeniu studiów uniwersyteckich we Fryburgu oraz Akademii Leśnej
w T harandtw 1898 objął administrację klucza leskiego, będącego w dożywotnim wła
daniu jego babki — Julii z Brzostowskich Edmundowej Krasickiej. Od 1898 był
członkiem Pow. Wydz. Rolniczego w Lesku, a następnie wieloletnim jego prezesem
oraz marszałkiem szlachty Ziem i Sanockiej (do 1939). W 1914 został wybrany posłem
na galicyjski Sejm Krajowy. W sierpniu t.r. został zmobilizowany w charakterze ofice
ra austriackiego Landszturmu, gdzie był adiutantem w 2. batalionie p. 18 w Żurawicy
pod Przemyślem. Na własną prośbę został przeniesiony 4.09.1914 do komendy L e
gionów Polskich. Tu w stopniu ppor., a potem por. był adiutantem i oficerem ordynansowym kolejnych komendantów Legionów — gen. Rajm unda Baczyńskiego, gen.
Karola Trzaski Durskiego i gen. Stanisława Puchalskiego. Od kwietnia 1916, jako
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członek NKN działał w Departam encie Wojskowym. Brał udział do 1917 w walkach
Legionów na froncie w Karpatach i na Wołyniu. W 1920 ochotniczo zgłosił się p o 
nownie do WP. Swoją służbę wojskową skończył jako rtm. 14. P. Uł. Jazłowieckich.
W okresie międzywojennym A. K. odbudował poważnie zniszczony w czasie wojny
zamek w Lesku (1922). Zarządzał, wraz z najstarszym synem »-►Antonim, majątkiem
rolno-leśnym, którego liczne folwarki były też przez wojnę zniszczone. Z wykształce
nia i zamiłowania przyrodnik, poświęcał się też pracy naukowo-badawczej, często
kroć przy współpracy z botanikiem prof. dr. Władysławem Szaferem z UJ. Wybrany
na prezesa Małopolskiego Tow. Leśnego, publikował w „Rocznikach Towarzystwa
Dendrologicznego” liczne prace naukowe. Jego badania z zakresu botaniki leśnej
uwieńczone zostały odm ianą świerka Picea Krasickiana. Okazy tego świerka znajdują
się też w Warszawie, przy al. Wojska Polskiego 40, gdzie A. K. je zasadził.
Podczas okupacji niemieckiej A. K. wraz z żoną i córkami mieszkał w pałacyku bar.
Adama Gubrynowicza w Zagórzu po zachodniej stronie Sanu. Tam też znajdował się
punkt dowodzenia miejscowego AK, a w pałacyku mieszkał dowódca okręgu AK,
płk. „Korwin” Adam Winogrodzki, pełniąc funkcję sekreterza A. K.
W 1.1945-1946, po konfiskacie m ajątku A. K. zamieszkał w Krakowie, poświęca
jąc się całkowicie pracy naukowej na UJ u boku prof. W. Szafera. A. K. był prezesem
Związku Rodziny Hr. z Siecina Krasickich, istniejącego do 1939 i reaktywowanego
później w 1990. Zm. w Krakowie.
Oż. 10.09.1903 z Izabelą hr. Wodzicką z Granowa (1882-1966), córką Stanisława,
powstańca 1863, a potem adiutanta cesarza Meksyku Maksymiliana, i M arii z Czarnomskich.
Ich dzieci: 1. »-►Antoni Ignacy (1904-1986); 2. Stanisław Tomasz (1906-1977), oż.
1. z Jadwigą hr. Bielską (ślub we Lwowie 12.06.1930), 2. z M argaret Mary Bibby (ślub
w Londynie 22.10.1950); 3. Franciszek Ksawery (23.11.1911 w Lesku - 31.03. 1999),
deportowany do ZSRR (1945-1947), w 1.1950-1951 więziony przez UB, oż. z Gabrielą
Sobańską (ślub w Guzowie w 1938); 4. Jan M arek (1917-1992), deportowany do
ZSRR (1944-1946), oż. z Teresą Szaszkiewicz (ślub w Krakowie w 1964); 5. Zofia Elż
bieta (ur. 1919), za Jerzym G arapichvon Sichelburg (ślub w Zagórzu w 1942); 6. Elż
bieta M aria (ur. 1921), mąż Ishom Reavis (ślub w Lublinie w 1945), mieszka w USA.
Dok.: PSB, t. XV, s. 144; Łoza; A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, Lw. 1934, II wyd.
W 1988; X. Krasicki, August i Izabela, „Wiadomos'ci Leskie” 1990, nr 10; T. Lenczewski, Genealogia rodów
utytułowanych w Polsce, t. 1, W 1995-1996, s. 127-128.

Kacper Krasicki
KRASICKI z Siecina ANTONI IGNACY STANISŁAW EDMUND XAWERY hr.
h. Rogala (29.07.1904-28.03.1986), adm. dóbr swego ojca. Syn
Augusta (18731946) i Izabeli hr. z Wodzickich z Granowa (1882-1966). Ur. w Lesku.
Ukończył Gimn. Realne IV w Krakowie. W 1. 1922-1925 studiował w Akademii
Handlowej w Louvain. W 1. 1928-1932 pracował w Krakowskim Tow. Ubezpieczeń
„Florianka”. W 1. 1933 do 1939 adm. generaln. dóbr rolnych i leśnych w Lesku.
W 1.1940-1944 przebywał w Krakowie, gdzie był dwukrotnie aresztowany przez ge
stapo. W 1. 1945-1949 współorganizował i był szefem zaopatrzenia Zakładów C he
micznych w Oświęcimiu. W 1.1950-1973, z przerwami wynikłymi z uwięzienia w 1951,
zajmował kierownicze stanowiska w resorcie przemysłu chemicznego w Warszawie.
Zm. w Warszawie i pochowany został na cm. parafialnym w Skolimowie.
Oż. 29.09.1927 z Jadwigą bar. Lipowską z Lipowic (28.02.1894-28.01.1954), l°v.
Antoniową z Lubrańca Dąmbską. Po jej śmierci A. K. oż. (ślub 18.02.1964) z Zofią
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Kirchmayer (5.05.1907-21.01.1978), l°v. Jerzową Dunin-Kozicką. Syn z pierwszego
małżeństwa l a. Ignacy Stanisław (ur. 30.09.1928 w Krakowie), prawnik, pisarz i publi
cysta polityczny, oż. z Wiesławą Keller (ślub 25.03.1950), po rozwodzie oż. powtórnie
z Delfiną Orłowską h. Lubicz (ur. 2.10.1944 w Buenos Aires, ślub 3.02.1966), artystą
plastykiem. Ich dzieci: IM . Kacper (ur. 19.09.1966 w Rzymie), historyk; l a.2. M aria
Soledad (ur. 13.08.1968 w Warszawie), iberystka, za Stefanem Y barra Krzymuskim;
l a.3. Ignacy Ksawery (ur. 21.06.1970 w Warszawie), historyk, oż. z Izabelą A nną D ęb
ską (ślub w 1996); l a.4. Beniamin Jan (ur. 11.01.1973 w Warszawie), przedsiębiorca.
Dok.: K. Krasicki, Krasiccy podczas i po II wojnie światowej. „Wiadomości Leskie” 1990, nr 10; T. Lenczew
ski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, W 1995-1996, s. 127-128.

Kacper Krasicki
LIPIŃSKA RYSZARDZINA z ŁUNIEWSKICH h. Łukocz (1863-1940), wł. maj. Waliny (pow. radomski). Córka Henryka, wł. maj. Wieniawa (pow. radomski) i Marii
z Podkańskich h. Brochwicz. Ur. w Wieniawie.
Rodzeństwo: 1. M aria (1859-1936), za
Kazimierzem Herniczkiem z B rono
wie (pow. kozienicki); 2. »->■Adam (1868-1941) z Wieniawy; 3.
Jan (1873-1959)
z Omięcina.
R. L. była żoną A dam a Lipińskiego h. Gozdawa (1846-1911), który zginął w maj.
rodzinnym Skrobaczowie (pow. siedlecki), zastrzelony wraz z córką Ireną przez „ele
menty wywrotowe”. Po tym wypadku R. L. z dziećmi przeniosła się do maj. Mlodocin
(202 ha) i Waliny (116 ha). Młodocin oddała synowi
Erazmowi, a sam a pozostała
w Walinach. Gospodarstwem zajmowała się najmłodsza córka Elżbieta, która potem
poślubiła Józefa Herniczka z Prędocina. W czasie I wojny Waliny były azylem dla licz
nej rodziny wysiedlonej i pozbawionej domu.
Po II wojnie światowej Elżbieta i jej mąż Józef H erniczek gospodarowali jeszcze
przez jakiś czas w Walinach, gdyż dzięki wcześniejszej sprzedaży części m ajątku nie
podlegał on reformie rolnej. W końcu został jednak sprzedany, a właściciele prze
nieśli się do Warszawy.
Ich dzieci: 1. Ewa, za m-y Wojciechem Descourem, wł. maj. Strzałków (pow. radom 
ski); 2. Zofia, za A ndrzejem Głuskim, mieszkała w Warszawie; ich dzieci: 2.1. Boże
na, l°v. za Jarosławem Janowskim, po jego śmierci 2°v. za Piątkowskim; 2.2. Ksawery,
oż. z Zofią Bukowińską; 2.3. Erazm, zginął jako żołnierz w 1939; 2.4. Ryszard, oż.
z Wenezuelką, mieszkają w Caracas; 2.5. Jan, oż. z A nną Bering, mieszkają na Flory
dzie; 3. sn Erazm, oż. z Natalią z Arkuszewskch; 4. M aria (zm. 1932), za Rudolfem
Dobrzańskim; 5. Irena (zginęła w 1911); 6. Anna, za Janem Chrzanowskim, wł. maj.
Osowa (pow. jędrzejowski), ich dzieci: 6.1. Wojciech, oż. z Cecylią Morawską; 6.2.
Henryk, oż. z Zofią Herniczek; 6.3. Teresa, za Witoldem Rutkowskim, leśnicy; 6.4.
Jan, oż. z M artą Wojciechowską; 7. Elżbieta, za Józefem Herniczkiem, ich dzieci: 7.1.
Stanisław, inż. oż. z Ewą Gościńską, mieszkają w Krakowie; 7.2. Małgorzata, biolog,
za Edwardem Morawskim (inż.), mieszkają w Warszawie; 7.3. Jacek, zm. jako dziec
ko w 1960.
Henryk Łuniewski
ŁOSIÓWNA STEFANIA MARIA KAROLINA hr. h. D ąbrow a (9.06.1884-29.12.
1972), współwł. maj. Domażyr (pow. gródecki). Córka »-*■ Włodzimierza Adama
(1847-1911), wł. maj. Domażyr i Stawisko Zrelewskie, wiceprezydenta Namiestnic
twa Galicyjskiego i Heleny Zofii z ks. Ponińskich h. Łodzią (1857-1901) z Horyńca.
Ur. w Tarnowie.
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Rodzeństwo: zob, biogram
Włodzimierza A dam a Łosia,
S.
Ł. dzieciństwo i młodość spędziła w rodzinnym Domażyrze i we Lwowie, otrzy
mując staranne wychowanie. W młodości wraz z m atką haftowała gobeliny, będące
wierną kopią wzornictwa perskiego; niektóre z nich zachowały się.
Po śmierci ojca odziedziczyła jedną z części dóbr Domażyr, ale w imieniu braci
gospodarowała w całym m ajątku razem z macochą Jadwigą z hr. Dunin-Borkowskich. M ajątek po I wojnie światowej był bardzo zniszczony, na jego odbudowę
w 1918 S. Ł. uzyskała pożyczkę z Centrali Krajowej dla Gospodarczej Odbudowy G a
licji, którą spłacała jeszcze do połowy lat 20. W tym okresie rodzinę wspierał również
wuj S. Ł., Aleksander ks. Poniński z Horyńca, mający posagowe zobowiązania wobec
swej nieżyjącej już siostry. Nie zachowały się papiery dotyczące gospodarki w D om a
żyrze, ale wiadomo, że oprócz upraw zbożowych S. Ł. szczególną wagę przywiązywała
do hodowli drobiu. Od połowy lat 20. w Domażyrze już nie gospodarowała, niemniej
jednak nadal interesowa
ła się życiem społeczno
ści lokalnej, utrzymując
np. kontakt z Tow. Szko
ły Ludowej w Janowie.
S. Ł. otaczała szcze
gólną opieką m łodsze
rodzeństwo, finansowa
ła naukę brata Jerzego
Tadeusza, pomagała też
pozostałym dwóm bra
ciom. W latach 20. S. Ł,
pracow ała w U rzędzie
W o jew ó d zk im i była
członkiem Związku Pol
Dwór w Domażyrze
skich Urzędniczek Pań
stwowych we Lwowie. Następnie pracowała jako kancelistka Zarządu Lwowskiego
PCK, a od 1933 do 1939 jako instruktorka drużyn ratowniczych w Komisji Okręgo
wej Kół Młodzieży PCK.
S. Ł. lata spędzała głównie w Domażyrze, a zimy we Lwowie, prowadząc skromne,
ale aktywne życie. W okresie międzywojennym należała do Sodalicji Mariańskiej
w lwowskim Sacre Coeur, sporo podróżowała, m.in. na Krym, do Karlsbadu, Abbazji
i in. Thk jak wiele ziemianek, poświęcała czas na pracę społeczną w ramach Tow. M i
łosierdzia Sw. W incentego a Paulo. Była osobą towarzyską, w jej archiwum zachowały
się liczne zaproszenia na rauty czy bale (świadczące o życiu towarzyskim Lwowa),
z których dochody przeznaczane były na cele dobroczynne. Bale, rauty czy herbatki
odbywały się zazwyczaj w Kasynie Miejskim lub w salach H otelu G eorge’a, a ich orga
nizatorkami były ziemianki. I tak np. w karnawale 1926 w salach Kasyna Narodowego
spotkała się grupa głównie ziemian na „Wieczorze z tańcami na dochód Rodziny Sie
rocej dzieci poległych w Obronie Lwowa i Kresów W schodnich”. Bal organizowały
m.in. krewne S. Ł.: H elena z hr. Dzieduszyckich Łosiowa, której mąż, Justyn Łoś
(1873-1933), był wł. maj. Jabłonów Mały i Olszanka; »->■Zofia z Rostworowskich Ł o
siowa, wł. dóbr Torskie (pow. zaleszczycki), żona Zygmunta Łosia (1887-1936). Z ko
lei 14.01.1928 w kasynie w Tarnowie odbył się bal na rzecz domu dla nieuleczalnie
chorych. Oprócz tego S. Ł. brała udział w balach Dublańczyków, Snopkowianek oraz
urządzanych przez ULw. Pod protektoratem wojewodziny Zofii Gołuchowskiej
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w 1929 odbył się we Lwowie Pierwszy Bal Kresowy, którego celem było zebranie fun
duszy na rzecz Akademickiego Związku Polskiej Młodzieży z Kresów Wschodnich.
S. Ł. interesowała się też polityką. Z dokumentów z jej archiwum można wywnio
skować, iż różniła się od swego ojca poglądami politycznymi, głosując w wyborach
nie na konserwatystów stańczykowskich, ale Chrześcijańsko-Narodowy Komitet
Obrony Interesów Lwowa i Kom itet Wyborczy Katolicko-Narodowy. Okupację spę
dziła we Lwowie pracując, także fizycznie. Repatriowana dopiero w maju 1946, do
Polski jechała w wagonie towarowym, przewożąc, jak podaje dokum ent repatriacyj
ny, 20 sztuk „przedmiotów użytku domowego”, swoje archiwum i niewielką ilość
kosztowności.
Po przyjeździe, zgodnie z obowiązującą procedurą, zgłosiła się do Państwowego
Urzędu Repatriacyjnego, gdzie otrzymała doraźną zapomogę i sztuki odzieży. Ironią
losu był fakt, że przed wojną ubierała się w jednym z najlepszych magazynów mody
we Lwowie, u Szałkiewicza. Zamieszkała w Brzozowie, w złych warunkach lokalo
wych, bezskutecznie walcząc z administracją o ich poprawę. Na pewien czas wróciła
do pracy w PCK, przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż prowadziła poszukiwania
niektórych zaginionych w czasie wojny krewnych. Utrzymywała się z kolportażu
książek w ram ach brzozowskiego D om u Książki. Należała do osób niezależnych, do
piero w późnym wieku, tzn. od 1964 zdecydowała się zamieszkać u rodziny, którą od
lat otaczała opieką i miłością. Najpierw w Krakowie, a od 1968 w Wołominie zajmo
wała się porządkowaniem rodzinnej korespondencji i dokumentacji. Dzięki temu za
chowało się trochę interesujących dokumentów (w tym najstarszy z 1809) z XIX i p o 
czątku XX w., dotyczących pracy jej ojca w Namiestnictwie Galicji i jej brata w staro
stwie jaworowskim. Z wielkim pietyzmem podchodziła do rodzinnej przeszłości, ale
losy wojenne i upiorne życie w PR L spowodowały, że do przeszłości nabrała koniecz
nego dystansu. Myśląc o przyszłości, podkreślała wagę wykształcenia, obserwując n a
ukę młodego pokolenia rodziny. Nadal też utrzymywała listowne kontakty z wieloma
osobami z kręgu rodziny i ludźmi związanymi ze Lwowem i Kresami Wschodnimi. Jej
wielkim niezrealizowanym w PR L marzeniem było posiadanie czegoś własnego: ziemi
lub domu. Nie pisała pamiętników, choć miała ogrom ną wiedzę dotyczącą powiązań
rodzinnych i towarzyskich środowiska ziemian. Zostawiła bogatą dokum entację i ko
respondencję. Żyła skromnie i cicho; mimo trudnej sytuacji m aterialnej, utraty
przedwojennego świata była osobą ciepłą i pogodną do końca. Zm arła w Wołominie,
pochowana na cm entarzu parafialnym w Kobyłce. Była niezamężna.
Dok.: Archiwum Stefanii Łosiówny; PSB, t. XVIII/3, z. 78; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji...', Almanach
Woreyd 1928; Maria z Łosiów Bisping i Jan Bisping, relacja, Płock 7/8.12.2000; A. Boniecki, Herbarz...-,
H. Czapelska, Dzieci Maiji w Lwowskiem Sacre Coeur. Z tizydziestolecia Kongregacji, Lw. 1908; T. Epsztein,
S. Górzyński, Spis ziemian... (woj. lwowskie i krakowskie); „Gazeta Lwowska” z 4.04.1911; K. Jasiewicz,
Lista...; S. Kosch, „Oni grobu nie mają”, Kr. 1998; Anna Ewa Łoś, relacja, Kr. 23.01.2001; W. Łazuga,
„Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897, P. 1991; tenże, Ostatni Stańczyk,
P. 1992; S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, Wr. 1998; X V lat spółdzielczości pracy Ziemi
Krakowskiej, W. 1960; prasa lokalna pow. jaworowskiego z 1. 1934-1936; „Słowo Polskie”; G. Rąkowski,
Polska egzotyczna, pizewodnik cz. II; A. Rey, Łoś z Grodkowa h. Dąbrowa (materiały genealogiczne
niepublikowane); „Tygodnik Ilustrowany”, 1911, nr 16. Dokumenty, przekazy i wspomnienia rodzinne.

Piotr Szymon Ł oś
ŁOŚ ALEKSANDER KALIKST hr. h. Dąbrowa (26.06.1885-29.07.1971), współwł.
maj. Domażyr (pow. gródecki), dzierżawca maj. Olszany (pow. przemyski). Syn »+
Włodzimierza Adama (1847-1911), wł. maj. Domażyr i Stawisko Zrelewskie (pow.
mościski), wiceprezydenta Namiestnictwa Galicyjskiego, i Heleny Zofii z ks. Ponińskich h. Łodzią (1857-1901). Ur. w Horyńcu.

71

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

Aleksander Kalikst Łoś

Anna z Krasnopolskich Łosiowa

Rodzeństwo: zob. biogram ^ Włodzimierza A da
ma Łosia.
A. Ł. służbę wojskową odbył w armii austriackiej,
był rtm. kawalerii ułanów ks. Schwarzenberga, jego
pułk stacjonował w Bochni. Po odbyciu służby wojsko
wej pracował w TKZ w Tarnowie, po czym wydzierża
wił maj. Olszany w Przemyskiem. Następnie był kasje
rem TKZ we Lwowie i głównym kasjerem Torów Wy
ścigów Konnych „Persenkówka” we Lwowie. O sta
tnich kilka lat przed II wojną światową z rodziną m ie
szkał w Lataczu (pow. Dobromil), majątku szwagra,
Michała Krasnopolskiego. Okupację spędził we Lwo
wie. Zagrożony aresztowaniem przez władze sowiec
kie, zdecydował się wraz z żoną i najmłodszą córką
A nną na ucieczkę do GG. Zatrzymany przez Niem 
ców, po odmowie podpisania volkslity musiał wracać
do Lwowa. Zagrożony nadal aresztowaniem, zmuszo
ny był wraz z rodziną zmienić nazwisko. Po kolejnych
trudnościach w 1944 w ramach repatriacji przeniósł się
do Tarnowa, gdzie zarabiał na życie handlując, a następ
nie pracując w jednym z tamtejszych zakładów pracy.
W Lataczu 14.10.1911 oż. się z A nną Stanisławą
z Krasnopolskich h. Topór (1.05.1891-26.04.1971),
córką Władysława Eugeniusza, wł. maj. Latacz (pow.
Dobromil), i Sabiny z Siemianowskich h. Grzymała;
abs. gimn. ss. niepokalanek w Jazłowcu, pomagała
bratu Michałowi w majątku; w czasie wojny opisała
w pamiętnikach dramatyczną sytuację ludności pol
skiej podczas sowieckiej okupacji Lwowa. Dzieci: 1.
Jerzy Włodzimierz Michał (6.10.1912 w Bochni 1984 w Nothingham), abs. Polit. Lw., inż. leśnik. Wy
bór kierunku studiów wiązał się z dalszymi planami
rodziny, według których J. Ł. miał przejąć leśną część
maj. Latacz (pow. Dobromil). Od października 1939
w Szkole Podchorążych Piechoty w G uer we Francji.
Ukończył kurs dowódców plutonu w Coetquidan, na
stępnie był w 3 plutonie artylerii ciężkiej 3 DP.
Uczestniczył w kampanii 1940, w l. 1940-1945 w nie
woli niemieckiej. Od 20.05.1945 w PSZ w Lille. O d
znaczony za kam panię francuską 1940 oraz The War
Medal 1939/1940 za udział w wojnie pod dowództwem
brytyjskim. Oż. z obywatelką brytyjską, bezdzietny; 2.
Andrzej (1913-1914 w Olszanach); 3. M aria Stanisła
wa H elena (ur. 8.05.1915 w Eichraben). Naukę pobie
rała w domu w Lataczu, gdzie uczyły dwie nauczyciel
ki, następnie była uczennicą gimn. Sacre Coeur, m atu
rę zdała w gimn. ss. urszulanek we Lwowie. Po m atu
rze zamierzała studiować filologię francuską, ale było
to niemożliwe ze względów finansowych. Dzięki sty
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pendium pani Garapichowej mogła rozpocząć naukę w Głównej Szkole G ospodar
czej Żeńskiej w Snopkowie. Już jako jej abs., z Warszawskiej Izby Rolniczej została
skierowana na praktyki do Grodziska Mazowieckiego, następnie w okolice W ołomi
na, W czerwcu 1939 została powiatową instruktorką Kół Gospodyń Wiejskich
w Grójcu. W czasie okupacji organizowała kursy kroju, szycia, gotowania oraz prowa
dzenia gospodarstwa i ogrodu przydomowego. Kierowała również kursami robótek
ze sznurka papierowego, z którego wyrabiano torby i buty, co przydało się w później
szym okresie, kiedy w celach zarobkowych sama wyrabiała torby. W latach okupacji
przebywała w Siedlcach i Węgrowie, nadal prowadząc kursy. W tym czasie wiele
dziewcząt z Podlasia Niemcy zamierzali wywieźć na roboty. Żeby je uchronić, M aria
Ł. zatrudniała je jako instruktorki wiejskie. W ten sposób uratowała 12 dziewcząt.
Wdzięczne matki dziewcząt przynosiły jaja, kury i inne produkty. Niemcy zagrozili, że
następną osobą do wywózki będzie M aria Ł. Po wojnie była kierowniczką Zbiornic
Lnu i Wełny w Siedlcach, Międzyrzeczu Podlaskim i Płocku, gdzie zamieszkała na
stałe. Pracowała w Tech. Gastronomicznym, w którym uczyła zasad żywienia, techno
logii gastronomicznej. Była też kierownikiem stołówki nauczycielskiej. Przez wiele
lat prowadziła Poradnię Gospodarstwa Domowego przy Lidze Kobiet. Po przejściu
na emeryturę nadal zajmowała się gastronomią, prowadząc specjalistyczne pokazy
żywienia. Od 20.04.1949 za Janem Bispingiem h. wł. (ur. 25.12.1917 w Massalanach),
synem »->• Jana Nepomucena, ordynata massalańskiego, i M arii z hr. Zamoyskich
z Podzamcza (l°v. Karolowej ks. Radziwiłłowej), inż. budownictwa, pracownikiem
w „Petrobudowie” w Płocku. 20.04.1999 w katedrze płockiej obchodzili złote wesele.
Dzieci: 3.1. Roman, oż. z Elżbietą Ners, ich dzieci: 3.1.1. Roksana, za Krzysztofem
Janiakiem, ich dzieci: 3.1.1.L Sara, 3.I.I.2. Bartosz; 3.2. Zofia, za Tadeuszem Augu
stynowiczem, pracują w „Polarze” we Wrocławiu, ich dzieci: 3.2.1. Leszek, student
i 3.2.2. Joanna, mgr matematyki, nauczycielka; 4. Zygmunt Stefan (19.06.1917 w K ra
kowie - 3.10.1969 w Gostyninie), ułan 6 p. uł., uczestnik kampanii 1939, mgr praw,
w Krakowie do ok. 1958 był pracownikiem m.in. centrali Przemysłu Drzewnego „Pa
ged”, przewodnikiem muzealnym, pracował w Zakładach Chemicznych. Od 1960 na
rencie. Zajmował się rodzinną genealogią. Oż. 12.07.1947 w Lublinie z Jadwigą ze
Ścibor-Rylskich h. Ostoja (ur. 5.10.1920 we Lwowie), córką Kazimierza, płk. W P (więź
nia NKWD w 1939 we Lwowie, figurującego na liście osób zamordowanych przez
NKWD w 1940 na Ukrainie), i Felicji z Paparów h. Paparona. Jadwiga Ł. jest mgr.
farmacji, w czasie okupacji przebywała w Miejscu Piastowym, sanitariuszka AK. Po
wojnie przez wiele lat kierownik apteki Cefarm w Gostyninie. Aktywna społecznie,
pom agała chorym, samotnym i starszym, założyła Koło M iłosierdzia św. Brata A lber
ta przy kościele parafialnym w Gostyninie. Z a działalność społeczną otrzymała w 1987
papieski krzyż „Pro Eclesia et Pontifice”. Ich dzieci: 4.1. Teresa (ur. 15.09.1949
w Krakowie), inż. budownictwa, za Bogdanem Pietrewiczem (zm. 14.04.1993), tech
nikiem mechanikiem, ich dzieci: 4.1.1. Maciej, oż. z Bożeną Kowalską (rozw.), ma sy
na; 4.1.2. Krzysztof, 4.1.3. Maria; 4.2. Krystyna (ur. 17.07.1952 w Lublinie), mgr inż.,
za Januszem Bobkowskim, inż. chemikiem; 4.3. Kazimierz (ur. 6.11.1955 w Krako
wie), mgr inż. hutnictwa, bankowiec, 19.07.1980 w Gostyninie oż. z Julią Zajączkowską
(ur. 1.10.1957 w Gostyninie), mgr. polonistyki, nauczycielką, działaczką społeczną,
ich dzieci: 4.3.1. Tomasz (ur 23.04.1983 w Gostyninie), 4.3.2. Wojciech (ur. 26.09.
1986 w Kutnie); 4.4. Michał (ur. 29.11.1960 w Oświęcimiu), mgr inż. mechanik, dyr.
ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Gostyninie, w 1. 80. działacz NSZZ „Solidarność”,
11.08.1984 w Parznie oż. z Bogumiłą Chojnacką (ur. 3.10.1961 w Sannikach), mgr,
inż. budownictwa, nauczycielką, ich dzieci: 4.4.1. Bartosz (ur. 23.04.1985 w Gostyni
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nie), 4.4.2, Paweł (ur, 2,10.1991 w Gostyninie); 5. Anna Ewa (ur, 6.01.1921 we Lwo
wie), dr nauk technicznych, prof. zwyczajny od 1987, kierownik Katedry Geologii A R
w Krakowie, czł. PAN, autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych. Odznaczona
Krzyżem Kawalerskim O rderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Intere
suje się filmem naukowym, mieszka w Krakowie.
Dok.: zob. biogram Stefami Łosiowej.

Piotr Szymon Ł oś
ŁOŚ z ROSTWOROWSKICH hr. ZOFIA AUGUSTA h. Nałęcz (19.06.1900-4.03.
1962), wł. maj. Torskie pod Zaleszczykami. Córka Władysława Rostworowskiego
(1870-1946) i Zofii z Siemiginowskich h. Sas (1870-1946), działaczki społecznej.
Bardzo młodo, bo 19.12.1916, zawarła we Lwowie związek małżeński z Zygmun
tem hr. Łosiem h. Dąbrowa, dr. praw, synem Augusta (1856-1933) i M arń Pauliny
z Siemuszowy Pietruskiej h. Starykoń (1862-1949). Po swym dziadku Włodzimierzu
Siemiginowskim odziedziczyła maj. Torskie, wniesiony do rodziny jako wiano babki
Felicji z Jordan-Stojowskich. Osiedlając się w Torskiem i będąc jego prawną właści
cielką, bardzo szybko włączyła się w różne formy działalności społecznej. Naturę
miała władczą i zdolną do utrzymywania szerokich stosunków towarzyskich. Dużo
pracy włożyła w działalność samorządową, była radną w gminie jednostkowej, potem
przy zmianie systemu w gminie zbiorowej, a wreszcie w radzie pow. Przez blisko 12 lat
była przewodniczącą rady szkolnej, poprzez którą walczyła o założenie szkoły z jęz
ykiem polskim oraz o to, by w niej dzieci uczono, a nie używano do pracy w ogrodzie
„pani kierownikowej”. Przez długie lata była przewodniczącą kasy chorych, zabiegała
też o ustalenie właściwych wynagrodzeń dla położnych, których usługi mogły wyrug
ować działalność domorosłych „babek”. Prowadziła działalność w organizacjach rol
niczych, poczynając od kółka rolniczego w Torskiem, poprzez przewodnictwo Kola
Pow., potem Okręgowego, aż po wybór w 1924 do kom itetu Małopolskiego Tow. R ol
niczego. Była jedyną kobietą w Polsce wybraną do najwyższej władzy organizacji rol
niczej na danym terenie. W 1925 wspólnie z prof. Bronisławem Janowskim założyła
we Lwowie tygodnik dla małorolnych pt. „Zagroda W zorowa” z podtytułem „Ilus
trowane czasopismo rolnicze poświęcone sprawom dobrego gospodarstwa wiejskie
go z jego wszelkimi gałęziami”. Było to fachowe czasopismo rolnicze. Z. Ł. i Janowski
stworzyli Spółkę Wydawniczą „Zagroda W zorowa”, która finansowała edycję pisma.
W 1926 B. Janowski stał się redaktorem naczelnym, a Z. Ł. redaktorką. Od nr. 12
zl5.06.1926 redaktorem został Karol Bronisław 0 ’Staffa, gdyż Z. Ł. nie mieszkała we
Lwowie i wraz z rozwojem pisma trudno jej było wypełniać funkcje redaktorki.
W 1929 nastąpiło połączenie oddziału krakowskiego i lwowskiego Małopolskiego
Tow. Rolniczego pod prezesurą Seweryna Dolańskiego. Oddział krakowski już od
dawna wydawał pismo pt. „Przewodnik Kółek Rolniczych”. W 1929 nastąpiła fuzja
obu tych pism pt. „Zagroda Wzorowa. Przewodnik Kółek Rolniczych. Ilustrowany
tygodnik Rolniczy”. Miało ono 770 odbiorców. Pismo redagował prof. Albin Jura.
Do lwowskiego kom itetu redakcyjnego wchodzili: B. Janowski, K. 0 ’Staffa i Z. Ł.,
która od 18.08.1929 wycofała się z uczestniczenia w redagowaniu pisma.
Od 1935 Z. Ł. była organizatorką tow. upraw winorośli w Polsce. W następnym
roku Z. Ł. straciła męża Zygmunta, który zginął 26.12.1936 w wypadku samolotowym
nad Tomaszowem Lubelskim. Przez dwa lata Z. Ł. samotnie zarządzała majątkiem.
Z początkiem 1937 objęła redakcję nowego pisma „Małopolski tygodnik Rolni
czy”, które było organem Małopolskiego Tow. Rolniczego we Lwowie. Powstanie
tego pisma było spowodowane tym, że w „Przewodniku Kółek Rolniczych” połączo
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nym z „Zagrodą W zorową” dominowali krakowianie, a lwowianie chcieli mieć swoje
pismo. Z. Ł. była także wiceprezesem Z Z Małopolski Wschodniej. W organizacjach
rolniczych była czynna do 1938. Potem pracowała w Sekretariacie Polskich Organiza
cji Społecznych jako sekretarka, a następnie przewodnicząca Sekcji Organizacji K o
biecych i wiceprzewodnicząca całego Sekretariatu. W pierwszym okresie II wojny
światowej znalazła się w Trzebieniu (pow. kozienicki) na terenach zajętych przez
Niemców. Potem przebywała w Adamowie (pow. zamojski), w m ajątku swego kuzyna
Adama Łosia. W kwietniu 1940 znalazła zatrudnienie w Tarnogórze pod Izbicą (pow.
krasnostawski). Gdy Niemcy wyparli Sowietów z Małopolski Wschodniej, udała się
do Lwowa. W 1943 została powołana do Delegatury we Lwowie Rady Głównej O pie
kuńczej z funkcją zastępcy delegata — doradcy gubernatora dystryktu Galicji, którym
był mecenas dr Leopold Tesznar. Działalność ta przypadła w okresie straszliwych
mordów ukraińskich, dokonywanych na ludności polskiej. Kierownictwo R G O we
Lwowie wielokrotnie interweniowało u niemieckiego gubernatora O tto W achtera
0 stworzenie warunków dla obrony lub samoobrony Polaków. Interwencje te przy
nosiły niewielkie rezultaty, a w dodatku już w marcu 1944 gubernator Wächter uza
leżnił udzielenie pomocy Polakom od wydania przez Polski Kom itet Opieki odezwy
antykomunistycznej i sformułowania chociażby jednego batalionu do walki z Sowie
tami. Warunki te zostały odrzucone i mec. Tesznar wkrótce wyjechał ze Lwowa, by
prowadzić działalność w R G O na innych terenach GG. Jego następcą została Z. Ł,,
pełniąca jako jedyna kobieta w Polsce obowiązki delegata, które wykonywała aż do
czasu wkroczenia Sowietów i rozwiązania RGO.
Po zakończeniu wojny pojechała do Krakowa i tam podjęła pracę jako sekretarka
pediatry, prof. dr. Franciszka G roera. Po 1948 udała się na Śląsk i pracowała w adm i
nistracji Akademii Lekarskiej, później Akadem ii Medycznej w Rokitnicy Bytom
skiej, będąc sekretarką onkologa prof. dr. Kazimierza Duxa. N a stanowisku tym
pozostała do czasu przejścia na emeryturę, potem przebywała okresowo w Poznaniu
1 Siemianowicach. Przed śmiercią powróciła do Rokitnicy i tam opatrzona św. sakra
mentam i zmarła. Została pochowana na miejscowym cmentarzu. Z. Ł. była kobietą
wyjątkowego formatu, niedocenioną ani we wspomnieniach rodzinnych, ani też
w szerszych opracowaniach historycznych.
Synowie z małżeństwa z Zygmuntem Łosiem: 1. Władysław M aria Michał (9.12.
1918 we Lwowie -14.02.1984 w Lyonie), oż. 9.06.1945 w Lyonie z Lucie M arie Luise
Estere, córką Antoine i Marii Sage; ich córka 1.1. B arnadetta M aria M arta (ur.
29.06.1948 w Lyonie), poślubiła 28.02.1970 w Couloummiers M arka D aniela Cerdan; 2. Jerzy M aria (21.03.1920 we Lwowie - 1.06.1998 w Warszawie), oż. z M arią
Zofią Dux (ur. 28.12.1920 w Poznaniu), córką Albina i M arii Filor; ich synowie: 2.1.
Zygmunt M aria (ur. 10.06.1946 w Poznaniu), oż. 1.09.1978 z Joanną Stanisławą Skal
(27.04.1948 w Warszawie - 18.01.2002 w Warszawie), córką Bronisława i Wandy
Kazimierczak; ich synowie: 2.1.1. Jerzy M aria (ur. 19.09.1979 w Warszawie), 2.1.2.
Andrzej M aria (ur. 12.02.1987 w Warszawie); 2.2. Władysław (ur. 21.03.1955 w To
runiu), oż. 18.11.1993 z B arbarą Chmielarską (ur. 24.07.1962 w Trzeboszowicach na
Śląsku). Jerzy M aria po rozwodzie był ponownie oż. 31.01.1962 w Warszawie z M arią
Wycech (ur. 31.01.1929 w Lublinie), córką Czesława i Anny Kasprzyk.
Dok.: Archiwum rodzinne w posiadaniu autora.

Stanisław Jan Rostworowski
ŁOZIŃSKI WŁADYSŁAW ALBERT JAN h. Lubicz (21.04.1839-6.12.1928), współwł.
maj. Obidów (pow. nowogródzki) i wł. maj. Czernik (pow. radzymiński), leśnik. Syn
Józefa Ludwika B ertranda (1782-1855) i Karoliny Korsuń. U r. w Obidowie.
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Rodzeństwo: 1. Dyonizy (1850-1919), zamordowany przez bolszewików. Oż.
z H eleną z Wendorffów; ich syn Konrad (1885-1932), uczestnik wojny w 1920, oż.
z A nną Paszkiewicz l°v. Jeleńską; 2. Felicja; 3. Antonina.
W. Ł. studiował w Moskwie leśnictwo. W 1869 oż. się z Ludwiką M arią Czeczott,
córką wł. Boracina w pow. nowogródzkim i objął prowadzenie tego m ajątku. Boracin
liczył ok. 1700 ha, w większości lasów. W. Ł. był dobrym gospodarzem, założył hodow
lę krów mlecznych i owiec. Był zapalonym myśliwym, ale także z zamiłowania pejza
żystą i portrecistą. Dwór w Boracinie, położony w parku wśród lasów, był nowy, ob
szerny, drewniany o 11 pokojach, 6 kom orach i werandzie. Obok dworu znajdowała
się oficyna z kuchnią i pokojami gościnnymi. Był to dawny dwór o kształtach stylo
wych, klasycystycznych.
W. Ł. pozostawił jednak Boracin teściom, a sam kupił w 1883 maj. Czernik i prze
niósł się z rodziną do Królestwa Polskiego, aby umożliwić synom kształcenie się
w Warszawie. W 1896 sprzedał Czernik i wrócił do Boracina, który z kolei sprzedał
w 1913. W rodzinnym Obidowie gospodarowały wówczas siostry W. Ł. Felicja i A nto
nina. W. Ł. z żoną zamieszkał w Warszawie, a po I wojnie światowej kolejno u swych
dzieci w Obidowie, Pińsku i Bolimowskiej wsi. Zm arł w Pińsku i pochowany został
w Niechniewiczach k. Nowogródka. W 1970 cm entarz został zniszczony przez kom u
nistyczne władze.
Zoną W. Ł. była Ludwika M aria z Czeczottów h. Ostoja (22.08.1845-1923), córka
Konstantego (1812-1897) i Antoniny (1816-1916) z Wendorffów, wł. Boracina. Dzieci:
1. Zygmunt (1870-1932), ks. biskup w Mińsku Litewskim, od 1925 w Pińsku; 2. Wac
ław (1871-1965), rolnik; 3. Bohdan (1873-1938), inż. górnik po polit. we Freibergu,
do rewolucji 1917 pracował na Uralu. Od 1921 założyciel i dyr. kopalni odkrywkowej
Biała G óra k. Tomaszowa Mazowieckiego; »-*• 4. Karol (1876-1973); 5. Stanisław
(1880-1959), posiadał wykształcenie techniczne; 6. Konstanty (1880-1959), leśnik
i rolnik, oż. z Konstancją z Sikorskich (1883-1978); 7. M aria Ludmiła (1889- 1984),
za Józefem TWarowskim.
Dok.: „Łowiec Polski” 1929. Informacje rodziny.

Zygmunt Twarowski (B. K.)
ŁOZIŃSKI KAROL h. Lubicz (8.08.1876-20.02.1973), wł. maj. Obidów (pow. no
wogródzki) inż. rolnik. Syn
Władysława (1839-1928) i Ludwiki z Czeczottów
h. Ostoja (1845-1923), wł. maj. Boracin (pow. nowogródzki). Ur. w Boracinie.
Rodzeństwo: zob. biogram Władysława Łozińskiego.
Początkowe lata życia K. Ł. spędził z rodzicami w Boracinie, majątku dziadków
Konstantego i Antoniny z Czeczottów. W 1883 ojciec K. Ł. zakupił maj. Czernik
w pow. radzymińskim i cała rodzina przeniosła się do Królestwa Polskiego, aby syno
wie mogli kształcić się w Warszawie. Ucisk i tępienie polskości w szkołach Królestwa
okazały się jeszcze sroższe niż na Litwie, tak że młodzi Łozińscy zostali przeniesieni
do państwowego gimn. klasycznego w Petersburgu, gdzie znaleźli się pod opieką wuja
W itolda Czeczotta, prof. rzymskokatolickiego seminarium w tym mieście.
Po m aturze w 1896 K. Ł. zapisał się na Wydz. Przyrodniczy Uniw. Petersburskiego.
N a drugim roku kilku studentów zostało wydalonych za udział w strajku. K. Ł., który
znalazł się wśród nich, wyjechał do Krakowa, gdzie zapisał się na Wydz. Sztuk Pięk
nych UJ. Od 1900 studiował również na Wydz. Agronomicznym, który ukończył
w 1903. Powrócił do Boracina i zajął się wraz z ojcem prowadzeniem gospodarstwa.
K. Ł. ukończył również studium handlowe w Centralnym Tow. Rolniczym. Hodował
bydło i specjalizując się w rasie białoruskiej uzyskał bardzo dobre oceny. W 1905
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Dwór w Boracinie (z pierwszej połowy XIX w.), 1910

miejscowi rezerwiści, powołani na wojnę z Japonią, spustoszyli Boracin. W 1913 ro 
dzice sprzedali Boracin, a K. Ł. objął rodowy maj. Łozińskich Obidów k. Niechniewicz. W 1915 rozgrabiono majątek, zniszczeniu uległy zabudowania. Front utrzymy
wał się na tym terenie do 1917. W skutek najazdu bolszewickiego w 1920 Łozińscy
musieli uchodzić na zachód, a Obidów ponownie uległ zniszczeniu. Po odparciu na
jazdu K. Ł. odbudował jeszcze raz gospodarstwo w Obidowie. Została uruchom iona
wytwórnia serów żółtych, wysyłanych do Warszawy. K. Ł. podjął także pracę nauczy
cielską w gimn. w Nowogródku, wykładał przedmioty przyrodnicze, muzykę i rysunki.
Od 15.10.1926 posiadał dyplom nauczycielski, wydany przez Min. Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego. Za swą pracę otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Był zwo
lennikiem Piłsudskiego.
W czerwcu 1941K. Ł. wraz z żoną i córką
został wywieziony do Aczyńska w Kraju
Krasnojarskim. Po pół roku córka Irena do
łączyła do wojska gen. W. A ndersa i prze
szła szlak wojenny włoski. Dzięki jej pom o
cy rodzice przetrwali ciężkie warunki zesła
nia. K. Ł. opiekował się zesłańcami, później
działał w Z w iązku P atrio tó w Polskich
i 12.04.1946 wrócił z żoną do Polski. Podróż
trwała 3 miesiące. Nie było dokąd wracać,
ich dom rodzinny został w ZSSR, a jak do
wiedzieli się później, dwór w Obidowie
przestał istnieć. Ostatecznie dotarli do ko
palni Biała G óra pod Tomaszowem Mazo
wieckim. K. Ł. znał tę miejscowość, gdyż je 
go brat Bohdan po powrocie z U ralu w 1918
odkrył tam złoża piasku kwarcowego, zało
żył kopalnię i mieszkał w Białej Górze do
śmierci w 1938. Kiedy K. Ł. znalazł się
w Białej Górze, kopalnia była już w rękach
władz komunistycznych, jednak znalazł tam
pracę jako magazynier. Pracował w kopalni
do śmierci żony w 1953. Przeniósł się wtedy
do swej siostrzenicy Wandy z Twarowskich
Bułhakowej, lekarki. W 1962 pojechał do
Karol i Aleksandra Łozińscy, 1950
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Anglii, aby odwiedzić córkę i syna Józefa. Po powrocie zamieszkał z bratem Wacła
wem na wsi w Skórcu w Siedleckiem. Po 1967 przeniósł się do domu opieki społecz
nej w Tomaszowie Maz. D o końca życia prowadził korespondencję z dawnymi przyja ciółmi (m.in. z prof. T. Kotarbińskim i ks. J. Zieją). Spisał też pamiętniki z lat
młodości, które znajdują się w Bibliotece UW. K. Ł. zm. w Tomaszowie Maz., żegna
ny serdecznie przez pracowników kopalni Biała Góra, pochowany został na cm.
w Smardzewicach obok swej żony oraz swego brata B ohdana i jego żony Jadwigi
z Osuchowskich.
K.
Ł. oż. był od 23.11.1916 z Aleksandrą Lepieszko (1896-1953), córką Bazylego
i Agaty, pochodzącą ze wsi Wiesiołowo. Dzieci: 1. Józef (ur. 1917), uczestnik kam pa
nii wrześniowej, walczył w ostatniej bitwie gen. J. Kleeberga 2.10.1939 i w Powstaniu
Warszawskim; po wojnie zamieszkał w Anglii; 2. Ludwik (1919-1939), zabity we
wrześniu przez wkraczających do Polski bolszewików; 3. Irena (ur. 1921), wywieziona
na Syberię, ewakuowana do Iranu wstąpiła do wojska gen. W. Andersa. Po wojnie za
mieszkała w Anglii.
Dok.: Informacje rodziny.

Zygmunt Twarowski (B. K.)
MALEWICZ ZBIGNIEW h. Szeliga (1.01.1892-20.09.1979), wł. dóbr Przeździatka
(pow. Sokołów Podlaski). Syn Wacława i Apolonii Książek. Ur. w Biłgoraju.
Rodzeństwo: 1. Stanisław (1889-1940), abs. UW, lekarz, jeniec Starobielska, zgi
nął w Miednoje; 2. Jan (1898-1990), abs. UW, adwokat, w II RP radny m.st. Warsza
wy; 3. Tadeusz (1910-1951), abs. UW, ekonomista.
Z. M. nieukończywszy gimn. Mazowieckiego, wyjechał bez zgody rodziców do
USA. Powrócił wiosną 1912 i podjął naukę. M aturę otrzymał w gimn. w Połtawie. Po
ślubie z H eleną Gołońską (29.06.1915) wyjechał na zawarty uprzednio kontrakt przy
budowie linii kolejowej Archangielsk-M urmańsk. Po 4,5 roku pobytu w Murmańsku,
dzięki pomocy Angielskiej Misji Wojskowej tam działającej, Z. M. z rodziną został
zabrany przez statek angielski i poprzez Bergen, w listopadzie 1919, wrócił do Polski.
Rodzina zamieszkała w Warszawie, gdzie Z. M. mimo wojny z bolszewikami i tragicz
nej sytuacji gospodarczej włączył się w prowadzenie różnych interesów, osiągając
sukces majątkowy. Kupił kamienicę przy ul. Śniadeckich, a w 1924 od Władysława
Sobańskiego maj. Przeździatkę (ok. 1000 ha ziemi ornej i 500 ha lasu), położony pół
kilometra od stacji kolejowej. W majątku był tartak. Dwór, a raczej pałac zbudowany

Pałac w Przeździatce, 1939
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był w okresie panowania Stanisława Augusta, a zaprojektowany przez Domenico
Merliniego, sfinansowany zaś przez ks. Ogińskiego, ówczesnego wł. dużych dóbr
wraz z Sokołowem Podlaskim. Pałac miał ponad 20 pokoi, kanalizację, trzy łazienki
i trzy ubikacje, elektryczność i kaloryfery ogrzewające pokój jadalny, salon i oranże
rię. Reszta pokoi miała piece kaflowe. Pałac otaczał piękny park ze starodrzewiem
i duży staw z rybami (karpie, liny, karasie), wyspą i łabędziami. Park ze stawem liczył
ok. 8,5 ha. W tzw. dzikiej części parku żyły sarny, bażanty, zające itp. Pałac był jednak
bardzo zniszczony, tak że dopiero wiosną 1926 po przeprowadzeniu rem ontu cała ro 
dzina mogła w nim zamieszkać.

Polowanie w Przeździatce, 1939

Z. M. był zamiłowanym myśliwym i brydżystą. Polowania odbywały się dwa lub trzy
razy w roku, na mniejszą skalę znacznie częściej. Zjeżdżali goście z okolicy i z Warsza
wy. Polowano na dziki, sarny, lisy, zające, kuropatwy, a w sezonie na słonki, cietrzewie
i dzikie kaczki. Pomiędzy gośćmi pojawił się dwukrotnie Władysław Raczkiewicz, b ę
dący wówczas wojewodą i Bogusław Miedziński, wicemarszałek sejmu. Bodajże na
dwa lata przed wojną, gdy odbywały się duże manewry na Podlasiu, kwaterą dowódz
twa był pałac w Przeździatce. W podziękowaniu za gościnę oficerowie stacjonujący
w pałacu ofiarowali gospodarzom srebrną żardinierę z kryształowym wkładem, która
miała owalne srebrne medaliony po dwóch przeciwnych stronach. Z jednej strony by
ło wygrawerowane podziękowanie za gościnę całego sztabu, a z drugiej były nazwiska
wszystkich oficerów. Żardiniera ta do dzisiaj znajduje się w rękach rodziny Z. M.
W pałacu znajdowała się biblioteka, zawierająca głównie literaturę polską XIX w.,
jak również literaturę współczesną i książki dla dzieci.
Po zamieszkaniu w Przeździatce Z. M. zaangażował adm inistratora, p. Bohusza,
który był doświadczonym rolnikiem. Lasem zajmował się Józef Wojciechowski wraz
z dwoma gajowymi: Lewandowskim i Adamczykiem. Po kilku latach p. Bohusz zrezyg
nował z pracy z powodu wieku, a na jego miejsce przyszedł młodszy rolnik, p. U kraiń
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ski. Z. M. nie mając wykształcenia rolniczego sprowadzał książki fachowe i sam zdo
bywał wiedzę z tego zakresu. M ajątek postawił na bardzo dobrym poziomie. Dochód
netto wynosił 65 tys. zł. rocznie. Stopniowo wyhodował znakomitą oborę, sprowadził
byka z Holandii. Krowa rekordzistka dawała po ocieleniu 52 litry mleka dziennie.
W 1. 20. Z. M. włączył się w pracę w pow. ZZ. Powstał pomysł budowania nowo
czesnego młyna parowego z bocznicą kolejową. Miało to być wspólne zadanie miejs
cowych ziemian. Z. M. zajął się tym z całą
energią, ale wkrótce pozostał sam, gdyż
reszta amatorów budowy zrezygnowała.
Młyn został zbudowany jako własność Z.
M. Przyszedł rok 1929 i kryzys światowy,
rozpoczęty krachem na giełdzie nowojor
skiej. Z. M. postanowił nie sprzedawać
zboża i przetrzymał je do wiosny, tymcza
sem ceny spadły wówczas jeszcze niżej.
Wyjściem z katastrofy była sprzedaż jed 
nego folwarku. D okonano parcelacji fol.
Wesoła (ok. 350 ha). Przy Przeździatce
pozostał jeszcze fol. Nowa Wieś.
Ok. 1936 zbankrutowała sąsiadująca
z Przeździatką cukrownia Elżbietów, któ
rej wł. był Żelechowski. Po ogłoszeniu
sprzedaży do kupna stanął Z. M. i po za
ciągnięciu pożyczki z Banku Handlowego
stal się jedynym jej właścicielem. Cuk
rownia ta jednak, zbudow ana w 1854
przez Elżbietę Hirszman, wł. dóbr Przeździatka, była mocno przestarzała. Z. M.
oparł plantację buraków na gospodar
stwach chłopskich, co było nowością.
Sprowadzał nawozy sztuczne, które wios
ną dawał tym, którzy zawierali kontrakty
na uprawę buraków, jak również zaliczkę
pieniężną. Skutkiem tego dostawa bura
Zbigniew Malewicz
ków, odbywająca się furmankam i chłops
kimi, znacznie się zwiększyła. Okres pro
dukcji wzrósł z trzech do czterech miesięcy w roku. Plan budowy drugiej nowoczesnej
cukrowni w Szepietowie uniemożliwił wybuch II wojny światowej. Niemcy wyrzucili
właścicieli Przeździatki, a cukrownia dostała się pod zarząd niemiecki, majątek objęła
administracja niemiecka, w pałacu zamieszkał Niemiec o nazwisku Grams, szykanu
jący Polaków.
Rodzina Z. M. zamieszkała w Warszawie. On sam dojeżdżał do cukrowni, zatrudnio
ny tam jako pracownik, aby pilnować swej własności. Nie można było jednak niczego
uratować. Po wycofaniu się Niemców nowi okupanci nie pozwolili wrócić właścicie
lom do majątku ani do cukrowni. Na mocy ustawy PKWN, wydanej w Lublinie, wszyscy
właściciele ziemscy musieli opuścić powiat, w którym znajdowały się ich majątki. Aby
uniknąć aresztowania, Z. M. ukrywał się przez 8 lat pod zmienionym nazwiskiem. Do
swego wrócił w 1956 i natychmiast poprosił o paszport; wyjechał do syna W itolda
do USA, który już w 1947 zdołał przedostać się za granicę. Z. M. wrócił do Polski po
16 latach. W 1976 zmarł w Warszawie i pochowany został obok żony na Powązkach.
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Żoną Z. M. była H elena Gołońska h. Jastrzębiec (zm. 1951 w Warszawie), córka
Kazimierza, ur. we Francji z ojca Feliksa płk. 2 p. ul. i M arii de Molinier. Feliks G. po
upadku Powstania Listopadowego wyemigrował do Francji i po 26 latach na mocy
amnestii powrócił do kraju. M atką Heleny G. była Waleria Horosiewiczówna. H ele
na ukończyła Warsz. Konserwatorium Muzyczne. Ich dzieci: 1. W itold (4.07.1916
w M urmańsku - 28.12.1993 w Warszawie), skończył szkołę kawalerii w Grudziądzu
w 1938. W wojnie 1939 wziął udział z 10 p. uł. Przedostał się na Litwę, gdzie był inter
nowany w Rakiszkach. W 1941 wrócił do Warszawy, należał do NSZ i walczył w Po
wstaniu Warszawskim. Po wojnie ukończył rolnictwo na SGGW. W 1947 wyjechał
z Polski, do której wrócił po spędzeniu 25 lat w USA. Oż. z Reną Czarniecką, ma dwie
córki; 2. H anna (ur. 2.04.1918 w Murmańsku), l°v. za Antonim Perłowskim, lekarzem,
2°v. za Tadeuszem Waberskim, inż. Studiowała na SGH. 30 lat mieszkała w USA. Po
śmierci drugiego męża wróciła do Warszawy; 3. M aria (7.12.1919 w Warszawie - 2.11.
1991 w Bostonie), l°v. za Zdzisławem Zajkowskim, rozstrzelanym 3.08.1944 w War
szawie, 2°v. za Bolesławem Marzinkiem, chirurgiem. Od 1963 mieszkają w USA;
4. H elena (ur. 27.09.1925 w Warszawie), za Stanisłwem Chądzyńskim, ukończyła
SGGW z tytułem inż. ogrodnika (1950). W 1969 wyjechała z rodziną do USA. Do Pol
ski wróciła w 2003; dzieci: 4.1. Agnieszka Elżbieta (ur. 7.02.1951 w Warszawie), za
Michałem Dąbskim, ich dzieci: 4.1.1. Maciej, doktorant UW, 4.1.2. Wojciech, oż.
z Kariną Szatyńską, 4.1.3. Maria, studentka UW; 4.2. Piotr M arian (ur. 25.03.1952
w Warszawie), oż. z Barbarą Przybylską, inż. elektronik po Polit. w Brooklynie, obec
nie mieszka w Warszawie; 4.3. Paweł Zbigniew (ur. 1.04.1954 w Warszawie), oż. z Krys
tyną Bończa-Markowską, inż. elektronik po Polit. w Brooklynie, mieszka w USA. Sy
nowie: 4.3.1. Krzysztof, 4.3.2. Piotr; 4.4. M arcin Włodzimierz (ur. 23.07.1960), oficer
armii amerykańskiej w randze mjr. Przebywał 4 lata w Berlinie, 2 lata w Korei Połu
dniowej i 1 rok w Turkmenistanie jako attache wojskowy. Adoptował biednego chłop
ca Rosjanina. Mieszkają w USA; 5. Zbigniew (13.06.1927-30.03.1991), abs. SGGW
(Wydz. Leśny), ciężko ranny w Powstaniu Warszawskim, inwalida.
Dok.: Informacje rodziny.

Helena Chądzyńska (B. K.)

MORAWSKI DZIERŻYKRAY- HENRYK TADEUSZ h. Nałęcz (26.08.1850-1920),
wł. maj. Lubonia i Czeluścin (pow. leszczyński), szambelan królewski i członek p ru 
skiej Izby Panów. Syn Tadeusza, wł. Luboni i in. dóbr, szambelana króla pruskiego,
wicemarszałka Sejmu W. Ks. Poznańskiego i jego pierwszej żony Zofii Taczanowskiej
z Horyni. Ur. w Luboni.
Rodzeństwo: zob. biogram Stanisława Kostki Dzierżykray-Morawskiego (18591908).
Studiował rolnictwo w Niemczech, w 1889 objął po ojcu dobra rodzinne. Jako dzia
łacz społeczny cieszył się w Wielkopolsce dużym szacunkiem i autorytetem. Swoje
stosunki w sferach politycznych i rządowych w Berlinie wykorzystywał często dla dob
ra społeczeństwa.
Oż. 15.10.1884 w Krakowie z Zofią Starowieyską (1860 w Bratkówce - 28.12.1928
w Krakowie), córką Stanisława i Zofii z hr. Jabłonowskich. Małżeństwo było bezpotomne.
H. M. po rozwodzie oż. powtórnie z Teklą z hr. Ostrowskich.
Lubonię, maj. rodzinny po jego śmierci odziedziczył bratanek »-►A ntoni Morawski.
Dok.: zob. biogram Stanisława Marii Józefa Morawskiego.

Sławomir Leitgeber (M. Cz.)
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MORAWSKI DZIERŻYKRAY-IGNACY h. Nałęcz (28.07.1852-6.06.1909), wł.
Oporowa, Oporówka, Granowca i Nadolnika (pow. leszczyński). Syn Józefa, wł. Kotowiecka, Pawłowa i Pawłówka (pow. pleszewski), posła na sejm W. Ks. Poznańskie
go, parlam entu Rzeszy, członka Pruskiej Izby Panów, ostatniego dyr, gen. „starego”
Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu i Eugenii z Morawskich z linń oporowskiej. Ur.
w Kotowiecku.
Rodzeństwo: 1. Zofia (1836 - zm. jako dziecko); 2. Kazimierz (1839 - zm. jako
dziecko); 3. Wojciech (1840-1891), oż. 1. z Teresą Rożnowską, wł. maj. Radłówka,
2. z M arią Łempicką; 4. Zbigniew (1841-1889), oż. ze Zdzisławą Miączyńską, wł. maj.
Izbica Kujawska, Okrąglica i M odzerowo; 5. Stefan (1842-1896), oż. z M arią Chrościak Popiel z Czapel Wielkich (pow. miechowski); 6. Józefa (1844—1861); 7. Ignacy
Piotr (1845 - zm. jako dziecko); 8. Joanna (1846-1852); 9. Stanisław (1848 - zm. jako
dziecko); 10. Jadwiga (1849-1877), żona Stefana Suffczyńskiego, wł. maj. Ossa (pow.
opoczyński); 11. M aria Rozalia (1853-1932), żona W iktora Olszówki vel Olschowka;
12. M aria Eugenia (1854-1865); 13. Paweł (1858-1933), oż. z H eleną Kobylańską.
Mieszkał z całą rodziną w Oporowie, zarządzając majątkiem (1200 ha). We dworze
w Oporowie znajdowało się wiele dzieł sztuki. M ajątek był uprzemysłowiony, prze
rabiano ok. 10001 mleka dziennie.
I. M. poślubił w 1890 w Częstochowie na Jasnej Górze Juliettę z hr. Łubieńskich,
córkę Zdzisława i Jadwigi z Hausnerów (6.05.1872 w Kolanie - 29.09.1925 w O po
rowie). I. M. zm. w Wenecji na Lido.
Dzieci: 1. Aleksandra (8.12.1891 w Oporowie -12.04.1940), za Mieczysławem Bu
kowieckim (ślub 23.10.1910 w Oporowie), wł. Cichowa (pow. kościański), gen. bryga
dy WP (1869-18.12.1931), syna Juliana i Natalii z W ysogota-Zakrzewskich. A. M.
zginął z rąk Niemców w Forcie V II w Poznaniu; 2. Eugenia (14.06.1893 w Oporowie 4.04.1957 w Poznaniu), za Stanisławem Piwnickim, wł. Sikorza (pow. płocki) (zm.
20.07.1962 w Poznaniu); 3. M aria (8.09.1893 w Oporowie - 26.03.1923 w Gnieźnie),
za Stanisławem Wodzińskim, wł. Czarnego w Królestwie Polskim (ślub 10.01.1914);
4. Witold (27.03.1895 w Oporowie - 2.09.1944 w M authausen), podczas I wojny świa
towej dwukrotnie odznaczony krzyżem żelaznym, płk. dyplomowany kaw ałem WP,
uczestnik Powstania Wlkp., organizator ruchu oporu w jenieckich obozach niem iec
kich. Zamordowany przez Niemców.
Sławomir Leitgeber (M. Cz.)
MORAWSKI DZIERŻYKRAY- TADEUSZ h. Nałęcz (9.11.1856-12.11.1934), wł.
dóbr Planta-Iwaniska (pow. opatowski), rolnik. Syn Kajetana, wł. Jurkowa (pow. koś
ciański) i Józefy z Łempickich. Ur. w Jurkowie.
Rodzeństwo: zob. biogram Stanisława Kostki Dzierżykray-Morawskiego.
T. M. studiował rolnictwo w Halle w Niemczech. W 1886 kupił z licytacji przymuso
wej maj. Koszkowo k. Borku (pow. gostyński). Sprzedał go wkrótce, potem admini
strował i był plenipotentem dóbr hr. Raczyńskich Złoty Potok i in. Od 1911 został wł.
dóbr Planta-Iwaniska, przejętych z rąk siostry Konstancji. T. M. rozparcelował Iwa
niska, pozostawiając sobie Plantę z folwarkiem i lasy (1135 ha). Był jednym z głów
nych akcjonariuszy Mirkowskich Zakładów Papierniczych braci Steinhagenów.
Zaślubił w Krakowie (5.06.1886) bardzo posażną M arię Jadwigę Iżycką (28.10.
1866 w Sorokanach na Podolu - 23.03.1938 w Plancie), córkę Juliusza, wł. majątków
na Podolu i Jadwigi z Rutkowskch. T. M. zm. w Plancie.
Dzieci: 1.
Stanisław Kajetan (1887-1946), wł. maj. Planta; 2.
Edward (1892—
1961), wł. maj. Karmin (pow. pleszewski); 3. Adam (1897-1940), zginął na froncie we
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Francji; był jednym z dyr. Zakładów Papierniczych w Mirkowie; 4. Konstancja (21.06.
1888 - 15.02.1943 w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu), za Stanisławem Grabkowskim z Bystrzanowic k. Częstochowy (ślub 2.08.1927 w Krakowie); 5. Jadwiga
(6.03.1892 - 25.08.1959 w Krakowie), (ślub 14.06.1933) za Wojciechem Umiastowskim (zm. 15.06.1945 w Bystrzanowicach), wł. maj. Stoki na Wileńszczyźnie; 6. Zofia
(3.09. 1895-10.12.1971), (ślub 2.07.1924 w Krakowie) za Leonem Bocheńskim (zm.
21.Qil. 1950 w Krakowie), wł. Nadzowa (pow. miechowski).
Sławomir Leitgeber (M. Cz.)
MORAWSKI DZIERŻAK RAJ- STANISŁAW MARIA JÓ Z E F h. N ałęcz (6.07.
1887-19.01.1946), wł. maj. Planta (pow. opatowski), rolnik, działacz społeczny. Syn
»* Tadeusza (1856-1934), wł. Planty i M arii z Iżyckich (1866-1938). U r. w Złotym Po
toku (pow. częstochowski).
Rodzeństwo: zob. biogram Tadeusza Dzierżykray-Morawskiego.
S. M. uczęszczał do Gimn. im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, zdając w 1905 eg
zamin dojrzałości z odznaczeniem. W 1. 1905-1907 studiował rolnictwo na UWr.
i w Monachium. Praktyki rolnicze odbył w majątkach rodzinnych w Wielkopolsce,
m.in. w Jurkowie. Objął kierownictwo gospodarki w Plancie w 1911.
S. M. zaczął gospodarować w Plancie (1135 ha), wprowadzając nowoczesne m eto
dy uprawy roli i hodowli. N a początku I wojny światowej rodzina S. M., posiadająca
obywatelstwo pruskie, została przez władze rosyjskie wysiedlona w głąb Ukrainy,
gdzie S. M. administrował wielkimi dobrami hr. Michałowskich, położonymi k. W in
nicy, a następnie należącymi do tej samej rodziny dobrami w Besarabii. Po wybuchu
rewolucji w Rosji w 1917 S. M. znalazł się w Saratowie. Pracował tam społecznie,
działając w komitecie pomocy polskim uchodźcom. Był również jednym z głównych
organizatorów szpitala zakaźnego w Saratowie i sierocińca dla polskich dzieci. Po p o 
wrocie do Planty w 1919 zastał swój m ajątek i rodzinną siedzibę — dwór z końca
XVIII w. — w kompletnej ruinie. Zajął się więc od razu odbudową domu i gospodar
stwa. Doprowadził z czasem m ajątek do wysokiej kultury rolnej i dużej wydajności.
Rozwinął hodowlę owiec i koni półkrwi arabskiej dla potrzeb wojska. W ram ach dzia
łań społecznych prowadził wykłady o nowoczesnym gospodarowaniu i rozprowadzał
wśród rolników woj. kieleckiego kwalifikowane ziarno siewne. Uporządkował gospo
darkę leśną. Zmeliorował 32 ha łąk. W Iwaniskach, gdzie część gruntów pozostała po
parcelacji była własnością rodziny Morawskich, założył tartak. Był jednym z inicjato
rów i głównych akcjonariuszy mleczarni w Opatowie oraz Opatowsko-Sandom ierskiej Spółki Zbożowej. Należał do najpoważniejszych akcjonariuszy Mirkowskich
Zakładów Papierniczych. Był także inicj atorem budowy odnogi kolejki wąskotorowej
prowadzącej do cukrowni we Włostowie.
Ofiarny działacz społeczny i katolicki, był członkiem władz powiatowych i woje
wódzkich Z Z, sędzią pokoju pow. opatowskiego, członkiem Sejmiku Powiatowego
w Opatowie, członkiem Wydz. Rolnego. Należał do Zarządu Opatow sko-Radom skiego Tow. Rolniczego i do Zarządu Wojewódzkiego Kółek Rolniczych w Kielcach.
Współpracował z Kurią Biskupią w Sandomierzu i był przewodniczącym Diecezjal
nego Instytutu Akcji Katolickiej, działał we władzach Stowarzyszenia Miłosierdzia
Św. W incentego a Paulo, w Caritasie i Sodalicji Mariańskiej Panów. Jako kolator p a
rafii w Iwaniskach współpracował z tamtejszym proboszczem. W Plancie organizował
z żoną rekolekcje dla sąsiadów. Przyczynił się do wyposażenia kościoła w Niemirowie. Jego żona ofiarowała okolicznym kościołom 19 własnoręcznie wyhaftowanych
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ornatów. Przepisała też braillem liczne książki klasyków literatury polskiej. W uzna
niu zasług Pius XI mianował S. M. tajnym szambelanem papieskim. Z a działalność
społeczną został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi.
W okresie II wojny światowej był S. M. aktywnym członkiem ZW Z-A K . Przecho
wywał broń pochodzącą ze zrzutów oraz pozostawioną w depozycie przez partyzan
tów. We dworze urządził punkt wyżywienia i zaopatrzenia dla „leśnych ludzi” i orga
nizował opiekę dla rannych. Był ponadto członkiem władz RG O . W spierał m aterial
nie rodziny poległych i aresztowanych, jak również pozbawione środków utrzymania
rodziny miejscowej i okolicznej inteligencji. Gościł w Plancie rodziny wysiedlonych
z zachodnich ziem Polski oraz ukrywających się ludzi i uciekinierów, m.in. z Warsza
wy. W Plancie w czasie wojny stale przebywało ponad 20 osób, w tym znany pisarz Jan
Parandowski z żoną i dziećmi. Pomagał także m aterialnie grupie Żydów wywiezio
nych z W iednia do getta w Iwaniskach.
Po ofensywie Armii Czerwonej w sierpniu 1944, Planta — położona na terenie
przyczółka sandomierskiego — znalazła się w ogniu walk niemiecko-sowieckich.
Front przechodził tu kilkakrotnie, powodując ogromne zniszczenia. W czasie walk
miejscowa ludność i rodzina S. M. chroniła się w podziemiach. We wrześniu 1944 wy
siedlono całą miejscową ludność na prawy brzeg Wisły. Wówczas rodzina M oraw
skich, zmuszona do opuszczenia swojej siedziby, znalazła schronienie w Grębowie
pod Tarnobrzegiem w m ajątku Dolańskich, później na tamtejszej plebani. Ciężko
chorego S. M. przewieziono do szpitala w Krakowie, gdzie zm. Pochowany został na
cm. Rakowickim w Krakowie. Po wojnie dwór w Plancie został rozebrany, a ziemia
dworska rozparcelowana. Zbiór cennych portretów rodzinnych (m.in. pędzla Lampiego i Bacciarellego) zaginął. Przepadła również cenna biblioteka oraz archiwum
rodzinne, zawierające dokumenty Sołtyków, Łempickich, Morawskich i in.
S. M. był żonaty z Olgą D unin (1893-1959), córką Stanisława, wł. m.in. Głębowic,
Brzezinki, Kopytówki w pow. wadowickim i M arii z Rawicz-Pruszyńskich. Olga M.
działała w Sodalicji Mariańskiej Pań, w Kole Pań Ziem ianek pow. opatowskiego,
w Stowarzyszeniu M iłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, zajmowała się leczeniem
okolicznych chorych oraz oświatą rolników. Gdy spalił się kościół w Modliborzycach
(pow. opatowski), wyposażyła miejscową parafię w 5 ornatów i szaty kościelne.
Dzieci: 1. M aria (ur. 1921), ukończyła w 1950 A E w Krakowie, była nauczycielką
techników i liceów ekonomicznych; odznaczona Krzyżem Kawalerskim; od 1954 żo
na Stanisława Czerniakowskiego (1914—1994); 2. Zofia (1922-1979), od 1951 żona
Feliksa Kamockiego (1922-1990) z Posiłowa w pow. pinczowskim; 3. A nna (ur. 1923),
ukończyła w 1950 romanistykę na UJ, nauczycielka jęz. francuskiego i niemieckiego
w liceach; od 1953 żona W iktora Heyduka (1912-1983); 4. Jadwiga (ur. 1924), od
1969 żona W itolda Porczyńskiego (1920-1981); 5. Tadeusz (ur. 1926), ksiądz, ukoń
czył Seminarium Duchowne w Sandomierzu i studia teologiczne na UJ; 6. Franciszek
(ur. 1927), abs. prawa UAM 1952, rolnik, wł. gospodarstwa rolnego w Grabienicach
(pow. ciechanowski); 7. Stanisław (ur. 1929), abs. Seminarium Duchownego w Tarno
wie, ks, w Zgromadzeniu Oratorian, od 1962 proboszcz w Genui; 8. Teresa (ur. 1932),
abs. Technikum Ogrodniczego, od 1951 żona Sławomira Leitgebera (ur. 1921), praw
nika, ekonomisty, publicysty i genealoga; 9. Cecylia (ur. 1933), inż. budowlany, od
1964 żona Wojciecha Chrzanowskiego (ur. 1924), inż. leśnika; 10. Krystyna (ur. 1934),
abs. Technikum Ekonomicznego; 11. Edward (ur. 1936), inż., w 1960 ukończył PW,
specjalista budowy samochodów, od 1965 oż. z M ałgorzatą Herniczek (ur. 1935), mgr
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biologii; 12. M arian (ur. 1937), pracownik umysłowy, oż. w 1965 z Izabelą Chłapow
ską (ur. 1936) z linii sośnickiej; 13. Olga (1939-1952).
Dok.: E. Brzozowski, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w X IX i X X w., Wr. 1969;
M. Kruczkowska, Ziemianie opatowscy o sobie, wojnie i okupacji po 40 latach, (w:) Ziemiaństwo polskie
1920-1945, pod red. J. Leskiewiczowej, W. 1988, s. 320; F. Faliszewski, Echo ziemi opatowskiej, W. 1968;
S. Leitgeber, Morawscy h. Nałęcz I. 600 lat dziejów rodziny, P. 1997, s. 280-292; Historia organizacji społeczno-rolniczych woj. kieleckiego, Kielce 1934.

Mana Morawska-Czerwiakowska, Sławomir Leitgeber
MORAWSKI DZIERŻYKRAY-EDWARD h. N a łę cz (6 .0 3 .1 8 9 2 -3 0 .0 8 .1 9 6 1 ),
współwł. maj. Karmin (pow. pleszewski), rolnik, działacz społeczny, dyplomata, sena
tor II RP. Syn »► Tadeusza (1856-1934), wł. maj. Planty (pow. opatowski), i Marii
z Iżyckich. Ur. w Złotym Potoku.
Rodzeństwo: zob. biogram Tadeusza Dzierżykray-Morawskiego.
Ukończył Gim. im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Zdał m aturę z wyróżnie
niem. Studiował rolnictwo i nauki społeczne we Wrocławiu, Monachium i Lipsku.
Rolnictwo ukończył w 1914 w Lipsku i powrócił do Planty. Jako poddany pruski, zo
stał po wybuchu wojny w 1914 wywieziony do Kijowa, następnie przebywał w Sarato
wie. W 1919 wrócił do kraju i zaraz zgłosił się do służby wojskowej. Zwolniony z niej
przez MSZ, został oddelegowany do Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej na
Śląsku Cieszyńskim, gdzie działał do 1920. W 1921 został powołany do centrali MSZ
w Warszawie (Wydz. Północny). O d 1.03.1923 był sekretarzem legacyjnym w posel
stwie polskim w Berlinie, a od 1.01.1926 pierwszym sekretarzem ambasady RP w Bu
kareszcie. Został przeniesiony 30.09.1927 na stanowisko radcy do centrali MSZ
w Warszawie, ale 15.11.1930 zrezygnował z pracy w MSZ. O dtąd do września 1939
gospodarował w maj. Karmin (778 ha) w pow. pleszewskim, wniesionym w posagu
przez żonę. 13.11.1938 został wybrany senatorem II R P z woj. poznańskiego. Był tu
czł. Komisji Rolnej i Spraw Zagranicznych.
W październiku 1939 wysiedlony wraz z rodziną do GG, przebywał u krewnych
B roel-Platerów w Białaczewie, następnie u brata w Plancie. Podczas wojny zarządzał
tartakiem w Iwaniskach, należącym do brata. W 1945 wrócił do Wielkopolski. Został
naczelnikiem Wydz. Rolnego PN Z Ziem i Lubuskiej z siedzibą w Poznaniu. Organi
zował od podstaw zarząd majątków Ziem i Lubuskiej, porzuconych przez właścicieli
Niemców. Następnie pracował w Centrali Nasiennej w Poznaniu. W 1950 aresztowa
ny pod zmyślonym zarzutem szpiegostwa na rzecz Francji, w procesie w 1952 skazany
na 8 lat więzienia, został w 1957 uniewinniony. Pozostawił w maszynopisie wspomnie
nia z lat dzieciństwa i młodości oraz „Dziennik pobytu na Śląsku Cieszyńskim
w 1920 r.”
Poślubił 30.04.1924 Zofię Turno (1899-1970), wł. maj. Karmin, córkę szambelana
Stanisława Turno, wł. Objezierza, i Barbary z Mańkowskich.
Dzieci: 1. Kajetan (1925), inż. po studiach politycznych w Londynie, prezydent
Tow. Budowy Dróg i Mostów w M ontrealu, żonaty z M artą M agdaleną Sawicką
(1929-1995); 2. Stanisław (12.09.1927-1.03.1984), nieżonaty; 3. Roger (ur. 1929),
inż. po studiach politechnicznych w Londynie, wiceprezydent Linii Lotniczych „Air
C anada” w M ontrealu, od 1966 kawaler maltański. W 1962 poślubił M arię M ałgorza
tę Saryusz-Bielską (ur. 1931), córkę dyplomaty; 4, Anna, (ur. 1936), mgr inż., abs. AR
w Poznaniu, żona Macieja Kurnickiego, mieszka w Kanadzie.
Dok.: PSB, t. XXI, s. 709; Kto był kim w IIRP, s. 507-508; E. M., Wspomnienia z lat dzieciństwa i młodości,
mpis; E. M., Dziennik pobytu na Śląsku Cieszyńskim w 1920 r., mpis. Materiały rodzinne.

Sławomir Leitgeber (M. Cz.)
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NEUHOFF VON DER LEY W IKTORIA z JELSKICH h. Pielesz, pseud. Jelska Ory
(1884-25.06.1939), pisarka i publicystka. Córka Józefa, wl. maj. Kosin k. Wołkowyska (pow. borysowski) i M arii N euhoff von der Ley.
W 1911 wyszła za mąż za Reinholda bar. N euhoff von der Ley (1885-1951), wl.
Siehniewicz (pow. prużański). W jakiś czas po zawarciu związku małżeńskiego oboje
przenieśli się do Warszawy.
Swoje najbardziej znane powieści: Panta rej (W. 1910) i Hanka (W. 1910) W. N.
prawdopodobnie osnuła na podstawie własnych przeżyć i obserwacji, jakie poczyniła
w ówczesnym środowisku ziemiańskim z terenów Wołynia i Ukrainy. Środowisko to
krytykowała za konserwatyzm, tradycjonalizm obyczajowy oraz duchową pustkę, cha
rakterystyczną — zdaniem autorki — zwłaszcza dla przedstawicieli młodego pokole
nia. Barwność opisu i plastyczne zarysowanie postaci to zalety tych książek. Do in
nych pozycji literackich napisanych przez W. N. należą m.in. Homo sapiens X X w.
(„Bluszcz” 1909, nr 50), Ewunia („Bluszcz” 1918, nr 14—26), mające przypuszczalnie
charakter autobiograficzny, oraz proza zawarta w antologii Warszawa — Wołyniowi
(W. 1917) i opowiadanie Na traktach (W. 1918), których treść nawiązuje do wydarzeń
I wojny światowej i przeniknięta jest głębokim patriotyzmem. Podkreślenie roli indy
widualności, wybijającej się ponad otoczenie, widoczne szczególnie w obu powieściach
oraz psychologizm, którym przesycona jest cała twórczość pisarki, pozwalają zaliczyć
Jelską Ory do grona przedstawicieli istniejącego wówczas w literaturze modernizmu.
W. N. zmarła w Warszawie i pochowana została na cm. Powązkowskim.
Dzieci: 1. Karol (ur. ok. 1914), rozstrzelany w czasie II wojny światowej przez
Niemców; 2. Aleksander (1915-1944), zginął w Powstaniu Warszawskim.
Dok.: Boniecki, Herbarz, 1.14, cz. 1, s. 211; A. Doroszewski, Rec. Hanki, „Książka” 1911, nr 10, s. 412-413;
Słownik pseudonimów pisarzy polskich, pod red. E. Jankowskiego, t. II, Wr.-W.-Kr. 1995, s. 188; Z. Wielo
wieyski, J. Jelski, Tkblice descendentów Konstantego Jelskiego, oprać. M. Jelski, Sopot 1989, msp. Infor
macje M. Neuhoff Ley i W. Niedźwieckiej.

Andrzej Jelski
NOVÄK MIECZYSŁAW WALENTY (14.02.1862-14.02.1934), dzierżawca maj. Glanów i Tarnawa (pow. olkuski). Syn Konstantego i M arii z Rutkowskich h. Bończa.
Teść Konstantego, Leon Bończa-Rutkowski, uczestnik Powstania Listopadowego,
Kawaler Krzyża Złotego Virtuti Militari, po utracie maj. rodzinnego Wilków dzierża
wi! Glanów, będący częścią dóbr donacyjnych Imbramowice. Poległ w obronie dworu
w Glanowie 15.08.1863. Konstanty N. objął po nim dzierżawę Glanowa.
Rodzeństwo: 1. Leon, kolejny dzierżawca Glanowa; 2. Jan, inż. chemik; 3. Stefan,
płk WP.
M. N. po ukończeniu szkoły rolniczej w Czernichowie przez kilka lat gospodarował
wraz z ojcem, a następnie w 1888 objął w dzierżawę pobliski maj. Tarnawę, liczący ok.
300 ha. Zarówno Tarnawa, jak i Glanów wchodziły w skład donacji utworzonej przez
władze carskie, po konfiskacie dóbr klasztoru ss. norbertanek w Imbramowicach.
W 1892 Mieczysław ożenił się z Zofią Diehl, córką ziemianina z Gotkowic k. Pie
skowej Skały.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w wyniku likwidacji carskich donacji,
maj. Tarnawa przeszedł na własność skarbu państwa i został rozparcelowany. Mieczy
sław, korzystając z prawa pierwokupu, wykupił kilkudziesięciohektarową resztówkę
(ok. 30 ha), obejmującą też dwór z zabudowaniami. Zm. w Tarnawie, pochowany zo
stał w rodzinnym grobowcu w Imbramowicach. Synowie: 1. Tadeusz, inż. rolnik, wl.
Glanowa i 2.
Zygmunt, architekt, prof. PKr., wl. Tarnawy.
Mieczysław Novak
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Dwór w Tarnawie

NOVAK TADEUSZ MIECZYSŁAW (25.04.1895-23.10.1971), wŁ maj. Glanów (pow.
olkuski), syn Mieczysława i Zofii Diehl.
W 1914 zdał m aturę w c. k. szkole realnej w Krakowie. Studia rozpoczął na PLw.,
a po przerwie, spowodowanej I wojną światową, kontynuował je na Studium Rolni
czym UJ w Krakowie. W 1921 uzyskał dyplom mgr. inż. rolnictwa. W 1918 ochotniczo
służył w W P (Legia A kadem icka),
brał udział w obronie Lwowa, m.in.
w pociągu pancernym między Sądo
wą Wisznią a Lwowem, gdzie został
ranny. W 1.1921-1923 był asystentem
na UJ, organizatorem i kierow ni
kiem gospodarstwa doświadczalnego
w Mydlnikach pod Krakowem.
Po stryju Leonie objął rodzinny
maj. Glanów o pow. 30 ha i prowadził
wzorowe gospodarstwo o specjalności
nasiennictwa kwalifikowanego oraz
gospodarstwo leśno-łąkarskie. Na po
trzeby gospodarstwa zbudował elek
trow nię w iatrow ą oraz sprow adził
traktor z wyposażeniem i nowoczesne
maszyny do czyszczenia nasion. Był
głównym dostawcą kwalifikowanych
nasion do firmy E. Freagie w K rako
wie. Dzięki pasji ogrodniczej żony
Marii park glanowski stał się jednym
z piękniejszych w okolicy.
T. N. od 1929 był prezesem pOW.,
Mieczysław Novak z żoną Zofią i synami
a od 1933 wojewódzkiego (Kielce) ZaTadeuszem i Zygmuntem
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rządu Okręgowego Tow. Organizacji i Kółek
Rolniczych oraz prezesem powiatowej rady
w Olkuszu. Był założycielem szkoły rolniczej
w Trzyciążu, wykładał w tej szkole, jak rów
nież w żeńskiej szkole ss. norbertanek w Imbramowicach. Do Sejmu V kadencji został
wybrany jako poseł ziemi olkuskiej. Przepro
wadził m.in. budowę kolei z Zawiercia do Ol
kusza (dała pracę ponad 500 bezrobotnym).
W czasie okupacji niemieckiej był żołnie
rzem AK. Podczas wojny w Glanowie przecho
wywana była żydowska rodzina Sochów, prof.
Laura Kaufman, genetyk z Instytutu w Puła
wach, jak również prof. Janusz Groszkowski
wraz z żoną, powojenny prezes PAN. Całą
wojnę w G lanow ie spędziła rodzina Ta
deusza Krępcia, ziem ianina wyrzuconego
przez Niemców z maj. Gójsk na Kujawach.
W czasie okupacji było wiele momentów b ar
dzo groźnych. W piwnicy ukrywano magazyn
broni AK, na strychu osoby pochodzenia ży
Tadeusz Novak
dowskiego i dwóch Cyganów. Częste były wi
zyty gestapo i żandarm erii z powodu aktywności oddziałów AK w okolicy oraz poszu
kiwania zbiegłych z transportów więźniów. W tym czasie kom endantem obwodu ol
kuskiego AK był stryjeczny brat T. N., Władysław pseud. „Zempliński”.
W 1945 reform a rolna objęła maj. leśny Smolanka (220 ha), Glanów o powierz
chni 30 ha uniknął parcelacji. T. N. cieszył się ogromnym szacunkiem i uznaniem
u miejscowych chłopów — tem u należy przypisać fakt, że uniknął wielu szykan ze
strony władzy ludowej. Mimo tego, po 1945 był dwukrotnie aresztowany. Od 1946 do

Dwór w Glanowie
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1948 pracował w Biurze Studiów Osadniczo Przesiedleńczych w Krakowie. W 1.19561962 prowadził kursy przysposobienia rolniczego w Imbramowicach i Glanowie. Zm,
w Glanowie. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cm. w Imbramowicach.
T. N. poślubił w 1920 M arię z dom u Reicherf von Renchental, inż. ogrodnika. Sy
nowie: 1. Krzysztof i 2. Zbigniew.
Zbigniew N oväk
NOVAK ZYGMUNT JAN (11.07.1897-15.06.1972), wł. maj. Tarnawa (pow. olku
ski), architekt, prof. Polit. Krakowskiej, twórca krakowskiej szkoły architektury kra
jobrazu. Syn
Mieczysława i Zofii z Diehlów, córki Ludwika i Matyldy D., wł. maj.
Gotkowice. Ur. w Tarnawie.
Rodzeństwo: zob. biogram Mieczysława Walentego Noväka.
Z. N. zdał maturę w I Szkole Realnej w Krakowie w 1916. Następnie rozpoczął studia
architektoniczne w Wiedniu, które przerwał. Jako ochotnik, wraz z bratem «u- Tadeu
szem, brał udział w wojnie 1918-1920, uczestniczył w obronie Lwowa. Otrzymał od
znakę „O rląt”. Po wojnie kontynuował studia na Wydz. Architektury PLw. Po ukoń
czeniu studiów w 1924 prowadził rejestrację zabytków na Wołyniu i Podolu dla PW
Zamiłowanie i pasję zawodową architekta-m iłośnika zabytków i krajobrazu wy
niósł z okolic rodzinnej Tarnawy i będących w posiadaniu rodziny maj.: Glanów, G ot
kowice i Jangrot, położonych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przez całe życie
był mocno związany z wsią i naturą, co pozwoliło mu zachować dystans do spraw
chwilowych, pozornie ważnych, dając podstawy niekonwencjonalnego i nowatorskie
go działania. W 1927 rozpoczął, wspólnie z gospodarującym w Tarnawie ojcem, prze
budowę dworu i zabudowań gospodarczych, przystosowując je do zmniejszonej po
parcelacji powierzchni gospodarstwa. Dwór i otaczający go park doprowadził do
pięknej i ciekawej architektonicznie formy. Według projektu Z. N. został też przebu
dowany dwór w Glanowie, będący własnością brata Tadeusza. W 1934, po śmierci oj
ca, Z. N. gospodarował wraz z m atką w Tarnawie, jednocześnie kontynuując pracę za
wodową. Do wybuchu wojny kierował nowo powstałym Biurem Regionalnym w Kra
kowie. Brał udział w kampanii wrześniowej, po czym znowu powrócił do Tarnawy.
W tym czasie dom w Thrnawie stał się, jak wiele innych, schronieniem dla rozbitków
wojennych i oparciem dla żołnierzy AK.
Po wojnie w 1945 podjął pracę na Wydziale Architektury PKr., doktoryzował się
w 1952, był autorem wielu prac naukowych oraz pionierskich koncepcji kształtowania
wielkoprzestrzennych założeń krajobrazowych, współinicjatorem utworzenia Ojcow
skiego Parku Narodowego i Jurajskich Parków Krajobrazowych. Ostatnie lata życia
spędził w Tarnawie.
Z. N. jest typowym przedstawicielem inteligencji naukowo-technicznej wywo
dzącej się z ziemiaństwa. Nie rezygnując z więzi łączącej go z rodzinnym gniazdem,
a wręcz dostosowując majątek, a później resztówkę z dworem, parkiem i kompletem
zabudowań do zmieniających się warunków politycznych i gospodarczych, umożliwił,
przy równoczesnym ogromnym wysiłku własnym i swojej żony, utrzymanie tej resztówki jako jednego z bardzo nielicznych obecnie, autentycznych i bez przerwy użytko
wanych zespołów dworsko-parkowych, pozostających w posiadaniu tej samej rodziny.
Pomimo bardzo trudnej sytuacji materialnej dwór w Thrnawie był miejscem spot
kań współpracowników-przyjaciół, kontynuatorów nakreślonego przez Z. N. kierun
ku działania, miejscem niepowtarzalnej atmosfery przyjaźni, gościnności, ciepła.
Zm. w Krakowie, pochowany został w rodzinnym grobowcu w Imbramowicach. Dom
Z. N. jest nadal zamieszkały, remontowany i utrzymywany przez jego syna i wnuki.
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Tę wybitną postać upam iętnia tablica umieszczona na ganku dworu, ufundowana
przez uczniów Profesora w 10. rocznicę jego śmierci.
W 1941 oż. się z Zofią Russocką h. Zadora, córką Józefa, wł. Naramy, prawnuczką
Prota Lelewela (brata Joachima). Dzięki jej wysiłkowi i poświęceniu dwór w Tarna
wie przetrwał lata powojenne, w tym najcięższy okres stalinowski.
W 1943 urodził się jedyny syn Z. N., Mieczysław.
Mieczysław N ovak
NOW OSIELSKI ALEKSANDER TADEUSZ h. Sas (14.04.1904-25.08.1983), wł.
maj. Mostwiliszki (pow. oszmiaóski). Syn Władysława i Władysławy z Pawlusiewiczów (h. Dołęga), l°v. Daszkiewicz. Ur. w Stanisławowie.
Rodzeństwo: 1. Stanisław (13.11.1893-21.03.1973); 2. Henryk (1895-20.06.1920);
3. Eugenia (24.12.1897-30.03.1974); 4. Halina (23.07.1899-1986).
A. N. w wieku 14 lat walczył
w obronie Lwowa i pozostał
w wojsku w 4 Pułku Piechoty
Legionów. Brał udział w wojnie
1920. Ukończył Wydział Zaocz
ny PLw. w Dublanach. W zawo
dowej służbie wojskowej pozo
stawał przez następne kilka lat.
Oż. się 20.02.1928 w Oszmianie
z Janiną Sidorowicz h. Powa
ła, córką Aleksandra i Teofili
z Oświęcimskich h. Gozdawa,
wł. maj. Mostwiliszki. Po ślubie
objął folwark Kazimierzowo.
Od 1934 administrował Świack
k.
Aleksander Nowosielski podczas obrony Lwowa
nio do hr. Wołłowicza. W 1936
przeniósł się do Sokołowa Pod
laskiego. Tam pracował w mleczarstwie u swoich krewnych Zawadyńskich h. Rawicz.
W 1937 założył w Szacku na Wołyniu swoją mleczarnię, a w 1938 przejął zarząd Mostwiliszek i zamieszkał w nim z żoną. W 1939 został zmobilizowany. Po rozwiązaniu
jednostki (7.09.), zaciągnął się jako ochotnik do Samodzielnej Grupy Operacyjnej
Polesie pod dowództwem gen. Franciszka Kleberga i tam walczył aż do kapitulacji,

Pałac w Świacku
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Sop

kiedy to 6.10.1939 pod Wolą Gułowską został
wzięty do niewoli niemieckiej. Z niewoli tej
uciekł podczas transportu i dostał się do War
szawy. Wstąpił do ZWZ^AK. W 1940 przeniósł
się do Wolbromia k. Olkusza i tam prowadził
spółdzielnię jajczarską. Po napaści Niemiec na
Z SR R w 1941 wrócił do Mostwiliszek, które ak
tem notarialnym przejął jako właściciel i po
połączeniu się z rodziną przebywał tam do 1942.
W tymże roku zabrał rodzinę i przez Warszawę
wrócił do Wolbromia, a stam tąd do Tarnowa.
W maju 1943 na skutek denuncjacji został wraz
z żoną i innymi członkami AK aresztowany.
Z więzienia w Tarnowie został przewieziony do
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, potem
do obozu Ham burg-Neuengam m e. Po wyzwol
eniu obozu przez Anglików służył w armii gen.
Stanisława Maczka i jesienią 1946 wrócił do Pol
ski. Skończył zaocznie studia z zakresu prze
mysłu rolno-spożywczego pod kierunkiem prof.
Eugeniusza Pijanowskiego i rozpoczął pracę
w Ministerstwie Rolnictwa. W 1948 na skutek
ukrywania swojego pochodzenia i stopnia oficerskiego musiał opuście pracę w minis
terstwie; znalazł zatrudnienie w zakładach INCO, gdzie pracował do emerytury.
Zm. w Warszawie i został pochowany na cm. w Wawrzyszewie.
Dzieci: 1. Grażyna (19.12.192818.09.1992), abs. wydziału SGH,
za Jarosławem Baranowskim; ich
dzieci: 1.1. M aria, za Stanisławem
Sędziwym, mieszkają w Warszawie;
1,2. Zbigniew, oż. z Wandą z M i
chałowskich, mieszkają w Warsza
wie; 1,3. A nna, za Sławom irem
Chmielem, mieszkają w Ujeździe
k. Bobolic; 2. Olgierd (ur. 24.03.
1930), oż. z Bożenną z Kuczyńskich
h. Ślepowron. Oboje obecnie em e
rytowani pracownicy naukowi Inst.
Warzywnictwa w Skierniewicach.
Ich synowie: 2,1. Aleksander (ur.
1955), oż. z A nną z Marciniaków,
mieszkają w Skierniewicach; 2,2.
Mirosław (ur. 1957), ksiądz, miesz
ka w Łowiczu i wykłada psycholo
gię na UKSW w Warszawie; 2,3. Zygmunt (ur. 1959), mieszka w Skierniewicach.
Aleksander i Zygmunt prowadzą gospodarstwo nasienno-szkółkarskie w Miedniewi
cach k. Skierniewic.
Dok.: Dokumentacja rodzinna.

Ks. Mirosław Nowosielski
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OSKIERCZYNA JADWIGA ze Światopełk-Mirskich h. własnego (1863-1940), wł.
maj. Międzyrzec (pow. brasławski). Córka W iktora i Laury z Czyżewiczów.
Miała trzy siostiy.
J.
O. po wyjściu za mąż za Wacława Oskierkę spłaciła pretensje do spadku swoich
sióstr. Owdowiała w 1905 i sama zarządzała majątkiem. Po I wojnie światowej kie
rownictwo gospodarki przejął syn.
J. O. wywieziona z córką i jej dziećmi do Kazachstanu, zm. tam z głodu i wycieńczenia.
Dzieci: 1.
Olgierd; 2. Maria, za
Mirosławem Ciszewskim; 3.
Janina za
Władysławem Bogusławlewiczem.
Hanna Wusatowska
OSSOLIŃSKA MARIA z N iezgoda-Lew andow skich h. Prawdzie (16.04.186203.1944), wł. maj. Krzewica (pow. Rawa Ruska), córka Mieczysława (1834-1907)
i Heleny z Buszczyńskich h. Strzemię (1843-1927). Ur. w maj. Sroki (pow. lwowski).
Dzieciństwo i młodość spędziła w maj. rodziców Bełżec k. Tomaszowa Lubelskiego
(pow. cieszanowski). Odebrała staranne wykształcenie domowe. Prócz nauki ogól
nej, lekcji języków i muzyki, m atka wdrażała ją
i jej siostrę Stefanię do zajęć gospodarskich.
M. O., kiedy dorosła, pomagała w zarządzaniu
gospodarstwem rolnym i leśnym. Jako młoda
dziewczyna zachorowała na czarną ospę, z któ
rej wyszła bardzo oszpecona. Postanowiła wtedy
nie wychodzić za mąż i pozostać z rodzicami.
W 1900 zdecydowała się jednak poślubić Stani
sława Ossolińskiego h. Topór. Małżeństwo to,
choć wydawało się bardzo dobrą partią dla nie
młodej już panny, w istocie było nieudane, krót
kotrwałe i bezpotomne.
M. O. gospodarowała w swoim posażnym
maj. Krzewica (231 ha). Była znakomitą gospo
dynią, zarówno jeżeli chodzi o zajęcia typowo
kobiece, jak i zaradność w prowadzeniu gospo
darstw a rolnego. Po zniszczeniach w czasie
I wojny światowej i nawale bolszewickiej m usia
ła odbudować zniszczone gospodarstwo. Posta
Ł& J +ÆÜ
wiła nowy, piętrowy dwór. Często jeździła do
Maria Ossolińska
Lwowa, gdzie na starość mieszkali jej rodzice.
Wyjeżdżała z ojcem na kuracje do Karlsbadu.
W 1939, po przymusowej parcelacji i sprzedażach, Krzewica liczyła już tylko
211 ha. Po wybuchu II wojny światowej Krzewicę przejął zarząd niemiecki (Liegen
schaft), pozwolono jej mieszkać w majątku, ale miała bardzo skromne środki finanso
we. Mimo tego starała się pomagać biedniejszym. W 1943 na tych terenach było b ar
dzo niespokojnie i niebezpiecznie. Bratanice chciały zabrać M. O. do Krakowa, ale
ona nie chciała opuścić swego dom u i długoletniego warsztatu pracy. Wczesną wios
ną 1944 do Krzewicy wpadła banda UPA z Wołynia. Spalili bezbronną staruszkę wraz
z jej domem. Nieznana jest dokładna data jej śmierci ani miejsce pochówku.
Dok.: Spis ziemian, woj. lwowskie, s. 40.

Maria Grodzicka
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PAWŁOWSKI JAN STANISŁAW h. Jastrzębiec (28.08.1881-9.07.1948), dzierżaw
ca maj. Różanka nad Bugiem (pow. włodawski), rolnik. Syn Władysława i Kazimiery
z Kozaneckich h. Wąż. Ur. w Korytach (pow. łęczycki).
Rodzeństwo: 1. Halina; 2. Natalia.
J. P. ukończył szkolę realną w Warszawie, praktykę rolno-hodow laną odbył w maj.
Snopków k. Lublina.
J. P. w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 wstąpił jako ochotnik do form o
wanego w Kaliszu 203 p. uł., z którym w stopniu st. ułana przeszedł cały szlak bojowy,
za co otrzymał odznakę „Pro Patria in Periculo”.
Gospodarował następnie w maj. Mniszki (pow. łęczycki), należącym do jego stryja,
którego miał być sukcesorem. Na skutek komplikacji spadkowych J. P. nie odziedzi
czył po śmierci stryja maj. Mniszki i administrował maj. Kościelna Wieś k. Kalisza,
będącym własnością rodziny Krzeczunowiczów.
W 1930 J. P. wydzierżawił maj. Różanka, własność nieletniego
A. Komierowskiego, w którym gospodarował do połowy 1944. Maj. Różanka posiadał bogate zabu
dowania dworsko-folwarczne, gorzelnię, plantację chmielu, własne wodociągi, kana
lizację i elektryczność. Dzierżawa obejmowała grunty rolne i nieruchomości, natomiast
cały inwentarz żywy i ruchomy stanowił własność J. P. Lasy należące do maj. Różanka
powierzono J. P. w administrację. Grunty rolne maj. Różanka były ziemiami lekkimi,
wobec czego J. P. ukierunkował gospodarkę na hodowlę, produkcję spirytusu i chmie
lu. Jako zamiłowany hodowca koni, J. P. utrzymywał w Różance ogiery do reprodukcji
z Państwowej Stadniny w Janowie Podlaskim, uszlachetniając tym pogłowie koni
w okolicach Włodawy. Hodował konie remontowe i półkrwi arabskiej. Utrzymywał
dużą oborę krów mlecznych, dbając jednocześnie o właściwy m ateriał zarodowy.

Majątek Kościelna Wieś. Po jesiennym polowaniu przed dworem,
drugi od prawej Jan Pawłowski, 1925 lub 1926
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Brał czynny udział w życiu m iej
scowego ziemiaństwa, organizacji
rolniczych i był zamiłowanym my
śliwym. Doceniając obronę przeciw
pożarową na wsi, był opiekunem
miejscowej ochotniczej straży po
żarnej, której udzielał wsparcia,
i działał we władzach OSP, będąc
Prezesem Związku Pow. i człon
kiem władz wojewódzkich.
W okresie okupacji niemieckiej
pomagał rodzinom oficerów z daw
nego g a rn iz o n u we W łodaw ie
(9 p. a. c.) oraz ludności żydow
skiej zamieszkałej we Włodawie.
W czerwcu 1944 był zm uszony
opuścić maj. Różanka i zatrzymał
Jan Pawłowski z żoną Ireną i siostrzeńcem przed dworem
się w Skolimowie k. Warszawy,
w majątku Kościelna Wieś, sierpień 1925
gdzie przebywał z rodziną do koń
ca wojny.
Mimo trudności czynionych przez władze rolne powstającego PRL, w 1946 objął
posadę adm inistratora Państw. Ośrodka Kultury Rolnej w Luszynie w pow. gostynińskim, który doprowadził do kwitnącego stanu i wysokiego poziomu hodowli. Zm.
w Łodzi, pochowany został na cm. Powązkowskim w Warszawie.

Grupa myśliwych z Koła Łowieckiego z Włodawy n. Bugiem. Na wózku krakowskim pierwszy od prawej
siedzi Jan Pawłowski, lata 30. XX w.
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J. P. w 1925 poślubił Irenę Nawrocką, córkę dr. med. Stanisława Nawrockiego i Ju 
lii z Kuszlów. Dzieci: 1. A ntoni M aria Andrzej (ur. 1927), mgr prawa UW, wieloletni
pracownik P H Z „M etalexport”, oż. z Alicją Tryniszewską. Mieszkają w Warszawie,
mają trzy córki; 2. M aria Kazimiera (ur. 1932), b. pracownica studenckiej Służby
Zdrowia, mieszka w Warszawie.
Dok.: Ziemianie polscy X X w., t. 5, s. 65. Informacje i dokumenty rodzinne.

Antoni Pawłowski
PRUS-PAYGERT JAN FELIKS h. Prus I (14.01.1863 25.06.1917), wł. maj. Sido
rów na Podolu (pow. husiatyński) i Streptów (pow. Kamionka Strumiłłowa), prawnik,
prof. uniw. w Sofii i ULw. Syn Adama (1829-1872), wł. maj. Sidorów, poety, tłumacza
i Heleny z Jordan-Rozwadowskich h. Trąby (ur. 1834).
Ojciec J. P., Adam, był poetą i tłumaczem poezji angielskiej (m.in. Szekspira i By
rona), przyjaźnił się z Kornelem Ujejskim. Pisał utwory liryczne i epickie w duchu p a
triotycznym i demokratycznym. We dworze w Sidorowie wraz z ojcem zgromadził
obszerny księgozbiór, składający się z cennych książek i starodruków z XVI i XVII w.
W dużej odległości od miasta, na wsi, dwór sidorowski, dzięki bibliotece i jej właści
cielom, był ważnym miejscem kulturotwórczym, promieniującym na okoliczne dwory
ziemiańskie oraz podolską wieś. Adam Paygert dawał schronienie emisariuszom
w okresie Powstania Styczniowego, ułatwiając im przedostanie się przez granicę na
Zbruczu między zaborem austriackim i rosyjskim. W kwietniu 1863 w jego dworze
odbyło się potajem ne spotkanie Zygm unta Miłkowskiego z gen. Józefem Wysockim
i Edm undem Różyckim. M atka J. P., Helena, była córką Antoniego Sebastiana Jordan-Rozwadowskiego (1796-1856), uczestnika kampanii napoleońskiej i Powstania
Listopadowego, wł. maj. Turówka na Podolu. Po śmierci Adam a P. H elena wyszła p o 
nownie za mąż za jego stryjecznego brata, Stanisława P. (z którym miała syna, Stani
sława, zm. w wieku 9 lat).
Rodzeństwo: 1. »-*• Kornel (1868-1936); 2. Władysław; 3. Tekla, za Kuczyńskim.
J. P. był dr. praw, prof. uniw. w Sofii, docentem prawa karnego ULw., autorem licz
nych rozpraw naukowych. W 1.1902-1913 pełnił funkcję redaktora czasopisma „Rol
nik”, sprawiając, że periodyk ten zyskał wówczas dużą popularność. J. P. zajmował się
też działalnością społeczną, był m.in. czł. Rady Pow. w Kamionce Strumiłłowej. Nale
żał do Galicyjskiego Tow. Gospodarczego, zasiadał w Radzie Nadzorczej galicyjskie
go TKZ. W Sidorowie gospodarował krótko, maj. odsprzedał bratu
Kornelowi,
potem prowadził Streptów, maj. posagowy żony. W początkach XX w. J. P. z rodziną
przeniósł się do Lwowa. Zm. we Lwowie w 1917, spoczywa w rodzinnym grobowcu
Paygertów w Sidorowie.
27.10.1885 we Lwowie oż. z Leontyną Angelą M arią Korwin-Truskolaską h. Ślepowron (7.07.1863-1941), córką Leonarda, wł. maj. Płonna w Sanockiem, i Rozalii
z Siarczyńskich h. Sas. Leontyną pochodziła z rodziny właścicieli licznych dóbr w Sa
nockiem (Zagórz, Jasionów, Pobiedno, Markowce, Wysoczany i in.).
Po I wojnie światowej wdowa do końca swego życia prowadziła przy ul. Badenich
prywatną wypożyczalnię książek. Jej mieszkanie przypominało ziemiański dwór,
urządzone ze smakiem, pełne pam iątek przeszłości, książek i antycznych mebli. Były
tam meble w stylu empire, przepiękny jedwabny gobelin wiszący na ścianie, a na nim
lustro, które zachowało się do dziś. W kredensie srebra, porcelana, obrusy z jej m o
nogramami. Część tylko z wyposażenia tego mieszkania udało się w czasie okupacji
przewieźć jej synowi do Limanowej, wiele zaś rzeczy zostało we Lwowie, inne musiały
być sprzedane w okresie okupacji i po wojnie, kiedy rodzina żyła w trudnych w arun
kach ekonomicznych.
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Dzieci: 1. Ewa (1886-1936), w czasie I wojny światowej wraz z matką i siostrą była
sanitariuszką w szpitalach wojskowych, we Lwowie pracowała w firmie OIKOS oraz
pomagała matce w prowadzeniu wypożyczalni książek; zm. po ciężkiej chorobie, p o 
chowana w Sidorowie; 2. H elena (Lila, zm. 1966), zajmowała się nauczaniem gry na
fortepianie i języka angielskiego, była działaczką SN we Lwowie; przyjaźniła się ze ®+
Stefanią Łosiówną, z którą wyjeżdżała za granicę. Rodziny Bobrzyńskich, Łosiów
i Paygertów przyjaźniły się od czasu, gdy w Namiestnictwie Galicyjskim pracowali »+
Włodzimierz Adam Łoś (jako wiceprezydent) i prof. Michał Bobrzyński (prezydent),
którego synowa była z domu Paygert. Z kolei H elena P. uczyła gry na fortepianie in
nego bratanka S. Łosiówny — W łodzimierza (1921-2003), a jego matka M aria Ło
siowa współpracowała z
dr. Kornelem Paygertem. Przedstawienie tych faktów p o 
zwala zrozumieć, jak dużą rolę odgrywały w środowisku ziemiańskim powiązania ro 
dzinne i towarzyskie. H. P. wyszła za kpt. Adam a Świeżawskiego, dowódcę drugiego
odcinka obrony Lwowa w 1918 (szkoła Marii Magdaleny), działacza SN. Jej mąż był
współorganizatorem konspiracji niepodległościowej od początku okupacji sowiec
kiej, aresztowany przez NKWD w Wielki Piątek 1940, został zamordowany prawdo
podobnie w Kijowie. H elena wywieziona została w 1940 w głąb ZSRR , gdzie praco
wała przy wyrębie lasu. Wraz z armią gen. W. A ndersa przedostała się do Iranu,
a stam tąd do Wielkiej Brytanii. Po legalnym uznaniu jej męża za zmarłego powtórnie
wyszła za mąż za Henryka Witkowskiego, który z poprzedniego małżeństwa miał
dwie córki: Annę i Marię, za Ryszardem Przeździeckim, oraz syna Stanisława. Córka
Maria, sanitariuszka, ranna w bitwie pod M onte Cassino. H elena i Henryk Witkow
scy dzieci nie mieli; do Polski nie wrócili, zostając na emigracji. Znajomość języka an
gielskiego ułatwiła Helenie start życiowy na obczyźnie. Powróciła do działalności p o 
litycznej w ramach emigracyjnego SN. Założyła i sama prowadziła sklep spożywczy
w Londynie. Dzięki tem u mogła pom agać m aterialnie rodzinie pozostałej w kraju.
Zm. i pochowana w Londynie; 3. W łodzimierz M aria (1896-1945); 4, Zbigniew (6.04.
1901-1919), był młodym, świetnie zapowiadającym się poetą; jako obrońca Lwowa
zginął od wybuchu niewypału szrapnela; już po jego śmierci staraniem rodziny wyda
ny został zbiór jego pięknych poezji.
Dok.: PSB, t. XXV, W. 1980; Spis ziemian woj. lubelskiego, woj. stanisławowskiego i tarnowskiego;
T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych, t. 1, W. 1995/1996; J. K. Paygert, Dwa razy w niewoli
bolszewickiej, W. 1994; Woreyd, Almanach. Relacje rodzinne w posiadaniu autora.

Piotr Szymon Ł oś
PRUS-PAYGERT KORNEL h. Prus I (13.04.1868-24.03.1936), wł. maj. Sidorów
(pow. husiatyński) na Podolu, ekonomista. Syn Adam a (1829-1872), wl. maj. Sido
rów, poety, tłumacza, i Heleny z Jordan-Rozwadowskich h. Trąby. Ur. w Sidorowie.
Rodzeństwo: zob. biogram Jana Feliksa Prusa-Paygerta.
Ojcem chrzestnym K. P. był przyjaciel jego ojca, poeta Kornel Ujejski. K. P. m aturę
zdał w 1886, następnie studiował ekonomię polityczną w M onachium i Berlinie; był
też słuchaczem wykładów z historii i filozofii. W Berlinie 3.03.1890 uzyskał tytuł dr.
nauk ekonomicznych. W tym samym roku zmienił pisownię nazwiska Pajgert na Pay
gert oraz ożenił się z Emilią z Bochdanów h. Bończa, córką Hipolita (1827-1912), wł.
maj. Zadwórze, i Amelii z Konopków h. Nowina (1831-1912) z Mogilan k. Krakowa.
Wraz z żoną osiadł na wsi w Sidorowie. Maj. ten K. P. odkupił od swego brata »-►Jana
Feliksa, który próbował ratować rodzinną posiadłość, wyniszczoną gospodarką dzier
żawców. W okresie swoich rządów w Sidorowie K. P. poczynił wiele inwestycji. Część
parku dworskiego (w mieszanym angielsko-francuskim stylu) zmienił na sad owoco
wy, założył szkółkę drzewek owocowych, a także uruchomił gorzelnię. W miejscu nie
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których osuszonych stawów założył ogród warzywny. Mimo coraz cięższych w arun
ków ekonomicznych w zaborze austriackim, wprowadzając konieczny program
oszczędnościowy w gospodarstwie, K. P. udało się uzyskać niezłą dochodowość m a
jątku (dochód przynosił szczególnie sad). Na początku XX w. w Sidorowie oprócz
uprawy zbóż prowadzono hodowlę 60 krów i 200 świń. Dobre efekty K. P. uzyskiwał
w hodowli grochu, za który został nagrodzony na wystawie rolnej we Lwowie. Jedną
z ostatnich inwestycji w tym czasie było założenie wodociągów w dobrach sidorowskich. Mimo poprawy kondycji ekonomicznej m ajątku K. P., wychowanemu w mieś
cie, życie na wsi nie odpowiadało. Jeszcze raz więc Sidorów został wydzierżawiony.
Prowadzący gospodarstwo dzierżawca żydowskiego pochodzenia, Moszko Schwartz,
dobrze wywiązywał się ze swych obowiązków wobec właściciela, regularnie płacąc
dzierżawę. Rodzina P. zaś przeniosła się do Lwowa.
Dzięki pomocy ziemianina i finansisty galicyjskiego A dam a hr. Gołuchowskiego
K. P. rozpoczął karierę bankowca. O d 1904 był dyrektorem filii i ekspozytur banku hi
potecznego braci Adama i Agenora hr. Gołuchowskich kolejno w Tarnopolu, Stani
sławowie, Krakowie i Lwowie. Decyzja o dzierżawie m ajątku i przeniesieniu się do
Lwowa była dla rodziny Paygertów korzystna. M ajątek pozostał w rękach rodziny, je 
go właściciel mógł pracować zgodnie ze swoim wykształceniem i dysponować dwoma
źródłami dochodów. Było to istotne zwłaszcza w chwili, gdy dzieci zaczęły chodzić do
szkół. K. P. w 1.1901 1913 był posłem na galicyjski Sejm Krajowy z okręgu czortkowskiego. W parlam encie interesował się sprawami agrarnymi, a jako konserwatysta był
sekretarzem komisji reformy ordynacji wyborczej. Aktywny społecznie, był czł. Rady
Pow. i Wydz. Pow. w Husiatynie, czł. Tow. Gospodarczego we Lwowie, detaksatorem
Wydz. Okręgowego Galicyjskiego TKZ w Husiatynie. W Sidorowie wybudował i utrzy
mywał ochronkę dla dzieci wiejskich, prowadzoną przez ss. służebniczki. Finansował
również założone jeszcze przez swego dziadka przytulisko dla starców. W swej biblio
tece przechowywał starodruki z XVI i XVII w. Zbiór biblioteczny związany był z p ra
cą translatorską i poetycką jego ojca, Adama.
Stosunki K. P. z pracownikami były bardzo dobre: w czasie I wojny światowej chło
pi z Sidorowa uratowali nawet jego dobytek.
W dwudziestoleciu międzywojennym K. P. wykazywał się mniejszą aktywnością
polityczną, chociaż pełnił funkcję prezesa Organizacji Zachowawczej Pracy Państwo
wej we Lwowie. W 1. 1924-1936 był wiceprezesem Polskiego Tow. Ekonomicznego,
organizował też tzw. środy ekonomiczne — dyskusyjne spotkania ekonomistów. Pu
blikował wiele artykułów i prac naukowych w dziedzinie ekonomii. Był wielkim o rę
downikiem zbliżenia polsko-ukraińskiego. W jego mieszkaniu odbywały się spotka
nia znanych osobistości polskich i ukraińskich. Pod koniec życia z powodu choroby
oczu nie mógł już pisać ani czytać. W tym czasie w pracy pom agała m u M aria Romana
Czeczel-Nowosielecka, późniejsza żona Jerzego Tadeusza hr. Łosia. K. P. zm. we
Lwowie, spoczywa w rodzinnym grobowcu Paygertów w Sidorowie.
Oż. z Emilią z Bochdanów. Dzieci: 1. »->■Józef Kalasanty (1892-1962), wł. maj. Si
dorów; 2. Amelia (9.10.1893-8.05.1993 w Lublinie), uczennica ss. niepokalanekw Jazłowcu, pisarka, za Zygmuntem hr. Łączyńskim, wł. maj. Zaborze k. Rawy Ruskiej.
Ich dzieci: 2.1. Teresa, za Hulewiczem, ich dzieci: 2.1.1. A nna (ur. 1955), 2.1.2. Paweł
(ur. 1956); 2.2. Maria, za Bolesławem Łączyńskim, ich dzieci: 2.2.1. Jan (ur. 1949),
2.2.2. M arta (ur. 1956); 2.3. Jadwiga (1920-1984); 3. M aria (9.04.1896 w Sidorowie 1978 w Krakowie), uczennica ss. niepokalanek w Jazłowcu, wł. sklepu w Warszawie,
autorka wspomnień złożonych w Ossolineum, za Janem Bobrzyńskim (1882-1951),
dr. chemikiem, konserwatystą, politykiem, synem prof. Michała Bobrzyńskiego, wł.
maj. Garby k. Poznania, historyka, przywódcy krakowskich Stańczyków i Namiestni
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ka Galicji, i Zofii z Cegielskich, córki Hipolita Cegielskiego; ich dzieci: 3.1. Michał
(1918-1944); 3.2. Aleksander (1919-2.09.1997 w Lublinie), oż. z Eweliną z Nowa
kowskich, ich dzieci: 3.2.1. Michał (ur. 1947), 3.2.2. Marcelina (ur. 1948), za Stankiem.
Dok.: zob. biogram Jana Feliksa Prusa-Paygerta.

Piotr Szymon Ł oś
PRUS-PAYGERT JÓ ZEF KALASANTY h. Prus I (4.07.1892-1.04.1962), wl. maj.
Sidorów (pow. husiatyński), rolnik. Syn sr+ Kornela (1868-1936), wł. maj. Sidorów,
i Emilii z Bochdanów h. Bończa. U r. w Sidorowie.
Rodzeństwo: zob. biogram Kornela Prusa-Paygerta.
Dzieciństwo i wczesną młodość J. P. spędził w maj. swego ojca, Sidorowie nad
Zbruczem. Wychowywany w tradycjach patriotycznych i literackich. Zasoby bogatej
w wielkie dzieła literackie biblioteki jego ojca pozwalały zdobyć niebagatelną wiedzę
i ułatwiały naukę w szkołach. Ukończył gimn. w Stanisławowie, następnie studiował
na Wydz. Rolnym UJ w Krakowie, uzyskując w 1916 dyplom inż. agronomii. W czasie
I wojny światowej pracował przez pewien czas w Izbie Rolniczej we Lwowie. W 1920
podczas wojny polsko-sowieckiej zaciągnął się jako ochotnik do WP. W 1921 osiadł
na wsi i od swego ojca przejął majątek, gospodarując w nim do m om entu wkroczenia
Armii Czerwonej w 1939. Po I wojnie światowej był faktycznym gospodarzem Sidorowa (w 1930 — 1500 ha), który odbudowywał po zniszczeniach wojennych. Dopomogli
mu w tym sidorowscy chłopi, udzielając pożyczki z funduszy zarobionych przez siebie
w U SA. Zżyty ze społecznością lokalną, trzy razy wybierany był wójtem. Prowadził re 
m ont (rozpoczęty w 1919) zabytkowego dworu; chcąc uzyskać środki na inwestycje,
przeprowadził częściową parcelację majątku. Mając fachową rolniczą wiedzę, prow a
dził wzorowe gospodarstwo. W okresie międzywojennym, tak jak ojciec, zajmował się
publicystyką, poświęconą sprawom polityki społecznej, ekonomii rolnej i polityce
wobec wsi. Jest m.in. autorem pracy Problem cen zbożowych, wydanej we Lwowie
w 1936. Pozostawił po sobie kilkanaście większych artykułów. W skali lokalnej konty
nuował pracę ojca, zmierzając do porozumienia polsko-ukraińskiego.
W 1939, wobec rozpętania wojny przez Niemcy i agresji Związku Radzieckiego na
Polskę, postanowił nie poddawać się i nadal uprawiał ziemię. Sytuacja majątkowa by
ła bardzo zła. Żeby się ratować, musiał zaciągać pożyczki. D o tego doszła oczywista
w czasie wojny sytuacja— pojawili się uchodźcy. W gościnnych progach sidorowskiego dworu znaleźli się m,in.: rodzina Kornilowiczów (córka Sienkiewicza, Jadwiga
wraz z mężem, emerytowanym płk, Tadeuszem Korniłowiczem, i córką M arią) i Sta
nisław Ujejski z sąsiednich Wasylkowiec z córką i wnuczką.
Po wkroczeniu Arm ii Czerwonej 17.09.1939 J. P. został aresztowany i deportowany
na wschodnią U krainę. Chłopi z Sidorowa opiekowali się jego żoną i dziećmi. Uwol
niony w listopadzie 1939, wobec groźby aresztowania w przypadku powrotu do Sido
rowa przyjechał do Lwowa, do mieszkania swej matki. W grudniu sprowadził tam ro 
dzinę. Sidorowscy chłopi zaopatrzyli jego żonę i dzieci w żywność, pożegnali ze łzami
w oczach. W okradzionym przez bolszewików dworze urządzono szkołę dla głucho
niemych. Pojawiły się kłopoty finansowe, wprawdzie żona J. P. podjęła pracę w ogro
dzie, ale i tak stała się konieczna sprzedaż części wyposażenia domu bądź biżuterii.
Jesienią 1940 J. P. został ponownie aresztowany i znalazł się we lwowskim więzieniu
w Brygidkach, a żona J. P. wraz z dziećmi musiała ukrywać się w różnych miejscach,
w domu pozostała tylko m atka w podeszłym wieku. Wywieziony z Brygidek, przeby
wał w strasznych warunkach w więzieniu w Berdyczowie, a uwolniony został przez
wojska niemieckie w lipcu 1941. Swoje wspomnienia z tego okresu opisał w książce
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Dwa razy w niewoli bolszewickiej, wydanej nakładem rodziny w 1994. Po uwolnieniu
znalazł się wraz z żoną i dziećmi we Lwowie.
Pozostałe lata wojny J. P. z rodziną spędził w maj. teściów w Dynowie w Sanockiem. Po wojnie został nauczycielem fizyki i chemii w miejscowym gimn. Był ceniony
i łubiany przez młodzież. Jeszcze w czasie okupacji rozpoczął spisywanie wspomnień,
pracę tę kontynuował po zakończeniu wojny.
W Dynowie stał staropolski dwór, który w 1944 Niemcy wysadzili w powietrze.
J. P. oż. się 10.09.1921 we Lwowie z M arią Józefą z Trzecieskich h. Strzemię
(15.03.1897 w Dynowie - 8.03.1985 tamże), córką Stefana, wł. maj. Dynów (pow.
Brzozów), i Leonii z Chamców h. Gryf. Jej siostra, Kinga (1896-1989), za bar. M icha
łem Moysą-Rosochackim, wł. maj. Rudniki (pow. Śniatyń), dr. praw, zm. jako wię
zień sowiecki 28.05.1941. Ich syn, Stefan Moysa, jest księdzem jezuitą, prof. dr. teolo
gii, wykładowcą Papieskiego Wydz. Teologicznego „Bobolanum ” w Warszawie.
Dzieci: 1. M ałgorzata Emilia A ntonina (ur. 10.06.1922 w Dynowie), za Kazimie
rzem Stanisławem Baranieckim (27.02.1909 w Dynowie - 17.07.1995 w Warszawie),
wł. apteki w Dynowie; ich dzieci: 1.1. M aria Wanda (ur. 10.04.1946 w Dynowie), za
Andrzejem Witkowskim (ur. 1944), ich dzieci: 1.1.1. Katarzyna (ur. 13.04.1968
w Warszawie), za Tomaszem Koryckim (ur. 4.02.1966 w Otwocku), 1.1.2. Tytus M a
rek (ur. 3.05.1970 w Warszawie), oż. z Agnieszką M arią Cisak, ich dzieci: 1.1.2.L
Franciszek Józef (ur. 3.04.1997 w Józefowie), I.I.2.2. Jan Kazimierz (ur. 2.07.1999
w Józefowie); 1.2. M arek Zbigniew (ur. 31.03.1948 w Dynowie), oż. z Aliną Anisko
(ur. 2.05.1947), ich dzieci: 1.2.1. Ernest Maciej (ur. 24.02.1974 w Warszawie), 1.2.2.
Aleksandra Klara (ur. 11.08.1981 w Elgin, USA); 1.3. M arcin Krzysztof (ur. 1.07.
1949 w Dynowie), oż. z Krystyną Jolantą Gągałką (ur. 13.06.1948 w Warszawie), ich
dzieci: 1.3.1. M ateusz (M att, ur. 21,09.1978 w Warszawie), 13.2. Peter M ark (ur.
6.07.1984 w Bad Soden), 1.3.3. Paul Michael (ur. 6.07.1984 w Bad Soden); 2. Adam
(ur. 24.11.1923 w Sidorowie), abs. gimn. jezuitów w Chyrowie, ukończył studia filo
zoficzno-teologiczne u oo. jezuitów, wieloletni dziennikarz tygodnika „Za i prze
ciw”, czł. Unii Demokratycznej, oż. z Ireną Sobczak (ur. 24.03.1931), lekarzem p e
diatrą, ich syn: 2.1. Jan Kornel (ur. 14.03.1958 w Warszawie), socjolog, tłumacz; 3. Te
resa A nna (ur. 24.07.1925 w Sidorowie), za Walentym Gołąbem (18.11.1912 w Dyno
wie - 23.08. 1993 w Clarkston), prawnikiem, ich dzieci: 3.1. Stanisław Andrzej (ur.
3.03.1949 w Bielsku Białej), oż. z Grażyną Jadwigą Buczkowską (ur. 7.06.1952 w Ka
m ieniu Krajeńskim), ich dzieci: 3.1.1. Dawid Walenty (ur. 3.08.1982), 3.1.2. Joanna
(ur. 4.08.1985); 3.2. Elżbieta Anna, (ur. 7.05.1952 w Bielsku Białej), za Stevern R i
chardem Bruecknerem; 3.3. Paweł Józef (ur. 17.03.1955 w Bielsku Białej), oż. z Jo
lantą M arią R ichert (ur. 25.05.1954 w Bielsku Białej), ich dzieci: 33.1. Jakub Paweł
(ur. 8.04.1978 w Bielsku Białej), 33.2. Dom inik Adam (ur. 24.12.1988 w Detroit);
3.4. Rafał Jerzy (ur. 27.07.1956 w Bielsku Białej), oż. z Karen Lee Hamilton (ur.
7.06.1956), ich dzieci: 3.4.1. K atrina M aria (ur. 17.02.1991), 3.4.2. Erie Walenty (ur.
28.11.1994 w Pontiac, USA); 4. Zofia A nna (ur. 19.08.1930 w Sidorowie), za Abdonem Yaranga Valderrama (ur. 30.07.1928 w Ayacucho w Peru), etnologiem ludów in
diańskich w Peru, mieszkają we Francji, ich dzieci: 4.1. Igor D om inique (ur.
21.12.1958 w Paryżu); 4.2. O laf Em m anuel (ur. 17.03.1961 w Paryżu), oż. z Isabelle
M onarque (ur. 16.04.1967), ich syn: 4.2.1. Guillemette.
Dok.: zob. biogram Jana Feliksa Prasa-Paygerta.

Piotr Szymon Łoś
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POTOCKI ANTONI TYTUS STANISŁAW hr. (4.01.1880-3.05.1952), h. Złota Pila
wa, wł. maj. Korzeniów i Wola Bobrowska (pow. ropczycki), Olsza, Rakowice, Prąd
nik Czerwony i Piaski k. Krakowa, Bończa (pow. krasnostawski), działacz społeczny,
samorządowy i sportowy. Najmłodszy syn Stanisława Wojciecha (5.05.1837 w Tomaszpolu - 21.01.1884 w Krakowie) i Anny z hr. Działyńsłdch z Rymanowa (2.11.1846
w Kórniku - 2.06.1926 w Ociece) h. Ogończyk. Ur. w Posadzie Górnej Rymanowskiej.
Rodzeństwo: 1. Jan (1867-1942), oż. z 1. R óżąhr. Wodzicką (1868-1902), 2. M arią
Szajer (1879-1969); 2. Józef (1868-1918), oż. z H eleną hr. Czarnecką (1867-1922);
3. Piotr (1870); 4. Piotr (1871-1874); 5. M aria (1872-1961), za Tomaszem hr. Rom e
rem (1861-1925); 6. Paweł (1874-1894); 7. Cecylia M aria A n u n q ata (1876-1962),
za: I V Stanisławem hr. Reyem (1867-1898), 2°v. Karolem Kaczkowskim (1872-1903),
3°v. Lucjanem Ceglińskim (1876-1939); 8. Dominik (1877-1939), oż. z H eleną hr.
Badeni (1877-1963).
Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym w Rymanowie, następnie w 1. 18921899 uczył się w 3 c.k. gimn. w Krakowie, gdzie zdał w 1899 m aturę. 13.10.1899
wstąpił do Akadem ii Rolniczej w Dublanach, którą ukończył 15.07.1903. Ponadto
w 1. 1902-1903 uczęszczał do Krajowej Szkoły Gorzelniczej w Dublanach, ukończo
nej z wynikiem celującym. W 1901/1902 odbył jednoroczną służbę wojskową w 2 p. uł.
austriackich w Tarnowie. Po zdaniu egzaminu oficerskiego został przeniesiony do re
zerwy w stopniu chor. Po ukończeniu A kadem ń odbył praktykę rolniczą w czeskich
dobrach ks. Schwarzenberga.
W 1904 kupił od Felicji hr. Dębickiej maj. Korzeniów z folw. Zawisłocze o pow. ok.
400 ha, która nabyła te dobra kilka miesięcy wcześniej. M ajątek był bardzo zaniedba
ny przez poprzedniego właściciela, Żyda Berischa Maschlera. W 1908 A. P. dokupił
jeszcze od Mieczysława hr. Reya z Przecławia sąsiadującą z Korzeniowem Wolicę Bo
browską, tworząc m ajątek o łącznej powierzchni 559 ha. W następnych latach A. P.

Dwór w Bończy, lata 30. XX w.

100

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

zabiegał usilnie o podniesienie stanu majątku. Osuszał i wapnował pola, postawił sze
reg budynków gospodarczych, gorzelnię parową z nowymi maszynami, młyn i cegiel
nię. Uruchom ił także własny prom przez Wisłokę. W wyniku tych działań oraz racjo
nalnego gospodarowania wartość majątku wzrosła kilkakrotnie. A, P. zabiegał także
o podniesienie kultury rolnej i oświatę wśród miejscowych chłopów. Stworzył w Korzeniowie kółko rolnicze, w 1909 ufundował Szkołę Ludową wraz z ogrodem dla dzie
ci wiejskich i ofiarował teren pod budowę kościoła filialnego.

Dwór w Olszy, lata 20. XX w.

W 1. 1910-1912 prowadził razem ze szwagrem L. Ceglińskim „Handlowo-Rolnicze Tow. Komandytowe Hr. A. Potocki, L. Cegliński i Ska” w Białej w guberni sied
leckiej. Był członkiem c. k. Tow. Rolniczego w Krakowie. Od 1912 był członkiem za
rządu ropczyckiego oddziału tego tow. Nie będąc usatysfakcjonowanym wynikami
gospodarowania na dosyć kiepskich glebach (głównie rędziny i piaski z glinką), po
stanowił w 1913 sprzedać Korzeniów na cele parcelacyjne i kupić inny majątek.
W związku z nieuczciwością kontrahentów zamiar ten nie doszedł do skutku i A. P. po
trzech miesiącach obj ął ponownie Korzeniów. Tu zastał go wybuch I wojny światowej.
W działaniach bojowych nie brał udziału z powodu choroby serca, był jednak czyn
ny na polu społecznym i samorządowym. W 1914 został wybrany do Rady Powiatowej
w Ropczycach z grupy większej własności. 29.08.1914 został mianowany mężem zau
fania i delegatem Powiatowego Kom itetu Narodowego w Ropczycach dla gmin Bo
browa, Korzeniów i Maliszów. Głównym zadaniem A. P. było wówczas wybieranie
rekrutów do mających powstać dwóch legionów polskich i zbieranie środków na rzecz
Narodowego Skarbu Wojennego. Wobec zbliżania się frontu rosyjskiego wyjechał
do Krakowa, a następnie do W iednia i Gm unden, gdzie przebywała już żona z dzieć
mi i rodziną. W 1.1914-1915 sprawował funkcje wiceprezesa Polskiego Kom itetu Po
mocy dla Wychodźców Galicyjskich w Salzburgu. W 1. 1914-1915 był delegatem do
zbiórki funduszów i ochotników na rzecz Legionów oraz delegatem Generalnego
Kom itetu (Sienkiewiczowskiego) w Vevey do Berlina i Poznania. W imieniu Komi
tetu odbył w 1915 misję do ówczesnego W. Ks. Poznańskiego w celu propagowania
w tamtejszym społeczeństwie celów Kom itetu i zbiórki składek. Do Korzeniowa po
wrócił w styczniu 1915, zaraz po wycofaniu się wojsk rosyjskich. Zastał m ajątek bar
dzo zniszczony, przede wszystkim ogołocony z płodów rolnych przez wojska austriac
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kie i niemieckie gen. Dankla i Auffenberga, które stacjonowały tu we wrześniu 1914
przed spodziewaną bitwą nad Wisłoką. Wojska rosyjskie natom iast ograbiły dom
i podburzały miejscową ludność, zresztą bezskutecznie, do grabieży. A. P. po powro
cie natychmiast zaangażował się w odbudowę m ajątku oraz pom oc poszkodowanym
sąsiadom. W 1915 założył i stanął na czele Kom itetu Ratunkowego Średniej i W ięk
szej Własności w Ropczycach. W tym też czasie objął prezesurę Tow. Wzajemnego
Kredytu w Dębicy, którą trzymał do 1919. W maju 1915 został wybrany na wójta gmi
ny Korzeniów, którą to funkcję sprawował przez 5 lat. W czasie wojny należał, jako
członek lub prezes, do kilkunastu komisji, m.in. rolniczej, ewakuacyjnej i sportowej,
delegowanych przez Starostwo, Radę Powiatową i Tow. Rolnicze w Ropczycach.
W 1917 jako czł. Rady Powiatowej w Ropczycach miał powierzoną zbiórkę skła
dek Kom itetu Litewskiego, działającego na rzecz zmniejszenia skutków wojny na
tych terenach.
W 1917 objął w spadku po stryjostwu Antonim i Annie z Zakaszewskich Potockich
maj. Olsza pod Krakowem i tutaj osiadł. W 1919 otrzymał w spadku po Jadwidze hr.
Poletyłównie Bończę w pow. Krasnystaw, duży maj. rolno-leśny, obciążony jednak
licznymi legatami. Potrzebując środków na uwolnienie Bończy z zapisów, zdecydował
się, z ciężkim sercem, sprzedać w 1919 Korzeniów i Wolę Bobrowską, z którym był
bardzo związany emocjonalnie. Nabywcą był Adam Reiss. Osiadłszy w 1917 w Olszy
pod Krakowem związał się silniej z tamtejszym ziemiaństwem, W 1919 założył pierw
szy Z Z w Krakowie pod nazwą Ogólnego Zjednoczenia Ziem ian (O Z Z), obejmujący
początkowo całą Małopolskę, oraz Spółkę Handlową tegoż Związku, o co zabiegał
od 1915 razem z Tomaszem Romerem, Leonem kn, Puzyną i Stefanem Myczkowskim. W pierwszym zarządzie O ZZ, wybranym w 1919, objął funkcję sekretarza, któ
rą pełnił do 1920. Jednocześnie wchodził w skład komisji utworzonych przy wydziale
OZZ: ulepszeń gospodarczych i oświaty rolniczej oraz gospodarczo handlowej, któ
rej przewodniczył. Był też członkiem Sądu Stowarzyszenia ZZ. W 1920 jako prezes
Wydz. (wykonawczego?) Z Z w Krakowie miał powierzoną tzw. Dyktaturę W ojenną
Z Z dla Zachodniej Małopolski. Był w tym czasie też czł. Komitetu Obrony Państwa.
W wyniku działalności A. P. na tym polu powstał ze składek i ochotników spośród ziemiaństwa małopolskiego 208 p. ul., bateria artylerii konnej, udzielono też pomocy
w utworzeniu 2 p. piechoty. A. P. zebrał w zachodniej Małopolsce milionowe fundu
sze na armię i pożyczkę narodową. Dostarczył przeszło 1000 koni, znaczne ilości bro
ni dla wojska. Z a pośrednictwem Z Z zorganizował mieszkania dla przeszło 150 000
uchodźców i 300 000 sztuk inwentarzy ewakuowanych z Małopolski Wschodniej.
A. P. był też od 1919 czł. Oddziału Z Z w Krasnymstawie. Od 1923 należał A. P., jak
większość działaczy Z Z w Krakowie, do Stronnictwa Zachowawczego (SZ), a następ
nie od 1926 do Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego, z którym w tym roku p o 
łączyło się SZ. Wreszcie po odłączeniu się w 1927 grupy krakowskiej od SChN należał
A. P. do nowo powstałego Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego.
A. P. nie przejawiał jednak większej aktywności politycznej.
Maj. Olsza z przyległościami w chwili objęcia go przez A. P. był stosunkowo roz
legły, jego wartość polegała przede wszystkim na podmiejskim położeniu i bliskości
rynku zbytu dla produkowanych tu towarów. W konsekwencji uchwalenia w 1920
ustawy o reform ie rolnej Olsza podlegała przymusowej parcelacji na cele rozwoju
przestrzennego miasta. Do uchwalenia w 1925 drugiej ustawy, przewidującej możli
wość prowadzenia przez właściciela samodzielnej parcelacji, A. P. ponosił corocznie
wielkie straty spowodowane zaniżeniem cen ziemi. W następnych latach, aż do wybu
chu II wojny światowej, systematycznie prowadzona parcelacja przynosiła pewne
zyski, przede wszystkim jednak doprowadziła do takiego zmniejszenia ogólnej p o 
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wierzchni majątku, że nie podlegał on tzw. reform ie rolnej 1944/1945. Tym sposobem
A. P. utrzymał Olszę w swoich rękach, a po jego śmierci przeszła ona, nie bez kompli
kacji ze strony komunistycznych władz, na młodszego z synów — Jerzego.
W 1920 w czasach wojennego głodu A. P. ofiarował bezpłatną dzierżawę stu kilku
dziesięciu ogródków podmiejskich dla najbiedniejszych robotników krakowskich.
W Olszy podarował murowany dom i ogród dla ochronki SS. Służebniczek M iłosier
dzia i utrzymywał w niej około sto
dwadzieścia dzieci z przedmieść K ra
kowa. W 1921 złożył wysoką ofiarę na
odnowienie zamku królewskiego na
Wawelu. W 1924 ofiarował w Rakowicach teren pod budowę szkoły 7-klasowej, a w 1931 inny grunt pod budo
wę filialnego kościoła parafii św. M i
kołaja w Krakowie. W 1924 podaro
wał Tow. Osiedli Urzędniczych w K ra
kowie 17 morgów najlepszych tere
nów przylegających do m iasta. N a
rzecz Zakładu Młodzieży Rękodziel
niczej ks. K uznow icza podarow ał
4 morgi i 2 m urowane domy w Prądni
ku Czerwonym. Utrzymywał swym
kosztem parafię w Bończy. W 1928
wspierał działalność Kom itetu Utwo
rzenia Fundacji Lotniczej im. pier
wszego biskupa polowego Stanisława
Galla w Warszawie, której celem było
ufundowanie samolotów sanitarnych
dla armii i stypendiów na szkolenie pi
lotów. W 1935 osobiście brał udział
Krystyna i Antoni Potoccy, 1909
w sypaniu Kopca M arszałka J. Piłsud
skiego, przywożąc ziemię z maj. Bończa. W 1936 został czł. Pow. Kom itetu Funduszu
Pracy przy Wojewodzie Krakowskim. Z a zasługi na polu pracy społecznej został
w 1937 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Był honorowym obywatelem m ia
sta Przecławia.
Rozkazem Min. Spraw Wojskowych w 1924 został awansowany do stopnia ppor.
rezerwy z przydziałem do 5 p. strzelców konnych w Tarnowie.
A. P. był aktywnym działaczem sportowym. Od założenia w 1926 Krakowskiego
Klubu Automobilowego był z jednoroczną przerwą (1930-1931) do 1937 jego preze
sem. W uznaniu zasług Walne Zgrom adzenie KKA mianowało go dożywotnim człon
kiem honorowym. Był ponadto członkiem honorowym Automobilowego Klubu Nie
miec (1928) i Czechosłowackiego Klubu Automobilowego w Żilinie. Z a czasów p re
zesury A. P. zorganizowano statutowo Klub, założono własny lokal i zorganizowano
znany „Międzynarodowy Wyścig Tatrzański” pod patronatem prezydenta RP, w któ
rym brali udział najwybitniejsi kierowcy europejscy. Wyścig Tatrzański rozpoczynał
się zawsze mszą św. w drewnianym kościele na Obidowej, nad którym opiekę rozta
czał kom itet złożony z żon działaczy Klubu Automobilowego. Na czele tego kom itetu
stała Krystyna z Trzecieskich Potocka. W uznaniu zasług A. P. przy zorganizowaniu
wycieczki włoskiej z Bergamo został odznaczony przez króla Włoch Krzyżem Ko
mandorskim orderu „Korony Włoskiej”. Ponadto był członkiem innych towarzystw
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sportowych, m in.: Tow. Popierania Hodowli Koni i Wyścigów w Rymanowie, czł. za
łożycielem (1919) Tow. Miłośników Jazdy Konnej w Krakowie. Dzięki A. P., który
udostępnił Tow. tereny w Olszy pod tor wyścigowy, mogły się już jesienią 1919 odbyć
pierwsze zawody hippiczne. Bral udział w rajdzie konnym Lwów Tarnów-Budapeszt-Lwów. Był też zapalonym myśliwym.
Wybuch II wojny światowej zastał A. P. z rodziną w Bończy, dokąd przybyli nieba
wem liczni krewni, wycofujący się zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowództwa WP
na Wschód. W tym czasie A. P. przeżył w Bończy wraz z krewnymi Potockimi, Trzecieskimi i Wolskimi bitwę polsko-niemiecką, stoczoną pod samym dworem. Synowie
A. P. wraz z innymi młodymi mężczyznami wyruszyli dalej na Polesie, skąd wkrótce
wrócili, dowiedziawszy się o wkroczeniu sowietów w granice Polski. W tej sytuacji
A. P. zdecydował się 30.09.1939 opuścić Bończę i wrócił do Olszy. W 1940, obawiając
się konfiskaty pozostawionej bez właściciela Bończy, przekazał ten maj. fikcyjnie
synowi Andrzejowi, który gospodarował tam do 1944. W 1942 A. P. wydzierżawił maj.
Borek Szlachecki pod Krakowem dla syna Jerzego, który prowadził go wraz z żoną do
końca wojny. O d 1942 był A. P. czł. Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Jedność”
w Krakowie, a od 1946 czł. Małopolskiego Związku Hodowców Bydła Nizinnego
Czarno-Białego w Krakowie. W 1948 na zlecenie zarządu M iasta Krakowa był czyn
ny przy przeprowadzeniu spisu użytków rolnych i zwierząt gospodarskich.
A. P. posiadał talent literacki. Pozostawił po sobie dużo okolicznościowych wier
szy, w których z dużym poczuciem hum oru, ale i realizmu potrafił przedstawić
współczesne mu postaci i sytuacje. Pisywał też całkiem udane wierszowane bajki dla
dzieci. A. P. był człowiekiem wielkiej prawości i bezwzględnej uczciwości, głębokiej
wiary, wrażliwości na niedolę bliźnich. Gorący patriota, gotowy do wielkich poświę
ceń dla Ojczyzny. Przez całe życie był niezwykle aktywny w wielu dziedzinach życia.
Świadomie realizował ziemiańską zasadę służebności wobec kraju i społeczeństwa,
wynikającej z racji posiadania większej własności. Pomagał zarówno bliskim, jak
i wszystkim, którzy licznie zgłaszali się do niego z prośbą o wsparcie. O skali okazywa
nej pomocy świadczą zachowane dotąd dziesiątki listów od różnych osób z prośbą
o pomoc i z podziękowaniami za wsparcie. Po ślubie w 1909 objął faktyczną opiekę,
usankcjonowaną sądownie dopiero w 1916, nad małoletnim rodzeństwem żony. Od
tego samego 1916 sprawował także opiekę nad siostrzeńcami, dziećmi Tomasza hr.
Rom era i M arii z Potockich. Później, od 1930 był współopiekunem dzieci swej szwagierki Elżbiety z Trzecieskich Aleksandrowej Potockiej. Wdzięczność ludzka towa
rzyszyła mu w najtrudniejszych latach okupacji niemieckiej, a potem sowieckiej. Po
siadając znane historyczne nazwisko i będąc z racji miejsca zamieszkania solą w oku
ówczesnych władz komunistycznych, uniknął mimo to wygnania z domu rodzinnego,
co było udziałem wielu właścicieli majątków niepodlegających formalnie tzw. refor
mie rolnej. Um arł w Olszy i został pochowany w grobie rodzinnym na cm entarzu R a
kowickim w Krakowie. Mimo iż um arł w najgorszym okresie stalinizmu, przy jego cie
le, wystawionym w dworze olszańskim, a następnie w czasie pogrzebu, zgromadziły
się nieprzebrane tłumy, pragnące w ten sposób oddać hołd Zmarłemu.
Poślubił 20.10.1909 w Miejscu Piastowym Krystynę Jakobinę M arię Trzecieską
h. Strzemię (30.03.1890 w Krakowie - 13.04.1957 w Olszy), córkę »->• Jana Wojciecha
Irzecieskiego (1855-1909) z Miejsca Piastowego i Anny Ludwiny Urszuli Łętowskiej
h. Ogończyk (1865-1945).
Dzieci: 1. Andrzej Antoni Władysław Jan Stanisław (15.12.1910 w Miejscu Piasto
w y m - 10.11.1988 w Kelowna, Kanada), oż. w Bończy 27.02.1941 z Aleksandrą M arią
Fabrycją ks. D rucką-Lubecką (1901-1995, l°v. 1925 za Janem ks. Czartoryskim),
córką Aleksandra i M arii z Żurowskich, ich dzieci: 1.1. B ernard Gabriel (ur. 19.04.
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1947 w Lubece, Niemcy), oż. 27.03,1980 w Fauquier (Kanada), z Zofią Barbarą hr.
Potocką h. Srebrna Pilawa (9.08.1954 w Johannesburgu, RPA - 21.06.2002 w Rawelstoke, Kanada), córką Konstantego i Anny z hr. Reyów, h. Oksza , ich dzieci: 1.1.1.
Katarzyna A nna (ur. 31.08.1982 w Kelowna, Kanada), 1.1.2. Mikołaj Andrzej (ur.
31.10.1987 w Kelowna, Kanada); 2. Jerzy Przemysław A ntoni (3.08.1913 w Posadzie
Rymanowskiej - 3.01.1983 w Olszy), oż. 1. w Widzewie 2.04.1941 z M arią Anielą Stra
szewską h. Radwan (ur. 23.05.1918 w Krakowie, rozw. 1949, i 2°v. Andrzejem Rettingerem, 19.04.1924-5.08.2001), córką Henryka i M arii z Woźniakowskich h. Prawdzie;
dzieci z pierwszego małżeństwa: 2.1a. M aria G abriela (ur. i zm. 1942); 2.2a. D orota
M aria A nna Cecylia (ur. 30.01.1944 w Krakowie), za Claude Guidicelli (ur. 9.06.1941
w Lumio, Korsyka, ślub w Lumio 3.08.1972), ich córka 2.2a.l. A nna Dominika (ur.
5.11. 1978 w Krakowie); 2. w Łodzi 5.03.1953 z Krystyną Straszewską (23.10.1923
w Krakowie - 12.12.1983 w Olszy), córką Henryka i Marii z Woźniakowskich, dzieci
z drugiego małżeństwa: 2.3b. Antoni Jerzy Przemysław (ur. 14.02.1956 w Krakowie),
oż. z Elżbietą Ewą Toma (ur. 30.07.1953 w Piotrkowie Trybunalskim), córką Henryka
i Zuzanny Goskiej (ślub w Krakowie 26.12.1979), ich dzieci: 2.3b.Ł Kinga M aria
(ur. 18.03.1981 w Krakowie), 2 3 b.2. Jerzy Stanisław (ur. 8.12.1985 w Krakowie),
2.3b.3. Kaja M aria i 2.3b.4. Julia M aria (ur. 2.05.1987 w Krakowie — bliźniaczki);
2.4b, Krzysztof Jerzy Józef (ur. 28.07.1958 w Krakowie), oż. z Nathalie Sophie Elsą
M artin (ur. 4.09. 1963 w Briey, Francja), córką Nicolasa i M onique Burghardt, ich
dzieci: 2.4b.l, Jan Krzysztof Mikołaj (20.05.1993 w Nicei, Francja - 22.05.1993 w Ni
cei), 2.4b.2. Alexander Krzysztof Jerzy (ur. 9.06.1995 w Nicei), 2.4b.3. Filip Krzysztof
Antoni (ur. 23.04.1997 w Nicei), 2.4b.4. Mikołaj Krzysztof Jerzy (ur. 8.11.2001 w War
szawie); 2.5b. Natalia M aria Krystyna (ur. 1.08.1961 w Krakowie), posl. w Krakowie
16.03.1991 Radosława Zwoźnego (ur. 25.08.1964 w Myślenicach) — rozwód 1998, ich
dzieci: 2.5b.l. M agdalena M aria (ur. 27.07.1991 w Krakowie), 2.5b.2. M aria H elena
(ur. 14.01.1994 w Krakowie).
Dok.: J. Lis, Pędzą samochody, mijają lata 1908-1998, W 1999, s. 439-440; A. Potocka, Mój pamiętnik,
W 1973; „Biuletyn Stronnictwa Zachowawczego”, nr 6, grudzień 1923, s. 13; Informator Ziemiański z kalen
darium na rok rolniczy 1925126, Lw. [1924], s. 116; „Rolnik”, nr 23 z 30.07.1922, s. 345-346; Schematyzmy
galicyjskie z 1. 1912-1914; Spis ziemian, woj. krakowskie, s. 36 (błędnie jako Maria hr. Potocka); Spis zie
mian, woj. lubelskie, s. 17; AP Kraków, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 639, s. 9-10, 49, 53-54,
93-94, 245; A. P. O., akta majątkowe, publiczne i prywatne Antoniego Potockiego; A. Rey, Potomkowie
Anny Zofii z Działyńskich h. Ogończyk i Stanisława Potockich h. Zl. Pilawa z Rymanowa. Wspomnienia
rodzinne.

Marian Wolski
POTOCKI KAROL ANATOL h. Pilawa Z łota (5.02.1900-19.04.1977), wł. maj. Parzymiechy (pow. częstochowski), rolnik, leśnik. Syn Władysława Michała M ariana
(1862-5.02,1924) i Elżbiety (Elizy) z Belina-Brzozowskich (23.01.1872-9.11.1939)
z Sokołówki na Podolu (pow. olgopolski). U r. w Parzymiechach.
Rodzeństwo: 1. Antoni Karol Jan M arian (31.05.1882-1.01.1929) we Włoszech
w Arco; 2, Pelagia (1893-26.02.1896); 3. Zofia M aria A ntonina (10.05.1895 - 1.07.
1971 w Penrhos, Walia), za Ignacym Kowalczewskim; 4. M aria Elżbieta (16.01.189618.08.1902); 5. Elżbieta M aria A ntonina (Izabela) (12.05.1898 - 24.09.1958 w A rgen
tynie), l°v. za Zygmuntem Czarneckim z Bugaju, 2°v. za Andrzejem Lipskim z Górzna.
W 1.1910-1914 K. P. uczęszczał do Gimn. św. Anny w Krakowie, w 1.1915-1916 do
Gimn. Męskiego W incentego Szudejko w Częstochowie, następnie do prywatnej
Szkoły Filologicznej im. św. Stanisława w Warszawie na ul. Traugutta, gdzie uzyskał
świadectwo m aturalne. Szkoły, do których chodził K. E, to szkoły elitarne, kształcące
młodzież wszechstronnie (znajomość greki, łaciny, francuskiego). Studia wyższe
ukończył na Wydz. Rolniczo-Leśnym UP, uzyskując w 1924 dyplom inż. nauk leśnych.
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Następnie skończył podchorążówkę w Grudziądzu. Bardzo zdolny rysownik, swoje
umiejętności pogłębił na ASP jako wolny słuchacz.
Po ślubie w 1931, wraz z żoną Krystyną z Belina-Brzozowskich zamieszkał w Parzymiechach (ok. 1000 ha) we dworze, zajął się gospodarką leśną. Pałac zajmowała
matka K. P., Eliza. K. P. był zamiłowanym hodowcą koni sportowych. Brał czynny
udział w konkursach hippicznych w Kaliszu,
Katowicach, Tarnowskich Górach i w War
szawie. Zdobył 52 nagrody. Uczestniczył
w licznych spotkaniach towarzyskich, balach
i polowaniach.
W 1939 został zmobilizowany w stopniu
ppor. i jako ułan 3 p. wyruszył na wojnę, na
stępnie przeszedł do 25 P. Uł. Wlkp. Miał
własnego konia „Młynarza”. Został dowódcą
szwadronu i walczył w okolicach Krasno
brodu (lubelskie), gdzie stracił swego konia
i został ranny w głowę. Jego dowódca gen.
W. Anders oddał mu swego luzaka. K. P., do
stał się do niewoli radzieckiej, do polowego
szpitala. Tam skorzystał z rady lekarza biało
ruskiego: „ty oficer lekko ranny, uchadi”
i uciekł z niewoli. Przedostał się ze strefy ra
dzieckiej do strefy niemieckiej. W Przemyślu
przepłynął San, w miejscu które wskazał mu
Ukrainiec. Od nieznanego kolejarza dostał
cywilne ubranie, a niem iecki kom endant
wojskowy odwiózł go samochodem do dale
kiego kuzyna Alfreda Potockiego do Łańcu
ta. K. P. postanowił wrócić do Parzymiechów,
Ślub Krystyny i Karola, 1931
choć pałac i dwór został spalony przez Niem
ców już w pierwszych dniach września, a m a
jątek przejęty przez gen. SS Schmelta. K. P. wraz z przybyłą z Warszawy rodziną za
mieszkał na stawach u miejscowego rybaka Bladziaka. Ż ona wraz z dziećmi na po
czątku woj ny wyj echała do rodziców zamieszkałych w Warszawie. Gdy K. P. 5.05.1940
pojechał do miasteczka Krzepice, odległego 12 km od Parzymiechów, został tam are
sztowany przez gestapo. Próba ucieczki nie udała się. Jako cywil trafiał kolejno do
siedmiu obozów koncentracyjnych. Pierwszym był Dachau (20.05.-1.09.1940), drugim
Sachsenhausen (5.09.1940-26.09.1943), trzecim Lichterfelde (15.09.1943), czwartym
Natzweiler-Raastadt (1.10.1943-20.11.1943), piątym Buchenwald (21.11.1943-20.12.
1943), szóstym Sangerhausen-D ora (22.12.1943-22.03.1945), siódmym Ravensbruck
(26.03.1945-8.05.1945). Dane o obozach, w których przebywał, potwierdzone są m.in.
w korespondencji do żony i we własnych wstrząsających wspomnieniach, spisanych
w 1947 pt. 7 bram.
K.
P. wyzwolony przez wojska alianckie przedostał się do Ankony. Trafił do 25 P. Uł.
Wlkp. do II Korpusu gen. Andersa. W. Anders natychmiast mianował go poruczni
kiem i odznaczył Krzyżem Walecznych za walkę pod Krasnobrodem. Następnie K. P.
wraz z całą armią przepłynął statkiem do Anglii i dostał się do obozu wojskowego
w Hursley k. W inchesteru. Tam dowiedział się, że jego żona, która w czasie wojny
wraz z dziećmi przebywała w m ajątku Pawła Potockiego z Chrząstowa (w fol. Bąkowa
G óra) wróciła do Parzymiechów i tam za zgodą szefa NKWD kpt. Szczerbakowa roz
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poczęła pracę w nadleśnictwie Lipie. W nadleśnictwie tym pracowała jako sekretarka
nadleśniczego Krasowskiego. Nawiązała kontakt z AK, za co w 1946, na polecenie
gen. M. Moczara, wraz z Krasowskim i jego sekretarką D anutą Grudzińską została
aresztowana i przewieziona do więzienia w Łodzi. Po przesłuchaniach skazano ją na
2 lata więzienia (odsiedziała 7 miesięcy). Po amnestii w 1947 udała się do rodzinnej
resztówki Kowalewo k. Pleszewa. Pałac ten, zwany Przystanią z Bożej Łaski, należał
do Karola Beliny-Brzozowskiego (dziadka). W czasie gdy Krystyna Potocka była
w więzieniu, bracia Adam i Konstanty Belina-Brzozowscy postanowili jej syna W ła
dysława wysłać do ojca. Adam Belina-Brzozowski, jako żołnierz amerykański zajmo
wał się transportem powracających Polaków z Niemiec i organizował pomoc hum ani
tarną udzielaną przez UNRRA. Dzięki jego możliwościom przemycono nielegalnie
10-letniego Władysława ze stacji kolejowej Czechowice-Dziedzice do Monachium
i dalej pod opieką PCK do Ankony, gdzie stacjonowały wojska gen.
W. Andersa. W tym czasie wojsko
zostało p rzetran sp o rto w an e do
Anglii i PCK następnym transpor
tem przekazało chłopca do Anglii.
Tam wreszcie nastąpiło spotkanie
ojca z synem. K. P. dowiedziawszy
się, że jego żona siedzi w więzie
niu, postanowił, mimo spodziewa
nych represji, wrócić do Polski.
Wiadomość o powrocie K. P. do
tarła do Krystyny Potockiej już po
jej uwolnieniu. Małżonkowie i syn
Władysław spotkali się w Gdańsku
w czerwcu 1947 i szczęśliwie po
wrócili do Kowalewa, dokąd zje
chały się po zakończeniu roku
szkolnego córki. Najmłodsza prze
bywała w Kowalewie pod opieką
Pałac w Parzymiechach, 1939
ciotki
Elżbiety Gozimirskiej.
Następnego dnia po spotkaniu ca
łej rodziny w kościele parafialnym w Kowalewie odprawiona została Msza św. dzięk
czynna. K. P. i Krystyna dziękowali Bogu za ocalenie i spotkanie się, leżąc krzyżem.
Od tej chwili rozpoczęło się ciężkie życie w PR L -u. Pracę w nowej rzeczywistości roz
począł K. P. od odbudowy wapiennika w Działoszynie, który został zburzony w czasie
wojny. Cała rodzina zamieszkała u zawiadowcy na stacji kolejowej Działoszyn.
W krótce wapiennik został upaństwowiony i musiano szukać innych możliwości utrzy
m ania się. Rodzina przeniosła się do Zalesia Górnego k. Warszawy, a K. P. z żoną do
jeżdżali codziennie do pracy. O d lutego 1948 K. P. pracował w „Polskim Drewnie”
w prywatnej firmie Sułockiego, a po upaństwowieniu jej w 1949 w Centralnym Z a
rządzie Przemysłu Drzewnego. Z a „złą przeszłość” zwolniony, od 1952 pracował jako
rysownik w Stacji Archeologicznej PAN w Wiślicy. W ciężkim okresie stalinizmu K. P.
stale narażony był na szykany ze strony władz partyjnych. Na posadzie tej pracował
jednak do 1958. W tym czasie cała siedmioosobowa rodzina zajmowała bardzo małe
mieszkanie w już odbudowanym domu na Brackiej 20 w Warszawie i K. P. postanowił
szukać zajęcia w swoim zawodzie, tzn. w leśnictwie. W lutym 1960 został zatrudniony
(za zgodą min. rolnictwa — Z. Berlinga) jako leśniczy w Popławach w pow. pułtu
skim; po dwóch latach przeniósł się do Nadleśnictwa w Broku nad Bugiem. Warunki
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mieszkania były bardzo prymitywne, bez wody bieżącej i światła. K. P. był jednak
szczęśliwy, że mógł być bliżej przyrody. Pobyt w Broku zakończył się w 1965, po przej
ściu K. P. na rentę. Wraz z żoną zamieszkał w Miedzeszynie u córki Julity, gdzie był
mały dom ek z ogrodem i stajnią dla koni. K. P. trzymał tam swoje dwa konie, udziela
jąc lekcji konnej jazdy.
K.
P. wyszedł z obozów z poważną chorobą — gruźlicą żeber, która spowodowała
ropną przetokę, wyleczoną dopiero po wielu latach. Będąc już na rencie, otrzymał
w 1974 od władz PR L Krzyż Walecznych. W 1983 wojskowe odznaczenia K. P. zostały
skradzione podczas rewizji w dom u i nie zostały nigdy odnalezione. K. P. zm. w M ie
dzeszynie. Pochowany został na cm. w Parzymiechach obok swego ojca Władysława,
brata Antoniego i dwu sióstr. W uroczystościach pogrzebowych brały udział żona
i dzieci oraz rodzina i znajomi, liczni parafianie, uczestniczyła miejscowa straż pożar
na, której założycielem był niegdyś brat zmarłego, Antoni.

Karol i Krystyna Potoccy z dzikiem z leśniczówki w Broku

Ż oną K. P. była Krystyna z Belina-Brzozowskich (16.07.1910 w Sokołówce w pow.
olgopolskim -11.02.1982 w Miedzeszynie), córka Karola i Zofii z Krasińskich h. Ślepowron. Ukończyła szkołę średnią — Sacre Coeur w Polskiej Wsi. Po ślubie z K. P, za
wartym 15.10.1931 w kościele św. Krzyża w Warszawie, zamieszkała w Parzymiechach
i pomagała mężowi w sprawach finansowych.
Dzieci: 1. Teresa (ur. 3.08.1932 w Warszawie), od 1953 żona Krzysztofa Lasockie
go h. Dołęga (17.04.1924-12.04.2002), inż. technologa cukrownictwa. Był synem shRom ana i Anny z Kisielnickich, wł. maj. Dzierzba w pow. łomżyńskim; K. L. walczył
w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniach „Bartkiewicz”, „Gustaw” i „Krybar”
pod pseud. „Kula”. Po kapitulacji powstania dostał się do niewoli i do 1945 przebywał
w stalagach: Falingsbosten, D orsten i Hem ar. Wyzwolony przez wojska amerykań
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skie, dołączył do armii gen. Maczka. Po zakończeniu wojny studiował w Grenoble,
w 1947 wrócił do Polski i ukończył studia na Wydz. Chemii Spożywczej PŁ. Pracował
w cukrowniach Klecina, Małoszyn, a potem w Ghanie i Iranie. W cukrowniach prze
pracował 41 lat. Odznaczony był Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem AK, Krzyżem
Powstańczym. Zm. w Warszawie i pochowany został na Powązkach. Ich dzieci: 1.1.
Michał (ur. 1954), oż. z Joanną Dobrską; 1.2. M aria (ur. 1955), za Januszem Ciecha
nowskim; 2. Cecylia (11.10.1933-30.08.1963); 3. Julita (ur. 26.01.1935 w Warszawie),
za Hadelin de Meeus d’Argenteiul; 4. Władysław (7.08.1936 w Parzymiechach 12.02.2004), oż. 1. z Ewą Kazanecką, córką Stefana i A polonń Rupniewskiej, po roz
wodzie oż. 2. z R enatą Marsch; 5. Krystyna (ur. 6.10.1937 w Parzymiechach).
Dok.: K. Potocki, „7 bram”. Mój pamiętnik z niemieckiej niewoli, W. 1998, ss. 147; E. Borowski, Genealogie
niektórych polskich rodzin utytułowanych. Ser. 2, w: Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej,
t. 3, s. 228. Informacje dzieci.

Teresa Lasocka (B. K.)
POTWOROWSKI EDWARD BRONISŁAW MARIAN h. D ę b n o (3 1 ,0 8 .1 8 8 5 21.10.1939), wł. maj. Gola (pow. gostyński). Syn Gustawa Tadeusza (1842-1892)
i Franciszki z Kurnatowskich (1862-1892). W nuk Gustawa Eugeniusza (1800-1860).
Ur. w Goli.
Rodzeństwo: 1. Wanda (1882-1959), za Mieczysławem Chłapowskim, wł. maj. Kopaszewo i Sobiejuchy; 2. Gustaw (1884-1890); 3. Franciszka (1889-1975), za K onstan
tym Rozwadowskim, dyplomatą.
Uczęszczał początkowo do Gimn. św. Macieja we Wrocławiu, skąd został kam ie
usunięty po zatargu na tle narodowościowym z niemieckim prefektem , później do
gimn. w Międzyrzeczu, gdzie w 1907 zdał m aturę. Po praktyce rolnej u wybitnego rol
nika Tadeusza Jackowskiego w Pomarzanowicach studiował przez dwa lata najpierw
ekonomię w Monachium, później ekonomię i nauki administracyjno-gospodarcze na
uniwersytecie w Lipsku. W 1. 1911-1914 gospodarował w maj. Zbrudzewo, w pow.
śremskim. W 1914 po śmierci m atki objął rodzinną Golę.
Był jednym z głównych organizatorów Powstania Wielkopolskiego w 1918 w pow.
gostyńskim, współzałożycielem tajnego Kom itetu Obywatelskiego, ujawnionego póź
niej jako Pow. Rada Ludowa. Był kom endantem Straży Ludowej; organizował druży
ny strzeleckie, które ćwiczyły w lesie golskim. Był kwatermistrzem Grupy Leszno,
stanowiącej południowo-zachodni odcinek frontu walk z Niemcami.
Po wojnie wrócił do działalności gospodarczej i społecznej. Gola była jednym z naj
lepiej gospodarowanych majątków w Wielkopolsce w 20-leciu międzywojennym;
miała wraz z folwarkami obszar 1718 ha, w tym 1285 ha ziemi ornej i zatrudniała p o 
nad 300 stałych robotników. Prowadzono m.in. hodowlę nowych odmian zbóż we
współpracy z Polsko-Szwedzką Hodowlą Nasion Svalof, której E. P. był udziałowcem.
Szczególnym sukcesem okazało się żyto wielkopolskie z Goli. Prowadzono również
hodowlę nowych odmian ziemniaków. Na podkreślenie zasługuje wzorowe rozwiąza
nie kwestii pracowniczych i społecznych. Robotnicy z rodzinami mieszkali w 2 - lub
4-rodzinnych, porządnych i ładnych domach z ogródkami, po jednym dla każdej ro 
dziny. Domy te, znane w okolicy ze swej dobrej jakości, były w większości zbudowane
przez E. P. Dwór utrzymywał na każdym folwarku ochronkę dla dzieci w wieku przed
szkolnym pod kierunkiem ochroniarki, która sprawowała również opiekę nad chory
mi. E. P. osobiście nadzorował Stowarzyszenie Młodzieży, które miało do dyspozycji
nowocześnie urządzone boisko sportowe przy parku. Na każdym folwarku prowa
dzono 100-tomową bibliotekę Tow. Czyt. Ludowych, corocznie wymienianą. W cza
sie kryzysu 1929-1934, gdy większość majątków zwalniała część robotników, w Goli
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tego nie zrobiono, mając świadomość, że zwolnieni znaleźliby się w beznadziejnym
położeniu. Thka polityka była możliwa dzięki rozsądnemu, oszczędnemu, nie nazbyt
intensywnemu gospodarowaniu, dostosowanemu do warunków rynkowych. Gola, ja 
ko wzorowy majątek, była wielokrotnie odwiedzana przez wycieczki rolników, szcze
gólnie w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929. W tedy też zaszczycił ją swoją
wizytą prezydent Ignacy Mościcki.
Równolegle z działalnością zawodową prowadził E. P. rozległą działalność spo
łeczną. Od 1909 był przewodniczącym Kółka Rolniczego w St. Gostyniu. W 1.19201926 był wicepatronem Tow. Kółek Rolniczych, a później, aż do 1939, prezesem Pow.
Tow. Kółek Rolniczych pow. gostyńskiego, od 1919 członkiem zarządu Tow. Kółek
Rolniczych w Poznaniu, a od 1920 Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Był członkiem
pierwszego zarządu Wielkopolskiego ZZ, utworzonego w 1926. Od 1915 był człon
kiem, a w 1.1922-1939 prezesem Rady Nadzorczej Banku Wzajemnych Ubezpieczeń
„Vesta” w Poznaniu. W 1. 1921-1924 był przewodniczącym kom itetu budowy gim
nazjum w Gostyniu. Był też członkiem Zarządu, a później Rady Nadzorczej cukrowni
w Gostyniu.
Głównym jednak polem działalności społecznej E. P. były organizacje katolickie.
Od 1920 działał w Akcji Katolickiej, a w 1.1934—1939 był z nominacji kard. Hlonda
prezesem Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej (KZMM), który skupiał ok.
130 000 członków i stanowił jeden z czterech członów Akcji Katolickiej. Szczyto
wym punktem tej działalności był współorganizowany przez niego Zlot KZMM w Czę
stochowie we wrześniu 1938, na który przyjechało 80 000 uczesników. E. P. był bli
skim i zaufanym współpracownikiem kard. Hlonda, częstego gościa w Goli. W czer
wcu 1935 towarzyszył m u na Kongres Eucharystyczny w Lublanie. W 1.1929-1939 był
prefektem męskiej Sodalicji Mariańskiej w Archidiecezji Poznańskiej. W czerwcu
1937 byl marszałkiem Archidiecezjalnego Zjazdu Katolickiego w Poznaniu. W 1923
otrzymał tytuł tajnego szambelana papieskiego. Był członkiem Kuratorium Fundacji
Potulice, ustanowionej przez Anielę Potulicką na rzecz KUL i Tow. Chrystusowego
dla Wychodźców; jako jedyny fachowy rolnik w tym gronie ponosił szczególną odpo
wiedzialność za zarządzanie tymi, liczącymi ok. 6000 ha dobrami ziemskimi.
Zginął, rozstrzelany przez Niemców w publicznej egzekucji w Gostyniu 21.10.1939.
Egzekucje takie odbyły się w październiku 1939 w licznych miastach Wielkopolski;
mordowano w nich wybitniejsze osoby z lokalnych społeczności spośród ziemian, kup
ców, księży, działaczy społecznych itp., według z góry przygotowanych list. E. P. był
odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim O rderu Polonia Restituta, M edalem Niepodległości, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (pośmiertnie).
Z żoną Teklą Morawską, siostrą dyplomaty Kajetana, poślubioną w 1911 miał pię
cioro dzieci: 1. Gustaw (1912-1970), prawnik, oż. z A nną z Szuyskich (1905-1944),
poległą w Powstaniu Warszawskim, syn z pierwszego małżeństwa: l . l a. Andrzej
(ur. 1939), inż., handlowiec, am basador RP w Finlandii (1992-1995), oż. ponownie
z Krystyną Nowicką (ur. 1915); 2. Franciszek (1914-1983), prawnik, wyemigrował do
Kanady, oż. z Krystyną z Szeptyckich (ur. 1917). Ich dzieci: 2.1. Edward (ur. 1940),
prof, biologii; 2.2. Andrzej (ur. 1947), konsultant techniczny; 2.3. Krzysztof (ur. 1953),
prof, teologii; 3. Andrzej (1916-1922); 4. Teresa (1920-2000), za Kazimierzem Lenar
towiczem (1921-2001), oboje lekarze. Ich synowie: 4.1. Wojciech (ur. 1952), 4.2. Ja
cek (ur. 1954), obaj inż.; 5. Edward (ur. 1923) (o. Walenty OP), dominikanin, b. wielo
letni przeor klasztorów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, b. prowincjał Prowincji Polskiej.
Dok: D. Chłapowski, Potworowscy. Kronika rodzinna, W. 2002; E. Potworowski, Majętność Gola, P. 1929;
PSB, t. XXVIII, s. 261-264. Pamiątki i dokumenty rodzinne w posiadaniu Andrzeja Potworowskiego.

Andrzej Potworowski
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SARYUSZ-ROMISZEWSKI EUGENIUSZ h. Jelita (6,07,1874-19.09.1939), wł. maj.
Romiszówka, poprzednio Katerynówka (pow. Sarny). Syn Jana Józefa, lekarza (zm.
1902) i Marii Nikiforowny Daniłowej, córki ppłk. w armii carskiej. U r. w Tulczynie.
Pochodził z gałęzi rodziny, która jako Romiszewscy wylegitymowała się ze szla
chectwa w Gubernii Wołyńskiej (1845) i Podolskiej (1883). W pierwszej połowie
XIX w. rodzina zaczęła lokalnie zyskiwać na znaczeniu. W śród Romiszewskich byli
gubernialni urzędnicy w Kijowie, Żytomierzu, Płoskirowie czy Winnicy, Wielu wy
brało karierę wojskową.
Rodzeństwo: 1. Apolinary (ur. 1872); 2. Witalis (ur. 1876); 3. Alina; 4. Helena;
5. Mieczysław (ur. 1881).
Jan R. przeniósł się z rodziną do Nowej Uszycy, gdzie objął posadę lekarza powia
towego i przez kilka lat (1882-1900) zasiadał w Dumie Miejskiej Nowej Uszycy,
E.
R. skończył gimn. w Kamieńcu Podolskim. Studiował prawo w Petersburgu
i rolnictwo w M annheim w Niemczech. Po studiach ok. 1901 założył rodzinę i objął
niewielkie (ok. 60 ha) gospodarstwo na przedmieściach Nowej Uszycy, Sprowadzone
przez niego z Francji sadzonki winorośli i drzew owocowych bardzo dobrze owoco
wały w klimacie Podola. Gdy żona zmarła po urodzeniu syna, szukał zapomnienia
w intensywnej pracy. Jako wzięty adwokat otworzył kancelarię w Nowej Uszycy, a n a
stępnie w Kijowie (1907-1915), specjalizując się w sprawach miejscowej Poloni. Z o 
stał radnym Dumy Miejskiej Uszycy (1909).
Ok. 1910 ożenił się powtórnie i kupił maj. Katerynówkę w gm. Niemowicze na Po
lesiu Wołyńskim (3 km od stacji kolejowej). Majątek, będący w bardzo złym stanie,
obejmował dworek z zabudowaniami gospodarczymi oraz ok. 710 ha ziemi ornej, pól
i lasów. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej w 1918 E. R. wraz z synem W iesła
wem wstąpił do polskiej armii. Uczestniczyli w „operacji kijowskiej” i „cudzie nad
Wisłą”. Zostali odznaczeni Krzyżami Walecznych (nr 444,445),
E. R. udało się sprowadzić żonę z pozostałymi dziećmi i domownikami przez „zie
loną granicę” z Uszycy do Polski. Ocaleli, ale m ajątek rodzinny na Podolu przepadł,
a kontakt z krewnymi pozostałymi w Rosji urwał się bezpowrotnie.
Romiszewscy zamieszkali w Warszawie przy ul. Hożej. E. R. podjął pracę jako rad
ca w Banku Kredytowym, syn Wiesław rozpoczął studia filozoficzne na U W — nieste
ty, w 1922 popełnił samobójstwo. Zrozpaczony ojciec opuścił Warszawę, przenosząc
się z najbliższymi na Wołyń, do Katerynówki i pobliskich Sarn. Znów szukał pociechy
w aktywności zawodowej i społecznej. W Sarnach zorganizował oddział Banku K re
dytowego. Krótki czas był burmistrzem miasteczka. Został mianowany sędzią pokoju
7.04.1925, a po reorganizacji sądownictwa sędzią grodzkim. Na stanowisku tym pozo
stał do emerytury (ok. 1935). Rodzina mieszkała w Sarnach, równocześnie E. R. gos
podarował w pobliskim (13 km od Sarn) majątku. Zmienił jego nazwę na Romiszów
ka. Jako zapalony myśliwy zarejestrował obwód łowiecki (1930). Będąc dobrym gos
podarzem, powiększył rodzinne włości do ponad 870 ha.
Utrzymywał bliskie kontakty z wojskiem, stacjonującym na tych przygranicznych
terenach. Żołnierze KOP bywali częstymi gośćmi w Romiszówce. II wojna światowa
zastała E. R. w m ajątku razem z najmłodszym synem Wiesławem. W okolicy stacjo
nowały jeszcze oddziały polskie, gdy 19.09.1939 wojska sowieckie wkroczyły do Niemowicz i pobliskiej Romiszówki. Jedną z pierwszych ofiar stał się E. R., rozstrzelany
w m ajątku obok dworu. Leży gdzieś w wołyńskiej ziemi w bezimiennym grobie, jakich
są tam tysiące. Świadkiem tych wydarzeń był syn Wiesław II, wówczas dziesięcioletni
chłopiec. Udało m u się ukryć w folwarku, potem przedostał się do lasu. Błąkał się
i ukrywał przez 2 tygodnie, zanim dotarł do dom u rodzinnego. Tak ocalał. Zofia
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z dwójką dzieci, Barbarą i Wiesławem 13.04.1940 została wywieziona do Kazachsta
nu (Szak-Pak k. Kiszkinkułu, rejon Ruzajewka w okręgu kokczetawskim). W 1946
udało się im powrócić do kraju. Zofia zamieszkała z córką w Jarosławiu. Zbigniew,
więziony przez NKWD w Równem i Kostoplu, zwolniony dzięki staraniom rodziny
i znajomych, uniknął zsyłki, przedostał się z żoną do G G do Jarosławia. W 1945 po
skończeniu wojny znaleźli się na terenie Polski.
E. R. był dwukrotnie żonaty: 1. ok. 1901 poślubił W ierę Władimirowną Daniłowną, kuzynkę. Po urodzeniu syna l a. Wiesława, zm. wskutek komplikacji poporodo
wych; 2. ok. 1910 poślubił Zofię Soroczyńską, córkę lekarza z Kobrynia. Ich dzieci:
2b. Zbigniew (7.06.1911 -19.05.1994 w Krakowie), oż. z Ludwiką Spólnik, Ich dzieci:
2b.l. Ryszard (23.04.1933-20.05.1999), oż. z Barbarą Nowak, ich synowie: 2b.l.l . M a
ciej, żona Barbara Blachura, 2b.1.2. Wojciech, 2b.1.3. Miłosz; 2b.2. Jacek Antoni
(ur. 15.03.1948), oż. z Janiną Kozioł, ich syn 2b.2.1. Piotr. Od 1981 mieszkają w Kali
fornii; 2b.3. Maciej (ur. 1950 - zm. po kilku dniach); 3b. Irena (1913-2.09.1944), l°v.
Makarewiczowa, 2°v. Niklewiczowa, pseud. „Kier”, żołnierz 27 Wołyńskiej D P AK.
W Powstaniu Warszawskim ciężko ranna, prawdopodobnie zamordowana przez Niem
ców w szpitalu na Długiej; 4b. Jadwiga (ur. 1918), l°v. Lecewiczowa, 2°v. Ludwikowa
Wróblewska. Żołnierz 27 Wołyńskiej DP AK. Po Wojnie wyjechała do Anglii, miesz
ka w Lockwood k. Huddersfield, bezdzietna; 5b. B arbara (ur. 1926), za Tadeuszem
Szpilmanem, mieszka w Jarosławiu; 6b. Wiesław (ur. 1929), oż. z Lidią Peters, córka
6b.l. Ilona, dr ekonomii.
Maciej Saryusz-Romiszewski
ROSTWOROWSKI KAZIMIERZ h. Nałęcz (senior) (4.04.1874-4.12.1954), dzier
żawca maj. Ruszczą pod Krakowem, współwł. maj. Hrechorowo (pow. rohatyński),
zarządca maj. Trzebień (pow. kozienicki), hodowca koni. Syn Feliksa i Jadwigi
z Chościak Popielów h. Sulima. Ur. w Górce Narodowej pod Krakowem.
Rodzeństwo przyrodnie: 1. Zofia (1859-1898), wstąpiła do Zgrom adzenia Sióstr
M atki Bożej Miłosierdzia, imię zakonne Emilia, zm. in odore sanctitatis; 2. Michał
(1862- 1918), oż. z M arią Radomską h. Rawicz, wł. maj. Ostrów Szlachecki pod
Bochnią, dobra swe przekazał zapisem oo. jezuitom; 3. M aria (1864-1941), za Ksa
werym Korytko h. Jelita, wł. maj. Suchoduł (pow. Husiatyn), działaczka katolicka
w Krakowie; 4. Józefa (1867-1891), za Antonim Horodyskim h. Korczak (pow.
Ełrubieszów); 5. Władysław (1870-1946), oż. z Zofią z Siemiginowskich h. Sas, woj
skowy w armii austr. i ziemianin, wł. maj. Czukowszczyzna (pow. Czortków), urzęd
nik Namiestnictwa we Lwowie. Rodzeństwo własne: 1. Jan Kanty (8.11.1876 w Z ie
lonkach pod Krakowem -13.01.1963 w Warszawie), jezuita, pisarz, tłumacz, redaktor
pism jezuickich, m oderator Sodalicji Mariańskich, kaznodzieja i rekolekcjonista;
2. Natalia (2.09.1878 w Górce Narodowej - 22.01.1938 w Krakowie), pod imieniem
H elena Paula od Krzyża, karm elitanka bosa w Karmelu w Krakowie, pisarka.
K,
R. w Gimn. im. Jana Sobieskiego w Krakowie w czerwcu 1893 zdał m aturę
i w trzy lata później 2.06.1896 poślubił w Ruszczy Olgę z Żelechowskich h. Ciołek,
która w spadku otrzymała w Galicji Wschodniej majątek Hrechorowo.
W 1904, po śmierci dziadków Popielów (był wnukiem sławnego Pawła Popiela)
K. R. wziął Ruszczę w dzierżawę i wraz z żoną osiadł w tym majątku. Przed I wojną
światową przejawiał zainteresowania polityczne. W 1906 w Krakowie ogłosił drukiem
broszurę pt. Głoszę wsi, będącą reakcją na wrzenia rewolucyjne, jakie rozgrywały się
przede wszystkim w Warszawie i Łodzi. Autor domagał się szybkiego powołania
Stronnictwa Katolickiego Polskiego i oczekiwał zdecydowanej kontrakcji um iarko
wanych czynników katolickich przeciwko rozszerzającym się wpływom socjalistów
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i ludowców. K. R. służył w armii austriackiej, w której otrzymał stopień mjr. Był
w sztabie jednej z frontowych armń austriackich w czasie I wojny światowej i został
wyznaczony do prowadzenia rozmów z brygadierem Józefem Piłsudskim, jako do
wódcą I Brygady Legionów Polskich. Po 1918 wstąpił do WP i brał udział w wojnie
polsko-bolszewickiej w szeregach 7 p.s.k. W lipcu 1920, podczas konferencji w Spa,
był adiutantem gen. Tadeusza Rozwadowskie
go, pełniącego rolę polskiego delegata ds. woj
skowych. Z a swój udział w wojnie z bolszewikami
otrzymał Krzyż Walecznych. Po zawartym poko
ju w Rydze wystąpił z wojska i osiadł w Hrechorowie, gdzie zajmował się hodowlą koni półkrwi
i zarządzał gospodarką majątku. Był prezesem
Towarzystwa Wyścigów Konnych we Lwowie.
Sprawa hodowli koni stała się swoistą pasją tego
okresu jego życia. Wyścigi konne odbywały się
na torze im. Ferdynanda Juriewicza na Persenkowie we Lwowie od 24.05. do 26.06.1930. Koń
„Alarm” ze stajni w Hrechorowie w gonitwie
płaskiej na dystansie 1300 m. zdobył II nagrodę,
a w takiej samej gonitwie na dystans 1800 m koń
„Iskierka” zdobył I nagrodę. Pierwsza z wymie
nionych przyniosła zwycięzcy 800 zł, druga 600 zł.
Sukcesy te powtórzyły jeszcze inne konie. Wcze
śniej, w listopadzie 1929 K. R. uczestniczył
w Pierwszym Ogólnopolskim Zjeździe Hodow
ców Koni. Podczas Zjazdu wygłosił dwa refera
ty: pierwszy nt. eksportu koni, drugi dotyczył
wyścigów konnych dla koni półkrwi. N a łamach
„Jeźdźca i Hodowcy” w 1932 drukowana była
w lO odcinkach (nr 16—19 i 23-28) fachowa roz
prawa K. R. pt. Nasze czołowe matki stadne w ok
resie powojennym. W tym czasie K. R. utrzymy
Olga i Kazimierz Rostworowscy
wał bliskie stosunki ze swym kuzynem Pawłem
Popiciem, który słusznie uchodził za najbieglejszego znawcę wszystkich stadnin w kraju, których większość osobiście odwiedził. Gdy
w czerwcu 1931 do Lwowa przybył m inister rolnictwa i dóbr państwowych Leon
Janta-Połczyński, K. R. w gronie dwóch innych przedstawicieli został wydelegowany
przez hodowców, właścicieli stajen i jeźdźców do rozmów z eminentnym gościem.
Przedstawiał wówczas bolączki środowiska hodowców koni. Prowadzenie gospodarki
w Hrechorowie ok. 1937 przekazał swemu najmłodszemu synowi, również Kazimie
rzowi, a sam wszedł do zarządu cukrowni Chodorów. W tym czasie jednak, z powodu
kryzysu w stosunkach małżeńskich, przeniósł się do Trzebienia pod Magnuszewem
w pow. kozienickim, gdzie był adm inistratorem majątku Marii z hr. Zamoyskich
Stanisławowej Zamoyskiej. Po wybuchu II wojny światowej do Trzebienia ściągnął
całą rodzinę ze Lwowa, która zdoła przekroczyć granicę z GG. W 1942 zachorował
i administrację Trzebienia przekazał swemu synowi Janowi, a sam udał się na kurację
do Warszawy. W 1943 przybył do Wolicy pod Stopnicą i objął administrację tam tej
szego majątku. W sierpniu 1944 na przyczółku magnuszewskim rozpoczęły się ciężkie
walki o sforsowanie Wisły przez Rosjan. Sześcioro Rostworowskich (żona, córka
i dzieci jednego z synów) ukrywało się w podziemiach kościoła w Stopnicy, później
zdołali się ewakuować do Kazimierzy Wielkiej, gdzie znaleźli przejściowe oparcie
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u krewnych. K. R. zaczął objeżdżać sąsiednie dwory ziemiańskie z prośbą o przyjęcie
choć jednej osoby ze swej licznej rodziny. Okazywał wówczas wiele hartu ducha
i energię, był niewątpliwym przywódcą i opiekunem całej dużej grupy osób ze swej
rodziny. W tym krytycznym okresie w Bejscach (pow. miechowski) w dobrze prospe
rującym m ajątku Byszewskich znalazł dla siebie posadę adm inistratora i oparcie dla
większości rodziny. Gdy jednak wkroczyli sowieci, m ajątek został objęty reform ą
rolną. Poszukiwał więc innych nierozparcelowanych majętności. Kolejno udawało
m u się znaleźć zatrudnienie w Łękawicy pod Tarnowem, w maj. Kopania pod M iko
łowem i w Brzezince pod Mysłowicami. Tu jeszcze w 1946 zdołał zorganizować
uroczysty obchód 50-lecia swego małżeństwa. W uroczystości brała udział konna
banderia. Szybko jednak nastały czasy, że na ziemiach rdzennie polskich nie mogli już
w administracji majątków być zatrudniani byli ziemianie. R. musiał wyruszyć na
Ziem ie Odzyskane i w 1947 przeniósł się do Karska pod Myśliborzem, gdzie był za
rządcą klucza majątków, po czym po upływie roku przeszedł na emeryturę. Zm. 4.12.
1954 w Karsku. W pamięci osób, które go znały, pozostał człowiekiem z poczuciem
hum oru, dużą odpornością i wielką energią. Jego wyniosła sylwetka robiła silne
wrażenie; nosił długą brodę.
Dzieci: zob. biogram
Kazimierza Antoniego Rostworowskiego.
Dok.: Archiwum rodzinne w posiadaniu autora.

Stanisław Jan Rostworowski
ROSTWOROWSKI PIO TR NIKODEM JERZY MARCELI h. Nałęcz (15.09.187920.12.1933), wł. maj. Rybna pod Krakowem, D obra (pow. limanowski), Niegoszowice
(pow. chrzanowski). Syn Joachima i Heleny z Moszyńskich h. Nałęcz. Ur. w Rybnej.
Rodzeństwo: 1. Stanisław Jan (24.11.1874 w Borku pod Oświęcimiem - 13.02.1901
w Rybnej), referent Namiestnictwa we Lwowie; 2. Jerzy Piotr (18.04.1876 w Borku 15.05.1925 w Porębie), adm inistrator maj. Poręba Zygmunta Szembeka; 3. Karol H u 
bert (imiona chrzestne Karol Stefan) (3.11.1877 w Rybnej - 4.02.1938 w Krakowie),
dramatopisarz, poeta, muzyk, oż. z Różą Chościak-Popiel h. Sulima.
Od września 1892 uczęszczał do Gimn, św. Anny w Krakowie, jednakże m aturę
zdał w lipcu 1900, w szkole rolniczej w Czernichowie. Już wcześniej, bo testam entem
z 1.06.1900 m atka uczyniła go swym generalnym spadkobiercą i tym samym wł. Ryb
nej. Piotr nie liczył jednak, aby gospodarowanie w Rybnej miało m u przynieść odpo
wiednie dochody i od 1902 podjął pracę w Zarządzie D óbr Jana hr. Zamoyskiego
w Sokołowie Małopolskim. W niedługim czasie Zamoyski uczynił go swym pełno
mocnikiem generalnym. Jego dobra, tworzone przez liczne folwarki, m.in,: Turza,
Trzebuska, Nienadówka, Stobiernia i in., były m ajątkami leśnymi. Zamoyski wędro
wał od Odessy, przez Korfu do Palermo, do Sokołowa przyjeżdżał tylko jesienią na
polowania. Zam ierzał sprzedać swoje dobra na ziemiach polskich i zakupić inne pod
Wiedniem, gdzie rezydował najczęściej w H otelu Imperial. Podstawowym obowiąz
kiem P. R. było comiesięczne wysyłanie Zamoyskiemu do W iednia 500 koron, a p o 
nadto miał on prawo reprezentowania swego pryncypała na mniej ważnych uroczy
stościach rodzinnych, uzgadniania z ks. bp. osadzania księży na stanowiskach probosz
czów oraz obowiązek przygotowywania jesiennych polowań, a przede wszystkim p ro 
wadzenia spraw finansowych dóbr należących do Zamoyskiego. W 1906 P. R. dopro
wadził do transakcji wyrażającej się kwotą 880 000 koron, za które Austriak W iener
nabył drzewostan w Turzej i Nienadówce. Usytuowany dobrze zawodowo Piotr
oświadczył się o rękę Zofii hr. Krasickiej h. Rogala z Bachórca pod Przemyślem,
gdzie 5.06.1906 odbył się ślub. Przez mariaż ten wchodził w krąg wyższych sfer arysto
kratycznych ówczesnej Galicji. Rodzice panny młodej: »a- Ignacy Krasicki, poseł na
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Sejm Krajowy galicyjski i E lżbietaz hr, Zamoyskich h. Jelitaz Różanki pod Włodawą,
ofiarowali mu maj. leśny D obra pod Limanową. P. R. na razie prowadził dalsze roko
wania o wyprzedaż dóbr Jana Zamoyskiego. Do współpracy zaangażował Żyda Wil
helma Baua, który uzyskał podwójną kwotę w stosunku do spodziewanej za sprzedaż
Sokołowa. Lecz właśnie ta transakcja i osoba Baua skłóciła P, R, z J. Zamoyskim, co
doprowadziło w 1908 P. R. do utraty intratnego zatrudnienia, Stan zadłużenia Rybnej
skłonił jego m atkę do tego, że już 28.04.1906 wydzieliła resztówkę z dworem, a całą
ziemię uprawną oddała Bankowi Ziemiańskiemu, który przeprowadzał parcelację.
Parcelacja ta w następnych latach przyniosła brutto 72 000 koron dochodu. Pieniądze
te zostały ulokowane na hipotece maj. D obra, który wydawał się bardzo intratny. P. R.
jednak nie zajmował się gospodarką, gdyż ogarnęła go fascynacja motoryzacją. Z a
kupił samochód marki Bayard i odbywał rajdy na Riwierę francuską. Prawdopodob
nie podjął jakąś ryzykowną transakcję, zabezpieczoną na hipotece Dobrej i niespo
dzianie w 1910 został zmuszony do sprzedaży tego majątku. U trata funduszy rodzin
nych uzyskanych ze sprzedaży Rybnej a ulokowanych w Dobrej już na całe życie skłó
ciła go z braćmi Jerzym i Karolem Hubertem , Wybuch I wojny światowej sprawił, że
Rostworowscy z zagrożonych nadejściem Moskali okolic Krakowa ewakuowali się do
Baden w Austrii, gdzie przebywali z Izabelą, żoną służącego w wojsku Augusta K ra
sickiego. W kwietniu 1915 wrócili do Rybnej, a rok później z funduszów żony Piotra
nabyli od Ledóchowskich Niegoszowice pod Krakowem i tam się przenieśli. Pozosta
ły w Rybnej dworek z parkiem P. R. w 1916 sprzedał Annie Jednowskiej. W Niegoszo
wicach utrzymywał się również w znacznym stopniu z powolnej wyprzedaży ziemi, co
okazało się korzystne po II wojnie światowej, gdyż w rękach Rostworowskich pozo
stał tak mały areał, iż nie podlegał parcelacji. Dzięki tem u uratował się pałacyk i park
w Niegoszowicach, które dopiero w 1965 zostały sprzedane Stowarzyszeniu „PAX”.
P. R. zm. w Niegoszowicach i został pochowany w rodzinnym grobowcu w Rudawie.
Dzieci: 1. M aria B arbara (Alisia) (18.06.1907 w Rybnej - 19.01.1980 w Niegoszo
wicach), prowadziła gospodarstwo domowe; 2. Stanisław Józef (5.02,1909 w Rybnej -

Zofia Rostworowska z dziećmi
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26.07.1973 w Niegoszowicach); 3. Franciszek-Ksawery (21.10.1912 w Rybnej -12.04.
1942 w Szmeksie na Słowacji), specjalista budowy dróg; 4. A nna (23.03.1914 w Ryb
nej -11.03.1952), poślubiła 28.01.1944 Feliksa Sobańskiego h. Junosza (1890-1965),
syna Michała i Marii z hr. Wodzickich h. Leliwa, wł. maj. Guzów (pow. Błonie), ich
dzieci: 4.1. M ałgorzata M aria (ur. 23.04.1944), za Węgrem Tomaszem Karo; 4.2. A n
toni (ur. 3.04.1947 w Krakowie), poślubił 1. M ałgorzatę Skocz i 2. Elżbietę Szarpak,
prowadzi gospodarstwo ogrodnicze w Niegoszowicach; 5. Andrzej Joachim (11.10.
1917 w Niegoszowicach - 20.01.1975 w Krakowie), oż. 12.01.1946 w Zabrzu z M arią
z bar. Brinckenów, córką Włodzimierza, prowadził ogrodnictwo w Niegoszowicach.
Stanisław Jan Rostworowki
RUDNIEWSKA MARIA KATARZYNA z Zaleskich h. Lis, ps. „Renata” (25.11.19043.10.1985), wł. maj. Tokary (pow. brzeski, obecnie Białoruś). Córka Bohdana Henry
ka (1873-1919) i Zofii z Sobockich h. Doliwa (1877-1958). Ur. w A ntopolu-O polu
(pow. włodawski).
Ojciec Bohdan Henryk, wł. maj. Eleonorowo i Atspuka na Łotwie oraz Tokar
(odziedziczonych po stryju Adamie), abs. szkoły Wojciecha Górskiego w Warszawie
i studiów wyższych w Belgii i Anglii, był działaczem CTR, posłem do Dumy, gdzie wy
walczył wydanie Ukazu Tolerancyjnego od władz carskich, uzyskując pozwolenie na
budowę licznych kościołów w G u
berni Siedleckiej, fundatorem koś
cioła p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Opolu. M atka Zofia
w 1. 1922-1942 żywo zaangażowa
na w organizowanie życia lokalne
go, była protektorką Sodalicji M a
riańskiej w A ntopolu-O polu, pro
wadziła majowe litanie ku czci
Najświętszej Marii Panny w swym
dworze, rozwijała ducha polskości
i patriotyzm u w śród m łodzieży
czworaków.
Rodzeństwo: 1. Jerzy (1902-1912
w Beaulieu); 2. Kazimiera (19051945); 3. Janusz (1909-1939); 4.
Teresa (1911-2000), za Janem Si
korskim, wł. maj. Wielkie Chełmy
na Pomorzu.
M. R., wychowanka klasztoru
ss. niepokalanek w Szymanowie,
w 1927 wyszła za mąż za Rom ana
Rudniewskiego (1893-1965), inż.
arch., syna K arola (1869-1921),
Maria Rudniewska jako 11-letnia dziewczynka
inż.
budowniczego, mjr. WP, wł.
ze swym rodzeństwem, 1915
maj. Bieliny w Małopolsce i H ele
ny z Sas-Pasławskich (1879-1966);
R. R., abs. Zakładu Naukowo-Wychowawczego św. Józefa w Chyrowie, po m aturze
w 1911 wstąpił na Polit. w Dreźnie; w 1914 powołany do wojska austriackiego walczył
na froncie włoskim w randze porucznika, w 1.1918-1921 w Armii Polskiej brał udział
w obronie Lwowa w 1921. Po 1921, sprzedawszy ogołocony i zrujnowany majątek,
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przeniósł się do Warszawy. M. R. po ślubie mieszkała wraz z mężem w Warszawie
przy ul. Marszałkowskiej 25. Mąż pomagał jej m atce w staraniach w Z Z Inflantczy
ków o uzyskanie odszkodowania za utracone majątki na Łotwie, wstrzymał parcelac
ję odziedziczonego przez M. R. maj. Tokary (480 ha) i pomagał w odbudowie
zniszczonego maj. Antopol, stanowiące
go własność rodzeństwa i m atki M. R.
Jednocześnie zaangażował się w nowa
torską dziedzinę radiofonii, a później
motoryzacji; prezes Polskiego Związku
Przedsiębiorstw Elektrycznych, pionier
radiofonii i przemysłu radiotechnicznego
w Polsce, dyr. Polskiego Tow. R adiotech
nicznego, produkującego stacje nadaw
cze dla armii, inicjator pierwszej polskiej
stacji nadawczej, dyrektor i główny akcjo
nariusz Polskich Linii Samochodowych
SA, oficer rezerwy, powołany do wojska
w 1939 w randze porucznika.
Ponieważ Tokary uległy całkowitemu
zniszczeniu po wojnie 1920, a później
rozkradane były przez kolejnych dzier
żawców, R. R. zatrudnił wysoko kwalifi
kowanego adm inistratora W incentego
Strussa z polecenia p. Przewłockiego
z Mord. Mając oparcie w członkach rady
familijnej, sprawującej pieczę nad nielet
nim rodzeństwem, M. R. po tragicznej
śmierci ich ojca wraz z wujem Bronisła
Maria Rudniewska, 1949
wem Ślubowskim z Radzynia Podlaskie
go i Rulikowskim z Mełgwi — na przestrzeni dziesięciu lat odbudował gospodarkę
w obu majątkach. W Tokarach na dużą skalę przeprowadzono meliorację kwaśnych
łąk i terenów podmokłych, dzięki czemu uzyskano poważne areały uzdatnionych łąk
i pastwisk. Pozwoliło to na zapoczątkowanie hodowli bydła; wybrano polską rasę
krów, tzw. czerwoną. W zabytkowym spichlerzu urządzona została mleczarnia, w któ
rej zainstalowano sprzęt zakupiony w szwedzkiej firmie Alfa Laval, której przedsta
wiciel na Polskę, inż. M olander, zaproszony był na uroczystość otwarcia — a raczej
rozruchu mleczarni. Mleko w mleczarni dworskiej było przerabiane z trzech udojów
krów dworskich, a także dowożone przez gospodarzy ze wsi Tokary i kolonii, którzy
— w myśl umowy — odbierali mleko spod centryfugi. Wytwarzano masło i sery twar
de żółte o nazwie „Litewskie”; leżakowane dojrzewały w dawnych zabytkowych lo
downiach dworskich przystosowanych do tego procesu. Sery odstawiane były do War
szawy do sklepów Pakulskich i do Brześcia. Praca, którą dyrygował tzw. szwajcar, od
bywała się na trzy zmiany, ponieważ mleczarnia nie była zelektryfikowana, wszystkie
czynności procesów przeróbki mleka odbywały się ręcznie — siłą mięśni pracowni
ków. Doprowadzenie prądu spodziewane było po 1940 i z tą datą M. R. wiązała plany
realizacji projektu nie tylko rozbudowy mleczarni, ale przede wszystkim budowy no
wego dworu.
Stary dwór spłonął w 1920, ocalała tylko oficyna — drewniana, kryta gontem, par
terowa, z gankiem opartym na kilku kolumienkach. Budynek liczył dziesięć pokoi,
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kuchnię, sień i korytarze o łącznej kubaturze 1680 m3; proporcje przypominały dwo
rek w Żelazowej Woli. M. R. wygodnie i efektownie urządziła pokoje. Dekorowała
wnętrze suto zawieszanymi samodziałowymi portieram i, zasłonami, storam i i kilima
mi, które zamawiała w sąsiedniej wsi Wielanowo, zamieszkałej przez prawosławnych
rękodzielników. M. R. zaprojektowała przed domem gazon, który troskliwie pielęg
nowała; zaprowadziła kultywowane trawniki i strzyżone żywopłoty z tawoliny, które
oddzielały dwór od sadu i parku. Z pasją zajęła się konserwacją starodrzewu w parku,
a szczególnie pielęgnacją sześciu parusetletnich lip. Sfinansowała kosztowne m etalo
we klamry dla podtrzymania ciężkich konarów i cementowe plomby w miejscach
spróchnienia drewna. Zaprojektowała mostki z barieram i z niekorowanej brzozy,
przerzucone przez głęboki strumień przepływający przez park. M. R. w czasie swych
corocznych pięciomiesięcznych pobytów w Tokarach działała w Macierzy Szkolnej,
która budowała we wsi nową szkołę powszechną. W spomagała także finansowo i rze
czowo budowę kościoła parafialnego — oprócz części budulca i drenów przekaza
nych przez m ajątek — ufundowała boczny ołtarz. Przyczyniła się do zorganizowania
oddziału Strzelców Konnych Krakusów; w uznaniu zasług m ianowana została przez
rtm. Stanisława Młodzianowskiego prezesem Krakusów na pow. brzeski.
W Warszawie M. R. dała się poznać jako aktywna działaczka społeczna w kręgu
pań zgrupowanych wokół marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej. Wraz z innymi człon
kiniami zajmowała się zbieraniem funduszy na rzecz Tow. Opieki nad W eteranami
1863 Roku oraz Tow. Opieki nad Dziewczętami z Baraków. Urządzała rauty, bale,
koncerty dobroczynne, a także świadczyła pomoc rzeczową dla grupy swoich pod
opiecznych, m.in. udzielając gościny przyjezdnym na uroczystości państwowe w etera
nom i sprawowała opiekę nad nimi w czasie ich pobytu w stolicy. M. R. była też aktyw
ną działaczką Ligi Obrony Przeciwlotniczej, a najdłuższy staż pracy społecznej miała
w Związku Jazłowieckim Byłych Wychowanek SS. Niepokalanek.
Wybuch wojny 1939 zastał M. R. w Tokarach. Do 20 września organizowała pomoc
żywieniową dla uciekinierów, którzy przewijali się tłum nie przez Tokary, leżące w p o 
bliżu trasy Siemiatycze-Brześć. Zdobyła kuchnię połową, którą ustawiła przed do
mem, zapewniając gorący posiłek przejezdnym żołnierzom i całej rzeszy spanikowa
nych, umęczonych ludzi. 23.09 niespodziewanie do Tokar zajechał sztab V III Regi
m entu wojsk zmotoryzowanych W ehrmachtu, który— w myśl porozum ienia Ribbentropp-M ołotow wycofywał się z terenów zabużańskich — przekazując wschodnią
Polskę ZSRR . Dowódca Regim entu zaofiarował swe samochody, stanowczo nam a
wiając M. R. do bezzwłocznego wyjazdu poza linię Bugu. Powodowany poczuciem
oficerskiego honoru nie chciał pozostawić bezbronnych kobiet z dziećmi, nieświado
mych niebezpieczeństwa, jakie im zagrażało ze strony— jak się wyraził— wspólnego
wroga — to jest ze strony Rosji Sowieckiej. M. R. ze zrozumiałym oporem przyjęła
pomoc i w grupie jedenastu osób, składającej się z pań z dalszego sąsiedztwa z maj.
Ateczyzna, opuściła Tokary, ratując również księdza proboszcza.
Przez okres okupacji M. R. mieszkała w swym warszawskim mieszkaniu przy
ul. Marszałkowskiej 25. M ąż jej przedostał się z wojskiem do Rumunii i tam pozostał
do 1946. M. R włączyła się do pracy społecznej pod kierunkiem p. Bortnowskiej (bra
towej generała). Od niemieckiej administracji m ajątku swej m atki A ntopola wywal
czyła pokaźne deputaty, k tó re — w myśl sugestii p. Bortnowskiej — pozwoliły jej zor
ganizować stołowanie kilkorga dzieci z polskich rodzin oficerskich. Udostępniała też
swoje mieszkanie na koncerty dobroczynne RGO. W ciągnięta do pracy konspiracyj
nej, była łączniczką pseud. „R enata” członków Delegatury Rządu w Londynie na
Kraj, dla których organizowała m.in. spotkania i przyjęcia, często pod pretekstem
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uroczystości rodzinnych. Czwartego dnia Powstania Warszawskiego uszła z życiem
z podpalonego domu przy ul. Marszałkowskiej 25. Po Powstaniu M. R. przebywała od
października 1944 do 1946 w Piotrkowie Trybunalskim, dokąd też sprowadziła swoją
matkę, wypędzoną z m ajątku na Podlasiu.
W 1946, nawiązawszy kontakt ze znajomym z Delegatury Rządu, mec. Duliniczem, założyła wraz z jego rodziną magazyn artykułów budowlanych na terenach
własnych placów przy ul. Puławskiej. Dobrze prosperująca firma przynosiła poważne
dochody, ale bardzo szybko musiała ulec likwidacji, ponieważ teren, który zajmowa
ła, upatrzyli sobie dla potrzeb kinematografii ówcześni decydenci (tereny późniejsze
go kina „Moskwa”, obecnie „Europlex”) . Zakupioną uprzednio willę w Konstancinie
pod Warszawą M. R. wyremontowała ze zniszczeń wojennych kosztem ocalonych za
sobów, a „prom esa” gwarantowała możliwość zamieszkania w niej całej rodziny
w godnych warunkach („prom esa” — to przepisy, które pozwalały korzystać z ponad
normatywnej większej powierzchni mieszkalnej w obiektach remontowanych ze
zniszczeń wojennych przez właścicieli lub użytkowników).
W 1950 władze administracyjne wycofały „prom esę” i pod nieobecność właściciel
ki wprowadzili do willi w Konstancinie przypadkowych lokatorów ze skrajnego lumpenproletariatu. M. R. od 1951 zaczęła pracować jako urzędniczka w NBP. W 1961
z uwagi na zły stan zdrowia przeszła na rentę. Nadal jednak swój czas i energię p o 
święcała na pracę społeczno-charytatywną, ale tym razem już do końca życia pom a
gała podrzucanym psom. Przez pewien czas pracowała jako wolontariuszka w schro
nisku dla bezdomnych zwierząt. W Konstancinie pam iętają jeszcze M. R. jako ofiaro
dawczynię kilku pięknych agaw, które nadal zdobią holi w Stołecznym Centrum R e
habilitacyjnym. Zm. po krótkiej chorobie w październiku 1985; pochowana została
w grobowcu rodzinnym pod kościołem parafialnym fundacji jej ojca, w miejscu swego
urodzenia, A ntopolu-O polu.
W 1948 rozwiedziony mąż M. R. został zaaresztowany i skazany na piętnaście lat
więzienia.
Dzieci: 1. Alicja M aria (ur. 30.01.1928), uczestniczka Powstania Warszawskiego,
łącznik, starszy strzelec w Kompanii Sztabowej Zgrupowania „Sławbora”, batalion
„Miłosz”, abs. UW, historyk sztuki; 2. Karol Jerzy (5.11.1931 4.03.1997), uczestnik
Powstania Warszawskiego w oddziałach Szarych Szeregów, literat, dziennikarz, wy
dawca, oż. 1. z Bożeną M arią z domu Bieńkowską (7.12.1935 18.09.1972), pracowni
kiem edytorskim, 2. Barbarą z domu Roszko (28.05.1950), abs. UW, socjologiem, wy
dawcą; ich syn 2.1b. Konrad (16.06.1978), abs. Wydz. Zarządzania UW, wydawca.
Alicja Rudniewska
RUSSOCKI ZYGMUNT h. Z adora (27.03.1841-31.10.1923), wł. maj. D obra (pow.
staszowski). Syn Konstantego (5.05.1801-13.04.1884) i Karoliny ze Stryjeńskich
h. Tarnawa (1807-21.04.1873), a wnuk Stanisława (1768-1848) i jego pierwszej żony
Ludwiki z Nieszkowskich h. Kościesza (zm. 3.05.1810) oraz Teodora Stryjeńskicgo
(1781-1832) i Teofili z Chrząstowskich (1787-1848).
Z. R. zarówno ze strony ojca, jak i m atki wywodził się ze znamienitych rodzin
ewangelicko-reformowanych osiadłych w Małopolsce, patronujących zborom w Sieczkowie, Sielcu, Szczepanowicach k. Tarnowa i Piaskach Wielkich k. Lublina. Jego oj
ciec był wieloletnim patronem zboru w Sielcu. Dziad Stanisław Russocki był bratem
dziada Maksymiliana Russockiego.
Rodzeństwo: 1. Kazimiera (16.11.1828-1869), za Pawłem Skierskim; 2. Emilia
(23.03.1832-11.09.1846); 3. H elena (ok. 1839-1894), za Antonim Jawornickim, ślub
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w Sielcu 5.07.1856; 4. Stanisław (ok. 1840-1913), powstaniec styczniowy, zbiegł do
Galicji, gdzie osiadł i zm. jako kawaler; 5. Wirginia (ur. 4.07.1842 - zm. „w podeszłym
wieku”); 6. Konstanty Leon (10.07.1845-1915), który z żon Wandy Krzecijewskiej
i Wandy z Boguszów pozostawił liczne potomstwo.
Z. R. odziedziczył po ojcu m aj. D obra k. Staszowa. Gdy brat wziął udział w Powsta
niu Styczniowym, rodzina pom agała Russockim spłacić kontrybucje oraz podnieść
m ajątek z ruiny. U dało się to dopiero po wielu latach. Z. R. zm. w Dobrej. Pochowany
jest na cm. ewangelicko-reformowanym w Warszawie.
W małżeństwie z M arią z Leszczyńskich l°v. Malinowską (1857-1893), ich dzieci:
1. M aria (1890 - zm. w 1. 20.), wychowywana najpierw przez ciotkę Wirginię Russocką, a następnie przez kuzynkę Felicję Karszo-Siedlewską. Z wykształcenia była nau
czycielką, mieszkała w Przybysławicach — m ajątku przyrodniego brata Karola M ali
nowskiego, którym się opiekowała (był niewidomy od urodzenia); 2. Kazimierz
(28.11.1892-02.1967), wychowywany przez ciotkę, a następnie przez dalszych krew
nych (rodzinę Woyde z Warszawy). Wstąpił w szeregi I Brygady Legionów Polskich,
był w obozie pod Szczypiornem. Po wojnie w 1920 studiował na PW na Wydz. M echa
nicznym. W tym okresie pomagali m u krewni Jaworniccy, u których mieszkał. Pod
czas II wojny światowej dostał się do oflagu. Po wojnie pracował jako wykładowca na
PW. Był ostatnim ewangelikiem reformowanym w rodzinie Russockich. Został p o 
chowany na cm entarzu tego wyznania w Warszawie. Oż z Olgą Woroncow-Wieljaminow (14.03.1909-20.07.1974), miał jednego syna 2.1. M ichała (ur. 6.04.1949), nau
czyciela zamieszkałego w Rzeszowie.
Dok.: S. Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, W 1993. Informacje parafii ewangelicko-reformowanej
w Warszawie oraz rodziny i dalszych krewnych autora.

Kazimierz Bem
RUSSOCKI MAKSYMILIAN h. Z adora (2.09.1845-26.03.1928), wł. maj. Faliszowice i Suliszów (pow. sandomierski), prawnik. Syn Krzysztofa Stanisława (31.01.180329.04.1857) i Leontyny z Russockich (24.03.1822-3.12,1897), a wnuk Maksymiliana
(1763- 20.10.1823) i Anny z Chrząstowskich h. Z adora (1778-4.08.1856) oraz Stani
sława Russockiego (1768-11.01.1848) z Wólki Gieraszowskiej (pow. sandomierski)
i jego drugiej żony Aleksandry z Kępińskich h. Niesobia (1794-13.06.1871).
M. R. pochodził ze starej rodziny ewangelicko-reformowanej, zamieszkałej w Małopolsce i patronującej tamtejszym kalwińskim zborom w Sieczkowie vel Grzymale
(zamknięty w 1849) i Sielcu. Zarówno ojciec M. R,, jak i stryj Ludwik Russocki
(14.01.1800-12.01.1852) — dziad »->■Gustawa Świdy, a także inni członkowie rodziny
Russockich należeli do ich długoletnich patronów.
Rodzeństwo: 1. Julian (6.03.1840-1.12.1868), wł. Gołębiowa (pow. radomski), oż.
z Karoliną z Dutreppich, miał dwoje dzieci: 1.1. Karol (zm. 1926), kawaler, dzierżawił
od stryja maj. Faliszowice; 1.2. Wanda (zm. 27.05.1941), za Maksymilianem Skotnic
kim, wł. Skotnik pod Sandomierzem; 2. Aniela (25.04.1843-8.06.1920), za Józefem
Collonem Walewskim, ślub 12.02.1866 w Sielcu. Była wł. Faliszowic, gdzie zmarła.
Pochowana na cm. ewangelickim w Sielcu.
M. R. ukończył Szkołę Główną. Był wł. Faliszowic i Suliszowa, gdzie mieszkał i za
słynął jako doskonały rolnik. Znany i poważany dla swojego nieprzeciętnego rozumu
i bezkompromisowej prawości, cieszył się powszechnym szacunkiem okolicznego ziemiaństwa. Często powoływano go na sędziego polubownego bądź opiekuna m ająt
ków. W spierał finansowo miesięcznik kościoła ewangelicko-reformowanego „Jednotę” oraz czynnie udzielał się w swojej parafii w Sielcu. Znany był także ze swoich
drobnych dziwactw. Zm. w Suliszowie, a pochowany został na cm. ewangelickim
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w Sielcu. W 1945 po rozproszeniu wiernych okoliczna ludność zdewastowała cm en
tarz jako „niemiecki”. Zniszczeniu uległy wtedy nagrobki rodziców, rodzeństwa oraz
samego M. R. Nieliczne, które ocalały, zostały przeniesione do zboru ewangelic
ko-reform owanego w Żychlinie k. Konina.
W małżeństwie z Władysławą Cichowską h. Wąż (ok. 1860-1945/1946) miał ośmio
ro dzieci: 1. Kazimiera (1885-1968), wł. Faliszowic, za
Franciszkiem Swieżyńskim;
2. Leontyna (ur. 1885), szarytka; 3. Krzysztof Władysław (14.03.1889-1941), jedyny
kalwin z rodzeństwa, inż. lądowy, zm. jako kawaler w Paryżu; 4. Wanda, zm. jako
dziecko; 5. Władysława (ur. 1892), wł. Suliszowa, za Władysławem Mierzwińskim; 6.
Zofia (ur. 1893), panna; 7. M aria (ur. 1895 - zm. młodo); 8. A ntonina (ur. 1897), ser
canka.
Dok.: S. Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, W. 1993; „Jednota” (1928). Informacje rodziny; genealogia
Russockich w posiadaniu autora.

Kazimierz Bem
RUSSOCKI JÓ ZEF KWIRYN PROT h. Z adora (15.09.1863-23.03.1931). Syn Ju
liana i Wiesławy z Lelewelów, córki Prota, wł. Woli Cygowskiej pod Warszawą —
uczestnika kam panii napoleońskiej 1812, powstańca 1831 i 1863, brata Joachim a Le
lewela, historyka, prof. U W i Wil. U r. w Krakowie.
Julian R. musiał opuścić rodzinny maj. Sędziszów w Kieleckiem w wyniku czynne
go udziału w powstaniu 1863 i wyjechać wraz z żoną najpierw do Krakowa, a następ
nie do Drezna. Po powrocie z emigracji Russoccy z dziećmi osiedli w Woli Cygowskiej.
Rodzeństwo: 1. Maria, za Karolem Radłowskim.
J. R. początkowe nauki pobierał w Warszawie. W szesnastym roku jego życia ro 
dzice sprzedali Wolę Cygowską. Od tego czasu J. R. przyjął na siebie ciężar utrzym a
nia bardzo podupadłych na zdrowiu rodziców i młodszej siostry. Pracował jako za
rządca różnych majątków: w 1. 70. zarządzał Minogą Józefa Borowskiego, następnie
administrował Ojcowem.
Do dóbr ojcowskich należały fol.: Smardzowice, Czajowice i Koziarnia. Sam Oj
ców, zwany wtedy „Polską Szwajcarią”, odwiedzany był licznie przez kuracjuszy, za
równo ze stolicy, jak i z najdalszych zakątków Królestwa. Dzięki staraniom m.in.
J. R., jeden z budynków wodoleczniczych został przebudowany na kościółek na wo
dzie, który dzisiaj jest charakterystycznym obiektem na terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego (w owym czasie uzyskanie zgody władz zaborczych na budowę katolic
kiego kościoła było niezmiernie trudne). A ntepedium ołtarza w tym kościele m alo
wała żona J. R.
W 1904 J. R. przejął od teścia maj. Łazy k. Ojcowa. Na skutek oszustwa, którego
padł ofiarą, musiał sprzedać Łazy i wziął w dzierżawę Siedlec k. Częstochowy, następ
nie w 1910 przeszedł do Udorza, gdzie gospodarował 12 lat. W 1922 osiadł w Naramie,
niewielkim majątku, który otrzymała jego żona Stanisława w działach rodzinnych.
W 1918 zgłosił się ochotniczo do czynnej służby wojskowej w obronie Ojczyzny, ale
ze względu na wiek nie został przyjęty. Zm. w Naramie i tam też jest pochowany.
J. R. ożenił się ze Stanisławą Chrzanowską, córką Heniyka Chrzanowskiego
h. Korab i M arii z Kucieńskich, wł. pobliskich Szczodrkowic. Ślub odbył się w Smardzowicach we wrześniu 1900.
Stanisława miała trzy siostry: 1. Józefę, za Zygmuntem Gerliczem, 2. Emilię, za
»-*■Zygmuntem Zubrzyckim, wł. Goszczy (pow. miechowski); 3. Marię, za »->• Józefem
Zubrzyckim, wł. Wilkowa (pow. miechowski) i brata 4. Jana, żonatego z Jadwigą
z Borkiewiczów, wł. Szczodrkowic (pow. olkuski).
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Dzieci J. R.: 1. M arian Julian (ur. 1901 w Ojcowie), doc. dr chemii; 2. Zofia W ie
sława (ur, 1902 w Ojcowie), za Zygmuntem Novakiem, wł. Tarnawy.
Dok.: Notatki Zofii z Russockich Novakowej.

Mieczysław Novók
RZYSKI ANDRZEJ (1888-?), dzierżawca domeny państwowej Pusta Dąbrówka
(pow. brodnicki). Syn Andrzeja (zm. 3.05.1888) i Marii z Kaszubskich (1856-1944).
A. Rz. pochodził ze szlacheckiej wielkopolskiej rodziny. W 1.1920-1935 był dzier
żawcą i adm inistratorem maj. Pusta Dąbrówka, należącym do Skarbu Państwa, który
został rozparcelowany w 1935. W 1929 powierzchnia maj. wynosiła 569 ha (w tym zie
mi ornej 382 ha, łąk i pastwisk 156 ha, lasów 13 ha, nieużytków 5 ha, wody 1 ha). W łas
nością A. Rz. były urządzenia i maszyny rolnicze. A. Rz. należał do aktywnych i pa
triotycznych obywateli ziemskich na Pomorzu w II RP. Był działaczem Związku Z a
wodowego Dzierżawców Rolnych Chrześcijan na Pomorzu. Założył 1.07.1924 w To
runiu przy ul. Szczytnej 2 firmę Domeny Pomorskie Sp. Akc., która została zareje
strowana 15.02.1925 w Sądzie Pow. w Toruniu. A. Rz. wszedł w skład Rady N adzor
czej i został wybrany prezesem tej firmy. Pośród ziemiaństwa Pojezierza Brodnickie
go cieszył się wielką sympatią i szacunkiem. Ze względu na swoje usposobienie, tem 
peram ent i wygląd nazywano go „Sobieski”, był wcieleniem typowego szlachcica pol
skiego. Organizował i brał udział w wielu polowaniach, w których się lubował. Przy
jaźnił się z ważnymi rodzinami ziemiańskimi, a szczególnie z Leonem Łangowskim
z Mileszew, Konradem Siudowskim — senatorem II RP, oraz z rodzinami: Meyszto
wiczów i Dzięgielewskich z Bachotka. Po parcelacji maj. Pusta Dąbrówka w 1935
mieszkał tam nadal na resztówce, działając społecznie. Pełnił m.in. funkcję sołtysa
gromady Pusta Dąbrówka. W czasie wyborów do Sejmu RP w 1935 A. Rz. został m ia
nowany przewodniczącym Obwodowej Komisji Wyborczej. Także w wyborach do
Sejmu, Senatu, R ad Miejskich w 1938 działał w Obwodowej Komisji Wyborczej.
W czasie okupacji w 1.1939-1945 ukrywał się. Współpracował z AK. Po wojnie szyka
nowany, bez pracy i źródeł utrzymania, osiedlił się w Poznańskiem. A. Rz. miał natu
ralnego syna z A ntoniną Cybulską. Ich syn 1. Alfons Cybulski (22.06.1923 w Pustej
Dąbrówce - 12.02.1992 w Brodnicy), miał trójkę dzieci: 1.1. Urszulę, 1.2. Jerzego,
1.3. Alicję.
Dok .'.Księga adresowa gospodarstw rolnych woj. pomorskiego, 1929, s. 86\Księga dziesięciolecia Pomorza, To
ruń 1930, s. 521; S. Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Tbruń 1991 (biogramy, m.in.
Konrada Siudowskiego — s. 95, Stanisława Dzięgielewskiego — s. 33 i in.); AP w Toruniu, Zespół Staro
stwo Powiatowe w Brodnicy, sygn.: 110,270,460,468; AP w Bydgoszczy, Zespół Okręgowy Urząd Ziemski,
sygn.: 49, 312,1453; Szczegółowy opis parcelacji częs'ci maj. państwowego Pusta Dąbrówka w zbiorach au
tora; Relacja ziemian z 1993 r.: Jana Łangowskiego z Torunia — prezesa PTZ Oddz. Pomorsko-Kujawski,
Ireny Łangowskiej-Dąbrowskiej, list z dnia 6.02.1993 Haliny Łangowskiej-Dzięgielewskiej z Wrocławia.
Informacje własne autora.

Andrzej Bogucki
SCHIRMER WACŁAW h. własnego (6.08.1880-1941?), wł. maj. Jeziorko (pow.
łomżyński). Syn Henryka Juliana z Jeziorka (1847-1920) i Idy z Beczkowskich. Ur.
w Złotopolicach.
Rodzina Schirmerów wywodzi się z obecnego pogranicza belgijsko-niemieckiego.
Założyciel jej linii polskiej, Ernest, ok. 1830 osiadł w Królestwie Kongresowym, gdzie
zakupił maj. Kroczyce, Dobrogoszczyce, Rzędkowice i in. (pow. Zawiercie).
Rodzeństwo: 1. Eugeniusz Henryk (1877-1918), oż. z Eweliną Przywieczerską; 2.
M arta Wanda (1884-1965), za W itoldem Przywieczerskim.
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Dwór w Jeziorku, okres międzywojenny

Jako młodszy syn, W. S. nie był początkowo przewidziany do objęcia m ajątku ro
dzinnego. Dlatego, planując karierę finansisty, wybrał studia ekonomiczne. Po ukoń
czeniu Wyższej Szkoły Handlowej w Lipsku rozpoczął pracę w banku w Warszawie.
W międzyczasie odbył, jako oficer rezerwy, służbę wojskową w p. dragonów stacjonu
jącym w Ostrołęce. Ciężka i długotrwała choroba, zakończona przedwczesną śmier
cią starszego brata Eugeniusza, spowodowała zmianę planów. Po śmierci ojca w 1920
W. S. wrócił na wieś i przejął rodowe dobra Jeziorko. Tuż po objęciu Jeziorka przez
W. S., łomżyńskie znalazło się pod krótkotrwałą okupacją bolszewików, którzy doko
nali znacznych spustoszeń w dopiero co odbudowanym po zniszczeniach wojennych
majątku. W. S. był dobrym i pracowitym gospodarzem, cieszącym się szacunkiem i po
ważaniem wśród okolicznych mieszkańców. Dzięki właściwemu zarządzaniu Jezior
ko nigdy nie było zadłużone, mimo konieczności naprawy zniszczeń wojennych, a na
stępnie stawienia czoła wielkiemu kryzysowi. Jedyne zadłużenia wynikały z rozliczeń
rodzinnych. W. S. spłacał wiano swej siostrze, a także bratankowi Józefowi, początko
wo formalnie współwł. majątku, który jednak poświęcił się karierze wojskowej.
D obra Jeziorko składały się z fol.: Jeziorko, Księstwo i Motyka. Ich całkowita po
wierzchnia wynosiła 660 ha, z czego 330 ha stanowiła ziemia om a, 300 ha lasy i 20 ha
łąki. Z uwagi na przewagę słabych gleb dominowały uprawy ziemniaków i żyta. Pro
wadzono zarodową hodowlę bydła rasy holenderskiej i czerwonopolskiej. D o m a
jątku należała też gorzelnia.
W. S. znany był z zaangażowania społecznego i pomocy niesionej ludziom. W spo
magał m aterialnie zakon sióstr z Łomży oraz tamtejszy hufiec harcerski. Czynny
był w oddziale Z Z w Łomży i Kole Lipszczan (abs. WSH w Lipsku). Bezpłatnie wy
dzielił ze swoich gruntów parcelę na szkołę powszechną i przekazał drewno na jej
zbudowanie.
Po wkroczeniu w 1939 wojsk sowieckich W. S. podzielił los wielu okolicznych zie
mian. Został podstępnie aresztowany i osadzony w więzieniu w Łomży, a wkrótce po
tem wywieziony w głąb ZSSR. Tam odbył się jego proces. Jako obszarnika i wroga lu
du, skazano go na 8 lat ciężkiego więzienia. Ostatnie wieści o nim pochodzą z wiosny
1941, kiedy, ciężko chory, był więziony w Homlu. Prawdopodobnie został tam zam or
dowany po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej, w momencie ewakuacji Armii
Czerwonej z Homla. W 1939 m ajątek został rozparcelowany przez sowietów, a we
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dworze ulokowano sztab pułku. Rodzina
uciekła najpierw do Łomży, a po śmierci Sta
nisławy Schirmer w 1944 r. przeniosła się do
Warszawy. Po wkroczeniu wojsk niem iec
kich w 1941 dobra na powrót scalono i o d 
dano pod przymusowy zarząd. W czasie dzia
łań frontowych w 1944 zabudowania folwar
czne uległy częściowemu zniszczeniu, a dwór
został spalony. Po przeprowadzeniu ponow
nej parcelacji w 1945 rozebrano wszystkie
budynki i wycięto park, zacierając tym sa
mym wszelki ślad po istniejącym założeniu
dworskim.
N a jesieni 1920 W. S. oż. się ze Stanisławą
Skarbek Woyczyńską (1896-1944), córką
H enryka, wł. Starej Łomży, i K onstancji
z Widackich. Ich synowie: 1. Kazimierz (ur.
1921/1922 w Jeziorku, zm. jako dziecko tam 
że); 2. Andrzej Ryszard (ur. 1923 w Jezior
ku), adwokat, oż. z H enryką Borkowską;
córka: 2.1. M aria (ur. 1957 w Warszawie), ar
chitekt; 3. Jerzy Paweł (Schirmer vel Szyrm er) (ur. 1930 w Jeziorku), prof. nauk rolni
czych, oż. z A ldoną Sikorską; ich dzieci: 3.1.
Wacław Schirmer w mundurze rosyjskich
Marcin Konrad (ur. 1963 w Warszawie), abs.
dragonów, przed 1914
SGGW i UW, przedsiębiorca, oż. z Alicją R u
dzińską, dzieci: 3.1.1. B artosz (ur. 1995
w Warszawie), 3.1.2. Julia (ur. 1996 w Warszawie); 3.2. A nna Katarzyna (ur. 1967
w Warszawie), radca prawny.
Dok.: Materiały i wspomnienia rodzinne.

Marcin Schirmer
SIDOROWICZ ALEKSANDER h. Powała (11.11.1881-1941?), wł. maj. Mostwiliszki
(pow. oszmiański). Syn Kazimierza i Kazimiery ze Stabińskich. U r. w Mostwiliszkach.
A. S. mieszkał razem z rodziną w swym m ajątku i zarządzał gospodarstwem. A resz
towany 18.03.1940 przez NKW D w Mostwiliszkach, najpierw więziony w Oszmianie,
skazany został 15.03.1941 przez OSO NKW D na pobyt w łagrze jako „społecznie nie
bezpieczny elem ent” . Ostatnia wiadomość z czerwca 1941 dotarła z więzienia w Słucku. Przebywał w łagrze w Karagandzie, zwolniony 11.09.1941, ale dalsze jego losy są
nieznane. Oż. z Teofilą z Oświęcimskich h. Gozdawa, miał pięcioro dzieci. Ż ona zo
stała wywieziona na Syberię wraz z synem Zygmuntem w lutym 1940. Po wojnie przy
jechała do Polski; mieszkała razem z córką aż do śmierci 26.02.1966 w Warszawie. Po
chowana na cm. w Wawrzyszewie.
Dzieci: 1. Janina (12.06.1911-2.9.1989). W 1928 poślubiła »-►Aleksandra Nowo
sielskiego h. Sas. W pierwszych miesiącach 1939 zamieszkali w Mostwiliszkach. Po
17 września zdołali uniknąć wywiezienia przez władze radzieckie. Po wojnie przyje
chała wraz z mężem do Warszawy i tu zmarła. Pochowana na cm. w Wawrzyszewie; 2.
Zenon, brał udział w obronie Wilna we wrześniu 1939. Aresztowany i wywieziony
przez NKWD. Po „amnestii” dostał się do armii Andersa, walczył w stopniu sierżanta
i ranny śmiertelnie 1.11.1944 w bitwie pod Bredą (Belgia), został pochowany w Tour-

124

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

m out (Belgia); 3. Czesław, uczestnik kampanii wrześniowej w 4 Zaniemeńskim P. Uł.
dostał się do niewoli niemieckiej. W 1944 przyjechał do m atki do Brzeska, skąd wy
wieziony na roboty do Prus W schodnich zaginął; 4. Edmund, jako trzyletnie dziecko
zm. w Mostwiliszkach na dyfteryt w czasie I wojny światowej; 5. Zygmunt (1926 1943), wywieziony na Sybir z matką Teofilą w lutym 1940. Zm. na tyfus w wieku 17 lat
przed przekroczeniem granicy z Persją, gdy wydostawał się z ZSRR.
Dok.: AW-IR nr 85 080. Wykaz lagrów sowieckich 1939-1943.

Mirosław Nowosielski
SKARŻYŃSKI FELIKS h. Bończa (10.04.1825-25.09.1902), wł. maj. Golędzkie, Pobórz i Świechów (Śmiechów) (pow. kutnowski). Najmłodszy syn Michała i Józefy
z Podczaskich.
Rodzeństwo: 1. Jan i 2. Ignacy.
E S. odziedziczył po ojcu maj. Pobórz (433 ha). W 1868 kupił od Edwarda O rsetti
maj. Świechów-Jastrzębie, a w 1883 nabył od Ryszarda Pogonowskiego maj. Golędz
kie (246 ha).
F.
S. oż. z Józefą z Niemojowskich (29.04.1836-15.05.1908), ich dzieci: 1. Maria, za
Henrykiem Sokolnickim; 2. »->■Adam; 3. Felicja, za Florianem Grużewskim; 4. A n
toni; 5. Anna, za Stanisławem Chaniewskim; 6. Halutka, zm. w wieku 10 lat; 7. Jó 
zefa; 8. Elżbieta, l°v. za Kazimierzem Glińskim, 2°v. za Władysławem Skarżyńskim
oraz 9. Jadwiga, za Władysławem Dobrzyckim.
F S. i jego żona Józefa pochowani są w grobie rodzinnym przy kościele w Trębkach
(pow. gostyniński).
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 63. Akta majątkowe — hipoteka w Kutnie; Relacje Zofii Humięckiej.

Teresa Kłoczowska i Andrzej Skarżyński
SKARŻYŃSKI ADAM h. B o ń cza (1 8 6 0 17.11.1940), wł. maj. Świechów (Śmiechów)
(pow. kutnowski). Syn
Feliksa i Józefy
z Niemojowskich.
Rodzeństwo: zob. biogram Feliksa Ska
rżyńskiego.
A. S. zarządzał majątkiem i aktywnie p ra 
cował społecznie, m.in. w Okręgowym Tow.
Rolniczym w Kutnie, w Kutnowskiej Rolni
czej Stacji Doświadczalnej oraz jako członek
administracji Spółki Akcyjnej Zakłady Rol
niczo-Przemysłowe Ziem i Kutnowskiej.
Oż. 1. z Ireną Łebkowską, 2. z Leonią
Szadkowską (l°v. Kozłowską). Wyrzucony
przez Niemców na początku II wojny świato
wej z maj. Świechów, zm. bezdzietnie w M ni
chu (pow. kutnowski). Pochowany w grobie
rodzinnym w Oporowie (pow. kutnowski).
Dok.: „Czasopismo Rolnicze”, nr 2 z 30.03.1924 (Kut
no), s. 16; M. Różański, 20-lecie Kutnowskiego Towarzy
stwa Rolniczego, „G azeta Rolnicza” z 25.02.1927,
s. 197-198. Relacje Zofii Humięckiej.

Adam Skarżyński

Teresa Kłoczowska i Andrzej Skarżyński
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SKARŻYŃSKI ANTONI h. Boncza (3.06.1865-4.08.1943), wł. maj. Pobórz (pow.
kutnowski). Syn ^ Feliksa i Józefy z Niemojowskich. Ur. w Poborzu.
Rodzeństwo: zob. biogram Feliksa Skarżyńskiego.
A. S. ukończył szkołę realną w Łowiczu w 1883. Studia odbył w Polit. w Rydze, po
czątkowo na Wydz. Mechanicznym, a potem na Wydz. Chemicznym, który ukończył
w 1890 ze stopniem inż. chemii. W Rydze brał czynny udział w życiu akademickim,
należąc do polskiej korporacji „Arkonia”, pozostając jej wiernym filistrem (nr ewid.
301) do II wojny światowej. W 1939, jako najstarszy filister, otworzył w Resursie
w Warszawie tradycyjny bal „Arkonii”.
Po ukończeniu Polit. pracował 2 lata w cukrownictwie, a następnie odbył praktyki
rolnicze, m.in. w Strzelcach w pow. kutnowskim. W 1896 przejął od ojca rodzinny Po
bórz (433 ha).
Szerzył wśród sąsiadów idee konieczności zrzeszania się w instytucjach niezbęd
nych do podniesienia rolnictwa, rodzimego handlu oraz oświaty ludowej. Z a swe
przekonania narodow e doznał licz
nych prześladowań od władz rosyj
skich. Dzięki inicjatywom jego i rolni
ków z sąsiednich okolic oraz m ie
szkańców K utna zaczęły powstawać
instytucje, które — dla uśpienia czuj
ności władz rosyjskich — pod niewin
nymi nazwami kryły w sobie poważne
narodowe cele. Np. budowa domu do
chodowego dla ochotniczej straży og
niowej w Kutnie posiadała cel szerszy,
gdyż miała być i stała się ogniskiem
kultury polskiej dla Kutna i okolicy.
W założonej w Kutnie w 1899, jako
jednej z pierwszych w byłym zaborze
rosyjskim, Kutnowskiej Rolniczej Sta
cji Doświadczalnej odbywały się liczne
zjazdy rolnicze. Z astęp o w ała ona
Tow. Rolnicze.
A. S. był inicjatorem i założycielem
oraz członkiem zarządu utworzonej
przy ww. Stacji spółki w odno-drenarskiej (melioracyjnej) „Spójnia”, obej
Antoni Skarżyński
mującej cały pow. kutnowski i część
sąsiednich. Spółka ta wybudowała pod
Kutnem w Kaszewach cegielnię produkującą cegły prasowane i sączki drenarskie.
Dzięki tej inicjatywie kilka lat przed I wojną światową ok. 90% ziemi folwarcznej
w kutnowskim było zmeliorowane. Kolejno powstawały: Filia Syndykatu Rolniczego
Warszawskiego w Kutnie, a po wojnie rosyjsko-japońskiej, gdy pozwolono w 1906 na
utworzenie Centralnego Tow. Rolniczego — powstało i w Kutnie Okręgowe Tow.
Rolnicze z Kółkami Rolniczymi. Celem CTR było m.in. łączenie wszystkich polskich
warsztatów rolnych bez różnicy wielkości w jedno Tow. Rolnicze.
We wszystkich tych pracach A. S. brał czynny udział, będąc od założenia Okręgo
wego Tow. Rolniczego w Kutnie jego wiceprezesem, a następnie prezesem (co naj
mniej przez 12 lat). Zdając sobie sprawę z wielkiej potrzeby oświaty rolniczej i spo
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łecznej wśród rolników, przyjął m andat prezesa Wydz. Kółek Rolniczych, który pia
stował przez 11 lat. Pod jego kierownictwem założono: 35 Kółek Rolniczych z ogólną
liczbą 2352 członków, 24 koła gospodyń wiejskich, 34 stowarzyszenia Młodzieży Pol
skiej i ok. 25 Ochotniczych Straży Ogniowych. Utworzono też szkoły gospodarcze dla
dziewcząt „Mirosławice” i dla chłopców — „Mieczysławów”.
A. S. wniósł istotny wkład w rozwój rolnictwa i wyrobienie poczucia obywatelskie
go wśród rolników w pow. kutnowskim. Dowodem tego było nadanie mu w 1924,
w 25-lecie jego pracy, dyplomu członka honorowego Kutnowskiego Tow. Rolnicze
go. Podczas I wojny światowej, w związku z aktualnymi potrzebami, całą działalność
Tow. Rolniczego obrócił na ratowanie zniszczonych warsztatów pracy, tworząc rów
nocześnie kilka komisji żywnościowo-rolniczych. Pod koniec I wojny światowej orga
nizował aprowizację miast oraz współuczestniczył przy tworzeniu WP, walnie przy
czyniając się, w tym również ze znacznych środków z własnego Poborza, do utworze
nia 3 szwadronu 2 P. Uł. Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego.
Po I wojnie światowej A. S. stworzył przy pomocy Tow. Rolniczego ponad 100 spółek
wodnych dla przeprowadzenia melioracji gospodarstw rolnych pow. kutnowskiego.
Założył szereg mleczarni spółdzielczych i spółek mięsnych, przewidując możliwości
eksportu masła i bekonu za granicę. Przyczynił się też znacznie do budowy wielkiego
Młyna Ziemiańskiego w Kutnie. Oprócz swej podstawowej działalności w Tow. Rol
niczym i Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Kutnie, A. S. uczestniczył czynnie w n a
stępujących instytucjach rolniczo-społecznych: był członkiem Rady Głównej CTR
(w Warszawie), Kom itetu Centralnego Tow. Rolniczego i Zarządu Wydz. Kółek C en
tralnego Tow. Rolniczego; był członkiem Zarządu Syndykatu Rolniczego Warszaw
skiego, prezesem Rady Nadzorczej Filii Syndykatu Rolniczego Warszawskiego w Kut
nie. Ponadto brał czynny udział w miejscowym ZZ, był przez szereg lat z ramienia
Tow. Rolniczego w zarządach szkół „Mieczysławów” i „Mirosławice”, uczestniczył
w pracach Polskiej Macierzy Szkolnej. A. S. był członkiem Komitetu Budowy Domu
Strażackiego i Szkoły Handlowej (obecnie Gimn. im. H. Dąbrowskiego w Kutnie),
brał czynny udział w zakładaniu stowarzyszeń spółdzielczych, takich jak „Kutnowianka”, „W spólna Praca” i wiele innych. Żadna placówka o charakterze społecznym
w mieście Kutnie nie powstawała bez jego czynnego udziału. Był członkiem Rady
Gminnej w Oporowie, będąc w niej prezesem Dozoru Szkolnego oraz działając w ko
misjach: drogowej i wodnej. W swym m ajątku prowadził Kółko Rolnicze. A. S. był
aktywny społecznie w wyżej wymienionych instytucjach do wybuchu II wojny świato
wej, w czasie której ukrywał się u przyjaciół w GG. Zm. w Czerniewie k, Kiernozi
u p. Boskich. Pochowany w grobie rodzinnym w Trębkach (pow. gostyniński),
A. S. oż. się w 1896 z Teklą Zielińską (28.09.1877-4.07.1928) h. Ciołek z Gradowa
(pow. sochaczewski), córką Juliusza i Wiktorii Kretkowskiej z Baruchowa. Dwie sio
stry Tekli Zielińskiej wyszły za mąż za przyjaciół A. S. — Arkonów z czasów studiów
w Rydze — dwóch braci bar. Manteufflów: Aniela za Leona (dzieci: Tadeusz, Leon,
Edward), a M aria za Henryka (dzieci: Jerzy, Jadwiga, Ryszard). Stąd rodzina A nto
niego Skarżyńskiego była bardzo zaprzyjaźniona z rodziną Manteufflów, a ich dzieci
spędzały często wakacje i święta w Poborzu.
Jego dzieci: 1. Juliusz (1898-1972); 2. Bolesław (17.06.1900-12.04. 1919), ukoń
czył Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie. Po rozpoczęciu studiów w listopadzie
1918 wstąpił ochotniczo do WP do Szwadronu Jazdy Ziem i Mazowieckiej pod do
wództwem rtm. Kossaka, włączonego później do 3 p. uł. Śmiertelnie ranny pod Ejszyszkami, zm. w Wilnie. Pochowany w grobie rodzinnym w Trębkach; 3. Zofia (7.03.
1902-21.02.1976), uczennica Gimn. im. Cecylii Plater-Z yberk w Warszawie, za Ada
mem Humięckim. Zm. bezdzietnie w Warszawie, pochowana w grobie rodzinnym
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Juliusz Skarżyński

Bolesław Skarżyński

w Trębkach; 4. Janina Jadwiga (15.10.1905
15.12.1982), uczennica Gimn. im. Cecylii Plater-Zyberk, poślubiła 27.06.1933 ^ Adama
Bielińskiego, ostatniego dowódcę 15 P Uł.
Poznańskich. Więźniarka łagrów sowieckich,
siostra szpitali polowych II Korpusu na Bli
skim Wschodzie i we Włoszech. Odznaczona
Krzyżem Pam iątkow ym M onte Cassino.
Otrzymała odznaki pułkowe 12 P. Uł. Po
dolskich i 15 P Uł. Poznańskich w uznaniu
ofiarnej i serdecznej opieki nad rannymi żoł
nierzami. Była we Włoszech M atką Chrzest
ną Sztandaru 12 P Uł. Zm . bezdzietnie
w Londynie. Pochowana w grobie rodziny
Bielińskich w Bidzinach (pow. opatowski).

Janina Bielińska

Dok.: „Czasopismo Rolnicze”, nr 2 z 30.03.1924 (s. 15).
Kutno; „Gazeta Rolnicza”, nr 47 z 21.11.1924 (s. 1148
1156), nr 4 z 28.01.1927 (s. 87), nr 24-25 z 17.06.1927
(s. 757-758), nr 44-45 z 9.11.1928 (s. 1504-1521); Spis
ziemian, woj. warszawskie, s. 63; PSB, t. II, s. 9 (dot. Ada
ma Bielińskiego); 25-lecie Stacji Doswiadczalno-Rolniczej w Kutnie, „Tygodnik Kutnowski”, nr 45 z 9.11.1924;
Księga Pamiątkowa Stulecia Arkonii, 1879-1979, Ryga-W.-Londyn, Koło Filistrów Arkonia na Obczyźnie,
Londyn 1981, H. Lesiak, Kutno w latach 1927-1939,
„Biblioteczka Regionalna”, Towarzystwo Przyjaciół Zie-
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mi Kutnowskiej, Kutno 1995; J. Les'niewska, Stacja Doświadczalno-Rolnicza w Gołębiewie 1899-1939,
„Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, t. II, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Kutno 1998,
s. 203-224; D. Marchewka, Antoni Skarżyński z Poboiza, „Verbum Nobile” 2000, nr 13-14, s. 30-33; M. Ró
żański, 20-lecie Kutnowskiego Towarzystwa Rolniczego, „Gazeta Rolnicza”, nr 7 z 18.02.1927, s. 155-158,
nr 8 z 25.02.1927, s. 197-198; Ułani Podolscy. Dzieje Pułku Ułanów Podolskich 1809-1947, Wr. 1991 (re
print); Zasłużony Ziemianin, „Tygodnik Kutnowski”, nr 42 z 19.10.1924.

Teresa Kloczowska i Andrzej Skarżyński
SKARŻYŃSKI JÓ ZEF h. Bończa (zm. 15.10.1923), wł. maj. Golędzkie (pow. kut
nowski). J. S. i jego potomkowie piszą się Skarżyńscy. Syn sr+ Feliksa i Józefy z Niemojowskich.
Rodzeństwo: zob. biogram Feliksa Skarżyńskiego.
J. S. gospodarując w swoim m ajątku był równocześnie działaczem Kutnowskiego
Tow. Rolniczego i położył duże zasługi dla jego rozwoju.
Został pochowany w grobie rodzinnym w Oporowie (pow. kutnowski). Oż. z Anną
z Szadkowskich, po śmierci męża wł. maj. Golędzkie, zm. w 1945 i pochowaną w Czę
stochowie.
Dzieci: 1. Jan (12.09.1895-22.04.1965), współwł. maj. Golędzkie. Oż. z Wandą
z Kamockich. Pochowany w Szczecinie na Cm. Centralnym. Jego córki: 1.1. M aria
(ur. 1921), l°v. Lipkowska — mąż Zbigniew (zm. 1945), ich syn l . l a.l. Jacek (ur.
1944), abs. UW, prof. chemii w Kanadzie, 2°v. Brzozowska — mąż Wacław (zm.
1987), dzieci: l . l b.2. Stanisław (ur. 1950), l . l b.3. Agnieszka (ur. 1951), abs. SGGW, za
Jam esem Prechtl, zamieszkała w USA; 1.2. Wanda (ur. 1922), za Janem Majewskim
(zm. 1981); 2. Witold (1897-1940?), współwł. maj. Golędzkie i Chrosno (pow. kutnow
ski). Działacz Tow. Gimnastycznego „Sokół” w Kutnie. Rozstrzelany przez Niemców.
Oż. z Janiną z Orzechowskich, dzieci: 2.1. H anna Wolff, uczestniczka Powstania War
szawskiego, zm. w Kanadzie; 2.2. Jan (1930-1944), zginął w nieznanych okolicznoś
ciach w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego; 2.3. M aria Celina l°v. Rumiń
ska, syn 2.3.1. Paweł; 2°v. M eers, zamieszkała w Kanadzie; 3. H elena (1900-1959),
współw. maj. Golędzkie, od 1928 za Jerzym Robowskim. Pochowana w Szczecinie na
Cm. Centralnym, jej synowie: 3.1. Stanisław (ur. 1930) i 3.2. Andrzej Józef (ur. 1931),
jego syn 3.2.1. Jerzy (ur. 1956); 4. Feliks (1902-1969).
Dok.: Lista, s. 942; H. Lesiak, K itno w latach 1927-1939, „Biblioteczka Regionalna”, Towarzystwo Przyja
ciół Ziemi Kutnowskiej, Kutno 1995; M. Różański, 20-lecie Kutnowskiego Towaizystwa Rolniczego, „Gazeta
Rolnicza”, nr 7 z 18.02.1927, s. 155-158; Hipoteka w Kutnie.

Teresa Kloczowska i Andrzej Skarżyński
SOBAŃSKI KAZIMIERZ h. Junosza (14.12.1859-11.02.1909), wł. dóbr Guzów
(pow. błoński), a także na Podolu maj. Obodówka. Syn Feliksa, wł. Guzowa i Obodówki i innych maj. na Podolu, wiceprezesa Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warsza
wie i Emilii z hr. Łubieńskich h. Pomian. Był wnukiem po mieczu Ludwika Sobań
skiego, wł. Wasylówki, marszałka szlachty pow. bracławskiego, oraz Rozalii z hr. Ł u
bieńskich, a po kądzieli wnukiem Kazimierza hr. Łubieńskiego, wł. Kazimierza i G u
zowa, mjr. W P w powstaniu listopadowym i M arii z hr. Krasińskich h. Ślepowron.
W 1886 K. S. objął przekazane m u przez ojca dobra guzowskie. D obra Guzów, n a
leżące w XIX w. do hr. Łubieńskiego, miały w 1. 80. ogólną powierzchnię 6147 ha.
W skład dóbr wchodziły: Guzów — 1098 ha, osada fabryczna, cukrownia i rafineria,
fol.: Irena — 237 ha, Czerwona Niwa — 528 ha, Konstancja — 195 ha, Rozynów —
321 ha, Ruda Guzowska — 966 ha, Sekule — 1085 ha, Rotów — 122 ha, Ulaski —
551 ha, Stare Wiskitki— 336 ha, Wola M iedniewska— 406 ha, M aryam pol— 284 ha.
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Dzięki zabiegom Julii z Golicynów Górskiej h. Boża Wola, K. S. został kamerjunkrem rosyjskiego dworu cesarskiego. Od 1906 do śmierci był wiceprezesem Rady
Nadzorczej Tow. Opieki nad Dziećmi w Warszawie. Był czł. zarządu Tow. Osad Rol
nych i Przytułków Rzemieślniczych, a także kuratorem szpitala w Skierniewicach. Był
kolekcjonerem, zgromadzone numizmaty zapisał testam entem M uzeum Miejskiemu
w Warszawie (ob. Muzeum Narodowe). Ślub z M arią z Górskich, córką Konstantego
i Julii ks. Golicyn, odbył się 10.02.1886.
Zm. w Warszawie. Pochowany został w grobie rodzinnym na cm. w Wiskitkach
w pobliżu Guzowa. Małżeństwo pozostało bezdzietne.
Dok.: Górscy h. Boża Woła, pod red. K. Górskiej-Gołaskiej, P. 2000, s. 129-133. Materiały rodzinne w po
siadaniu rodziny Krzysztofa Górskiego.

Stanisław Konarski
SOKOLNICKI ZENON h. Nowina (27.05.1837-15.10.1922), wł. maj. Kaszewy Ko
ścielne (pow. kutnowski) i Rogaszyn (pow. łęczycki). Syn M ichała (1805-1889) i Kon
stancji ze Świętosławskich h. Rola, wnuk Jana Nepom ucena (1762-1813), młodszego
brata słynnego napoleończyka gen. Michała
Sokolnickiego i M arianny z Zakrzewskich
h. Wyssogota. B ratem m atki Z enona był
Zenon Świętosławski, pisarz rewolucjonista,
autor „Ludu Polskiego”.
Z. S. gospodarował w Kaszewach (140 ha)
i Rogaszynie (255 ha). Brał udział w przygo
towaniach do Powstania Styczniowego 1863
i był komisarzem R ządu Narodowego na
pow. kutnowski. W 1880 odrestaurował ko
ściół św. Andrzeja Apostoła w Kaszewach
Kościelnych. W 1910 sprzedał m ajątek prze
nosząc się do Krakowa.
Oż. 24.11.1875 z N atalią Stępowską h. Ju
nosza (1841-1928). Dzieci: 1. Gabriel (18771975), elektronik, od 1921 prof. PLw., 1931—
1932 rektor, od 1923 czł. Akademii Nauk
Technicznych, w spółzał. S tow arzyszenia
Elektryków Polskich. Żonaty z M arią Stattler (1881-1969); 2. Michał (1880-1967), hi
storyk, polityk i dyplomata, wieloletni am ba
Zenon Sokolnicki
sador R P w Turcji. Oż. z Ireną Podoską h. Ju
nosza (1890-1980).
Dok.: biogramy rodziny Sokolnickich: PSB, t. XL, s. 68-72, 80-86, 92. Dokumenty w posiadaniu autora.

Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI STANISŁAW WINCENTY h. Nowina (8.01.1847-1.06.1917), wł.
maj. Opłucko wraz z hutą szkła (pow. Kamionka Strumiłowa) oraz Pogrzybowa z fol.
Dębin, Dziekan, Jelitów, Rabczyn i Sulisław (pow. odolanowski). Syn Józefa Walen
tego (1819-1866) i Korduli z Żeromskich h. A bdank (1828-1909), wnuk Józefa z Jarogniewic (1791-1853) i Seweryny z Mycielskich h. Dołęga (1798-1824).
Rodzeństwo: 1.
Władysław (1851-1917).
Opłucko miało powierzchni 470 ha, a dobra Pogrzybów łącznie z folwarkami 2433 ha.
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Oż, 26.09.1882 z Bronisławą Laskowską h. Korab (1859-1891). Syn 1.
Tadeusz
(1884-1968).
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI TADEUSZ h. N owina (23.07.
1884—14.01.1968), wł. dóbr Pogrzybów z fol. D ę
bin, Dziekan, Jelitów, Rabczyn i Sulisław (pow.
odolanowski). Syn sr+ Stanisława Wincencego
(1847-1917) i Bronisławy z Laskowskich h. K o
rab (1859-1891).
Po ojcu odziedziczył dobra Pogrzybów o po
wierzchni 2433 ha.
Oż. 20.04.1919 z Izabelą Sokolnicką, swą ku
zynką. Po wojnie mieszkał w Legnicy. Córka 1.
Bronisława (ur. 1920) mieszka w Legnicy.
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI BARTŁOMIEJ h.
N o w in a
(21.08.1848-1.09.1923), wł. maj. Tarnawa (pow.
kostrzyński) i Krzyżowica (pow. pszczyński). Syn
Thdeusza (1794-1874) i Kazimiery z Sokolnickich (1821-1856), która była córką starszego bra
ta swego męża Józefa (1786-1858), wnuk Piotra
Prokopa (1762-1808), szambelana JKM i mini
Tadeusz Sokolnicki
stra Rządu Księstwa Warszawskiego i Nepomuceny z Suchorzewskich h. Zarem ba (1765-1845).
Maj. Tarnawa miał powierzchnię 571 ha, a maj. Krzyżowica 220 ha.
Oż. 23.10.1873 z Lucyną Moszczeńską h. Nałęcz (1848-1922). Dzieci: 1. »a- Stefan
(1874—1906); 2.
Michał (1874-1945); 3. Władysława (1875-1920), za M arcelim
Langiewiczem.
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI STEFAN h. Nowina (24.07.1874-10.09.1906), wł. maj. Krzyżowica
(pow. pszczyński). Syn sr+ Bartłomieja (1848-1923) i Lucyny z Moszczeńskich h. N a
łęcz (1848-1945). Ojciec przekazał mu Krzyżowicę (220 ha). Kawaler.
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI MICHAŁ h. Nowina (24.07.1874-5.01.1945), wł. maj. Brzoza (pow.
bukowski). Syn »a- Bartłomieja (1848-1923) i Lucyny z Moszczeńskich h. Nałęcz
(1848-1922).
Posiadając rozległy maj. Brzoza (1959 ha), sprzedał odziedziczoną po bracie *-»■
Stefanie Krzyżowicę (220 ha).
Oż. 17.05.1904 z Barbarą Żerom ską h. Abdank. Dzieci: 1. Michał (1905-1980),
zootechnik w PG R „Mchowa” (pow. kolski), oż. (1946) ze Stanisławą Monitową
(1908-1976); 2. Jan (1907-1980), por. PSZ na Zachodzie. Mieszkał w Anglii, zginął
w wypadku samochodowym; 3. M aria (1908-1984), mieszkała w Poznaniu.
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
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SOKOLNICKI MACIEJ h. Nowina (23.02.1851-1912), wł. maj. Pakosław (pow.
krobski). Syn Em ila z Małych Jezior (1818-1874) i Władysławy z Sidorkiewiczów
h. własnego (1820-1876), wnuk Józefa Telesfora (1786-1858) z Pigłowic i Józefy
z Chłapowskich h. Dryja (1798-1875).
Kawaler, po jego śmierci krewni sprzedali m ajątek o powierzchni 417 ha.
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI JAN NEPOMUCEN h. Nowina (4.08.1851-2.05.1917), wł. maj. Powiercie i Janiszew (pow. kolski). Syn Ludwika (1822-1900) i Emilii z Ożegalskch
h. Kościesza l°v. Michałowej Chłapowskiej, wnuk Józefa z Pigłowic (1786-1858) i Jó 
zefy z Chłapowskich h. Dryja (1798-1875).
Rodzeństwo: 1.
Witold (1855-1908).
J. S. zarządzał obydwoma maj. Powiercie (ok. 523 ha) i Janiszew (325 ha), znany
był jako pracowity i zapobiegliwy gospodarz. Dzięki wyjątkowej energii, oszczędności
i zaufaniu, jakie miał u współobywateli, nie tylko nie stracił majątków, ale zostawił je
bez długów i jeszcze dokupił ziemi.
Oż. 7.01.1884 z M arią Stablewską h. Oksza (1865-1937). Dzieci: 1. Emilia (ur.
i zm. 1885); 2. H elena (1885-1952), za Tadeuszem Brodowskim h. Łada; 3. Janina
(1886-1902); 4.
Jerzy (1887-1942); 5.
Henryk (1891-1981).
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI JERZY h. Nowina (7.12.1887-10.05.1942), wł. maj. Powiercie (pow.
kolski). Syn
Jana Nepom ucena (1851-1917) i Marii ze Stablewskich h. Oksza
(1865-1937).
Rodzeństwo: zob.
biogram Jana N epo
m u c e n a S okolnickiego.
Zarządzał odziedzi
czonym m ajątkiem
(ok. 523 ha). Był p re
zesem Z Z pow. kol
skiego. Własnym ko
sztem wystawił od
dział wojska w 1920.
Kawaler O rderu Vir
tuti Militari za udział
w wojnie 1920, ranny
pod Ciechanowem.
Ślub 15.08.1922
z M arią Krzymuską
Dwór w Powierciu
h. R adw an (1 8 9 5 1986). Dzieci: 1. H a
lina Franciszka (1923-1990), za (1954) Henrykiem Załuskim h. Rawicz (1911-1968);
2. Jan Nepom ucen (1924-1989), st. inspektor wrocławskich przedsiębiorstw gospo
darki komunalnej, oż. (1954) z M arią Dzierżykraj-M orawską h. Nałęcz; 3. Włady
sław Bogumił (1926-1977), mgr inż. PŁ, oż. (1974) z N atalią Łopuchowską.
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
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Dwór w Janiszewie

SOKOLNICKI HENRYK h. Nowina (19.01.1891-10.12.1981), wł. maj. Janiszew
(pow. kolski), rolnik, dyplomata. Syn ^ Jana Nepom ucena (1851-1917) i Marii ze
Stablewskich h. Oksza (1865-1937). Ur. w Janiszewie.
Rodzeństwo: zob. biogram Jana Nepom ucena Sokolnickiego.
Maj. Janiszew wg informacji Juliusza
Sokolnickiego liczył 325 ha. D. Zaroszyc
(iWykaz właścicieli ziemskich dawnego wo
jewództwa łódzkiego, W. 1991, s. 10) poda
je łącznie z maj. Marianów — 772 ha.
H.
S. uczęszczał do szkoły realnej
w Kaliszu, po strajkach szkolnych 1905
przeniósł się do Wyższej Szkoły Realnej
w Krakowie, w której w czerwcu 1908
zdał m aturę. Od listopada 1908 studiował
w wyższej szkole rolniczej w Gembloux
(Belgia). Po uzyskaniu dyplomu inż. nauk
rolniczych powrócił w grudniu 1911 do
Janiszewa, ale nie chciał zostać na gospo
darstwie i w 1913 wyjechał na studia poli
tyczno-adm inistracyjne do U niversité
Libre w Brukseli, a w 1915 przeniósł się
do Lozanny, gdzie w 1917 uzyskał dyplom
mgr. nauk społecznych. Do służby dyplo
matycznej został przyjęty w czerwcu 1919
i mianowany sekretarzem poselstwa RP
w Brukseli. Od 1.04.1921 był chargé d’af
faires Poselstwa RP w Oslo i kierował tą
placówką do 15.11.1924. Do centrali w ró
cił na początku stycznia 1925 i do 1932
kierował jednym z referatów Wydz. Z a 
Henryk Sokolnicki
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chodniego D epartam entu Polityczno-Ekonomicznego MSZ. Nominację na radcę
Poselstwa A m basady Polskiej w M oskwie otrzym ał 1.05.1932. N astępnie od
1.01.1936 do 25.06.1941 był posłem nadzwyczajnym i m inistrem pełnomocnym w
Helsinkach, a od 1.09.1941 do końca grudnia 1942 radcą Ambasady R P w Kujbyszewie. W następnych latach do 5.07.1945 pełnił obowiązki charge d’affaires w Sztokhol
mie. Do 1951 był w Szwecji formalnym przedstawicielem rządu R P na emigracji oraz
prezesem Zjednoczenia Polskiego. Następnie zamieszkał w Finlandii, zm. w Helsin
kach. Był kawalerem Wielkiego Krzyża Magistralnego Suwerennego Zakonu M al
tańskiego.
Ż oną H. S. była Irena Kaarina Hyvarinen (1913-1963). Ślub odbył się 9.08.1940.
Dzieci: 1. Bogumił Heikki (ur. 1941), oż. z Eevą Peronen (ślub w 1975), mieszka
w Finlandii; 2. Piotr (ur. 1942), mieszka w Szwecji, gdzie zmienił nazwisko na Peter
Falkham; 3. M arek (ur. 1944), inż. leśnik, mieszka w Kanadzie.
Dok.: Kto był kim w IIRP, s. 112; PSB, t. XL, s. 70-72.

(B. K.)
SOKOLNICKI WŁADYSŁAW h. Nowina (2.10.1851-6.06.1917), wł. maj. Kaliszany
(pow. opatowski). Syn Józefa Walentego (1819-1866) i Korduli z Żeromskich h. Abdank (1828-1909), wnuk Józefa z Jarogniewic (1791-1853) i Seweryny z Mycielskich
h. Dołęga (1798-1824).
Rodzeństwo: 1. »->■Stanisław Wincenty (1847-1917).
Po jego śmierci m ajątek o powierzchni 355 ha został sprzedany przez żonę i córkę,
które przeniosły się do Krakowa.
Oż. 19.04.1887 z Joanną Rutkowską h. Pobóg (1864-1935). Córka 1. Maryla
(1888-1968), za Dobrzańskim.
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI JÓ ZEF JAN h. Nowina (17.03.1858-1914), wł. maj. Satrzaska (pow.
makowski) i Zam bsk (pow. pułtuski). Syn Juliana (1812-1880) i Emilii z Konarzew
skich h. Wręby (1829-1881).
Gospodarował w obu majątkach o powierzchni 230 ha i 680 ha.
Oż. 6.01.1886 z Pelagią Olszewską h. Lis. Dzieci: 1. Paulina (ur. 1887), za Józefem
Ostaszewskim h. Ostoja; 2. Stefan (ur. 1889); 3. Kazimierz (ur. 1891); 4. Ludwik (ur. 1898);
5. H elena (ur. 1899); 6. Mieczysław Tomasz (ur. 1907). Dalsze ich losy są nieznane.
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI CELESTYN h. Nowina (12.11.1859-15.08.1922), wł. dóbr Kajew (pow.
kutnowski). Syn Stanisława (1817-1883) i Heleny z Mikorskich h. Ostoja (18391915), wnuk Józefa z Jarogniewic (1791-1853) i Seweryny z Mycielskich h. Dołęga.
Rodzeństwo: 1. sr+ Rom an (1864—1928).
Do Kajewa należały fol. Łopienno, Fryderykowo, Laskowo, Julianowo i Zieleniec,
łącznie 1710 ha.
Oż. 30.06.1908 z Zofią Wolszleger h. własnego, rozwiedziony, bezdzietny.
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI ROMAN h. Nowina (17.04.1864-25.08.1928), wł. maj. Cieśle i K ar
czemka (pow. pleszewski), od 1920 przejął Kajew z przyległościami. Syn Stanisława
(1817-1883) i Heleny z Mikorskich h. Ostoja (1839-1915).
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Rodzeństwo: 1. >»►Celestyn (1859-1922).
Zarządzał dwoma maj. Cieśle i Karczemka o łącznej powierzchni 600 ha. Po śmier
ci brata Celestyna w 1922 przejął dobra Kajew (1710 ha). Po śmierci R. S. majątki zo
stały sprzedane, a pieniądze podzielone między pozostałe siostry i krewnych. Kawaler.
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI JÓ ZEF SATURNIN h. Nowina (17.11.1870-7.04.1927), wł. maj.
Kownaty Zendowe (pow. ciechanowski). Syn Andrzeja Mikołaja (1841-1923) i M a
rianny z Buraczyńskich.
Zarządzał swym m ajątkiem o powierzchni 57 ha.
Oż. w 1910 z M arianną Józefą Grączewską h. Nałęcz. Dzieci: 1. Stanisław (19121980), pracował w centrali nasiennej w Ciechanowie, oż. z Anielą Niesiołowską h. Ja
strzębiec; 2. Mieczysława (ur. 1913); 3. Regina (ur. i zm. 1915); 4. H elena (ur. 1916);
5. Rom ana (ur. i zm. 1918); 6. M arianna (ur. 1920); 7. Janina (ur. 1922); 8. D anuta
(ur. 1926).
Dok.: Akta metrykalne parafii.

Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI JAN NEPOMUCEN h. Nowina (26.02.1884-25.10.1953), wł. maj.
Nacesławice (pow. kolski). Syn Adolfa (1842-1899) i Haliny z Gołembowskich h. Po
raj (1850-1916).
Zarządzał swoim majątkiem (255 ha), biorąc jednocześnie aktywny udział w życiu
politycznym i społecznym pow. kolskiego. Działacz SN, współpracownik Rom ana
Dmowskiego, od 1938 był prezesem SN na pow. kolski, tułecki i ostrowski. Radca
TKZ, organizator kółek rolniczych, prezes „Sokoła”. Więziony przez gestapo w Kali
szu od 9.11.1939 do 9.02.1940. W grudniu 1939 rodzina wysiedlona do GG.
Oż. 22.08.1917 z Franciszką Dąmbską h. Godziemba (zm. 1968). Dzieci: 1. M aria
A ntonina Jolanta (ur. 1918), l°v. Zdzisławowa Łęcka h. Nałęcz, rozwiedziona, 2°v. za
Zbigniewem Gutowskim h. Ciołek, mieszka
w Kanadzie; 2. M ichał (1920-26.09.1944),
student Wydz. Rolnego UP, czł. Z W Z AK,
uczestnik Powstania Warszawskiego, poległ
na Mokotowie; 3. Adolf (1923-1992); 4. Iza
bela (1924-1996).
Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOKOLNICKI JAN KAZIMIERZ h. Nowi
na (19.06.1892-04.1940), wł. maj. Szwejki
Wielkie (pow. rawski). Syn Jakuba Kazimie
rza (1858-1919) i Stefanii Izabeli z Wilskich
h. Prawdzie (1865-1935).
W okresie międzywojennym zarządzał swym
majątkiem o pow. 431 ha. Oficer rezerwy,
zmobilizowany w 1939, zginął w Charkowie.
Oż. 6.10.1920 z Ludwiką M ichaliną Okęcką h. Radwan. Córka 1. M aria Kazimiera
(1921-1985), żołnierz ZW Z AK. Odznaczona
Krzyżem Walecznych i Warszawskim Krzyżem
Powstańczym, pracowniczka Biura Odbudo-

Jan Kazimierz Sokolnicki
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wy Stolicy, l°v. w 1948 za Januszem Kazimierzem W ahren (zm. 1952), 2°v. w 1961 za
Andrzejem Wadowskim h. Ostoja.
Dok.: Indeks represjonowanych, t. II, s. 181.

Juliusz Sokolnicki (S. C.)
SOŁTAN PEREŚW IET- JAN ROMUALD h. własnego, czyli Syrokomla odm. (ur.
ok. 1870), wł. maj. Pereświetów (pow. rzeczycki). Syn Lucjana i Justyny z Jacynów.
Rodzeństwo: 1. Antonina; 2 . Stanisława, za Adamem Makowskim.
Maj. Pereświetów, w którym osiadł J. S. w 1. 80. XIX w., obejmował ziemię o po
wierzchni 512 ha. Stanowił zapewne resztę znacznych posiadłości Sołtanów z tzw.
młodszej, białoruskiej gałęzi tego rodu, wywodzącej się od Jana, syna Jana Aleksan
drowicza Sołtana i księżniczki Maryny Sołomereckiej. Do połowy XIX w. należało do
nich także Sołtanowo o powierzchni ok. 3400 ha, od 1853 własność Mikołaja
Wołka-Łaniewskiego, byłego marszałka pow. rzeczyckiego. Do czasu uwłaszczenia
do Sołtanów należała wieś Kaperówka.

Dwór w Pereświetowie, ok. 1903

Ośrodkiem maj. Pereświetów był dwór, pochodzący prawdopodobnie z pierwszych
dziesięcioleci X IX w. Drewniany, kryty gontem, z gankiem o dwóch parach drewnia
nych filarów wspierających trójkątny, otoczony gzymsem szczyt, stał wśród ogrodu
krajobrazowego, z kolistym gazonem przed podjazdem, obsadzonym dekoracyjnymi
krzewami. Wejście z ganku prowadziło do przedpokoju, a stąd do jednego z dwóch
głównych pomieszczeń, którym był pokój stołowy z wielkim stołem pośrodku
i z umieszczonym na wprost wejścia w prawym rogu ołtarzykiem Lucjana, przyszłego
księdza. Po lewej stronie znajdowały się wejścia, kolejno od strony przedpokoju: do
salonu, a następnie do dwóch sypialń. Po prawej stronie pokoju stołowego były tylko
jedne drzwi, prowadzące do pokoju przejściowego, z oknem w szczycie, z którego po
prawej stronie prowadziły drzwi do dwóch pokojów gościnnych, a po lewej kolejno do
sypialni gospodarza, gospodyni i do kuchni. Ściany zdobiły liczne portrety członków
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rodziny, często w strojach narodowych, z emblem atam i polskości. W pewnym odda
leniu od dworu wznosił się mniejszy budynek, w którym rezydowały dwie krewne J. S.
Najbliższe sąsiedztwo dla Pereświetowa stanowił Osowiec, wl. Chomskich i w części
Lubiczankowskich — Mieczysława (10.02.1890 w gub. kijowskiej -12.10.1926 w Wil
nie, prawnuka Jana Lubiczankowskiego, pierwszego znanego wł. Osowca) i Ireny
z Rodziewiczów (18.05.1892 w Wilnie - 19.05.1958 w Warszawie, jako Sielska), ro 
dzonej siostry Heleny Nowickiej. Wobec nadciągającej rewolucji swoje siedziby opuś
cili zarówno Lubiczankowscy, docierając jesienią 1918 do Wilna, jak i Sołtanowie
z Pereświetowa, którzy w 1918 zamieszkali w Białymstoku, a następnie w Sokółce.
W 1918 spalony został Pereświetów.

Karolina Sołtan

Jan Romuald Sołtan

J.
S. poślubił Karolinę z Rodziewiczów, córkę Michała i Marii z Wołłowiczów (zm.
w 1932).
Ich dzieci: 1. Stanisław (17.01.1896 w Pereświetowie -14.11.1945 w Otwocku), od
ok. 1922 asystent w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, gdzie odnalazł i wydal L i
sty Fryderyka Chopina do Jana Białobłockiego (W. 1926); jego badania umożliwiły od
tworzenie genealogii francuskiej rodziny kompozytora. Od jesieni 1927 przez kilka
miesięcy przebywał w seminarium w Pińsku, następnie zamieszkał u rodziców w So
kółce, przygotowując pracę doktorską „Powstanie na Litwie w r. 1830-31”, z której
fragm ent opublikował jako aneks do tom u pod red. H. Mościckiego Powstanie 1831
roku na Litwie. Wspomnienia uczestników (Wilno 1931); w 1930 wstąpił do zakonu b e
nedyktynów, śluby zakonne złożył w Zevenkerken w Belgii; ostatnie lata życia, ciężko
chory, spędził u brata Lucjana w Kolonii Wileńskiej i w sanatorium w Otwocku; 2.
Kazimierz (4.03.1898 w Pereświetowie -1 9 6 5 w Warszawie), po ukończeniu gimnaz
jum ochotniczo wstąpił do WP, zamieszkał w Warszawie, gdzie do wypadków m ajo
wych 1926 był ppor. w Szwadronie Przybocznym Prezydenta Rzeczypospolitej S. Woj
ciechowskiego; przeniesiony służbowo do 1 P. Szwoleżerów im. J. Piłsudskiego, mia
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nowany rtm. i dowódcą 3 szwadronu ckm. W kampanii wrześniowej 1939 dowódca
ww. szwadronu; w niewoli niem. od 27.09.1939, w Oflagu II C w Woldenbergu;
w 1944 ewakuowany do Oflagu V II A w M urnau, wyzwolonego przez wojska alian
ckie; automatycznie wcielony do Brygady Karpackiej II Korpusu gen. W. A ndersa we
Włoszech; w 1. 1945-1947 w Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii; do kraju wrócił
w 1948, gdzie został zdemobilizowany i przeniesiony do rezerwy; zamieszkał w War
szawie. Jego potomkowie: 2.1. Michał (ur. w 1929), 2.1.1. Michał (ur. w 1962), syn
2 .I.I.I. Michał (ur. w 1992); 3. Lucjan (5.051906 w Pereświetowie - 21.01.1951
w obozie w miejscowości Inta w Korni ASSR); w 1915 uczeń rosyjskiego gimn. realne
go w Homlu; od 1918 zamieszkał w Białymstoku, a następnie w Sokółce; od 1923
uczeń w Gimn. im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie; po otrzymaniu świadectwa
dojrzałości w 1926 przez rok studiował na Wydz. Prawa UW, potem wstąpił do Semi
narium Duchownego w Wilnie — prymicja 5.05. 1933; wikary w kościele św. Jana
w Wilnie; od 1.10.1937 w Kolonii Wileńskiej z misją organizowania parafii; w sierp
niu 1939 zmobilizowany jako kapelan 5 p. p. Legionów im. J. Piłsudskiego; po ustaniu
działań wojennych powrócił do Kolonii Wileńskiej; w maju 1940 deportowany przez
władze litewskie do parafii w pow. olickim; od sierpnia 1940 ponownie w Kolonii Wi
leńskiej; z 16 na 17.09.1943 aresztowany przez Niemców jako jeden ze stu zakładni
ków, trafił do obozu koncentracyjnego w Parwejniszkach, uwolniony 11.11.1943;
w czasie walk AK o Wilno 7.07.1944 niósł pomoc potrzebującym. Aresztowany przez
władze sowieckie 31.12.1944; zesłany do Workuty, skąd powrócił we wrześniu 1946;
aresztowany wiosną 1949, skazany na 25 lat pracy w obozie karnym, wywieziony zo
stał do miejscowości Inta (Korni ASSR), gdzie zm.
Dok.: R. Aftanazy, Dzieje rezydencji..., 1.11, s. 407^108; S. Dumin, S. Górzyński, Spis szlachty wylegitymowa
nej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej, W. 1992, s. 94 (Sołtan Pereświt-; Mi.); PSB, t. XL, s. 361-362 (dot. Stanisława, Kazimierza i Lucjana); T. Żychliński, Złota Księga
Szlachty Polskiej, s. 311-313, r. V, s. 316; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VIII, s. 8 (Pereświatów), 95 (Piereświetow), t. XI, s. 68 (Sohanów). Informacje Michała i Witolda Nowickich, Marii z Choiń
skich Wojtkiewicz; Dane metrykalne rodziny Narcyza Sołtana z Narodowego Archiwum Historycznego
Republiki Białorusi w Mińsku.

Krzysztof Cwiertniewski
SOŁTAN BOHDAN JÓ Z E F h. własnego (1893-1960), wł. maj. Brzostowica M uro
wana (474 ha) (pow. grodzieński). Syn Bohdana W iktora (19.03.1861-10.04.1912)
i M arii z Sołtanów (1863-1926).
Rodzeństwo: 1. M aria (1889-1967), za Zdzisławem hr. Grocholskim h. Syrokom
la, wł. maj. Pietniczany na Podolu; 2, Stanisław (1891-1919), odznaczony orderem
Virtuti M ilitari w wojnie polsko-bolszewickiej; 3. H elena (1895-1967), przed wojną
sekretarka generalna Zjednoczenia Katolickich Związków Polek, odznaczona za
działalność społeczną przez papieża Piusa XI krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice,
w czasie II wojny światowej była kom endantką III batalionu Wojskowej Służby K o
biet AK w Nieporęcie; 4. Adam (1898-1940), mjr dyplomowany w 1 p. uł., odznaczo
ny orderem Virtuti Militari, zginął w Katyniu; 5. Teresa (1901-1973), misjonarka
w zakonie franciszkanek, s. M aria Felicyta od Krzyża. Przed wstąpieniem do zakonu
brała udział w wojnie polsko-sowieckiej jako członkini Legii Ochotniczej Kobiet, za
co została odznaczona Krzyżem Walecznych. Od czasu złożenia ślubów zakonnych
w 1920 przez 53 lata pielęgnowała trędowatych, początkowo w Chinach, a następnie
w Argentynie, zm. w klasztorze San A ntonio de A rredondo pod Kordobą.
B. S. ukończył gimn. w Chyrowie, a następnie studiował na Polit, w Rydze, gdzie
otrzymał dyplom inż. rolnika. Przed wojną kierował majątkiem doświadczalnym
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Worniany pod Wilnem, należącym do USB. Podczas wojny 1939-1945 B. S. przeby
wał z żoną i synami w Wilnie i okolicach, początkowo utrzymując się z pracy fizycznej,
a w okresie okupacji niemieckiej administrując maj.: Wierszuba, Wiżulany, Glinciszki, Podbrzezie i Landwarów. W grudniu 1944 żona i syn Aleksander zostali areszto
wani przez NKWD: syn wypuszczony z więzienia na Łukiszkach, a żona wywieziona
do Saratowa, skąd wróciła w listopadzie 1945, zwolniona z obozu pracy ze względu na
skrajne wyczerpanie organizmu. Syn Stanisław uciekł przez zieloną granicę do Lubli
na. W grudniu 1945 B. S. z żoną i drugim synem przyjechał w ramach repatriacji do
Polski. Początkowo administrował majątkiem doświadczalnym przemysłu cukrowni
czego Waćmierek na Pomorzu, następnie przeniósł się z rodziną do Warszawy, gdzie
do śmierci pracował w Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.
B. S. ożenił się w 1923 w Warszawie z A nną z Nartowskich (1897-1970) h. Trzaska,
córką W itolda i Antoniny z Gombrowiczów h. Kościesza odm.
Dzieci: 1. Stanisław (18.08.1925-4.08.1986). Podczas II wojny światowej walczył
w AK przy wyzwalaniu Wilna spod okupacji niemieckiej. W 1951 ukończył studia na
Wydz. Mechanicznym Polit. Gliwickiej z tytułem mgr inż. Całe życie zawodowe p o 
święcił pracy nad konstruowaniem pieców przemysłowych do obróbki stali szlachet
nych, początkowo w Biurze Projektów Huty Warszawa, a następnie w Inst. M echaniki
Precyzyjnej na stanowisku docenta. Był autorem szesnastu patentów, w tym dwuna
stu wynalazków. Posiadał wiele odznaczeń państwowych, w tym Krzyż Kawalerski
O rderu Odrodzenia Polski. S. S. oż. 3.06.1956 z Teresą Jonkajtys (10.08.1929-10.08.
1998), córką H ieronim a i M arii z Januszkiewiczów, malarką. Bezdzietni; 2. Aleksan
der (ur. 4.08.1930). Wojnę spędził z rodzicami i bratem Stanisławem w Wilnie. Aresz
towany przez NKW D w grudniu 1944 wraz z matką, został jako m ałoletni zwolniony
w m arcu 1945 i wraz z rodzicami wyjechał w grudniu 1945 w ram ach repatriacji do
Polski. Ukończył gimnazjum i liceum w Tczewie, a następnie studiował na PG, gdzie
w 1952 uzyskał dyplom inż. technologii żywności ze specjalizacją w dziedzinie techno
logu opakowań. Ukończył studia w tej nowej w Polsce specjalizacji jako trzeci absol
went w kraju. W 1.1969-1974 i 1982-1994 pracował początkowo jako ekspert, potem
jako funkcjonariusz O N Z w agencjach U N ID O i ITC -U N CTA D GAT, pełniąc obo
wiązki kierownika programów rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu
opakowań w 23 krajach czterech kontynentów, m.in. w 1.1989-1994 organizował je d 
nostki badawcze opakowań w 10 krajach Afryki Południowowschodniej. R eprezento
wał Polskę we władzach Europejskiej Federacji Opakowań, piastując w 1.1967-1968
funkcję wiceprezydenta tej organizacji. A. S. oż. 4.07.1953 w Tczewie z Barbarą Jani
ną Bielińską, córką Franciszka i Janiny z Kasprowiczów, architektem, wybitnym
twórcą obiektów szpitalnych w Polsce. Dzieci: 2.1. Anna, za Wojciechowskim (ur.
26.11.1954); 2.2. Adam (ur. 4.12.1963).
Dok.: R. Aftanazy,Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. II, IV. Wr. 1994 (wyd. 2); J. Giey
sztor, Pamiętniki, Wilno 1913; Z. Jeżewski, Wspomnienia, Komorów 1996 (wyd. 2); M. Kleniewska, Wspom
nienia, Wilków 2002; G. Rąkawski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultuiy na Białorusi, W. 1997;
T. Dunin-Jundziłl. Wspomnienia, Orla 1861, mpis; Mapy geodezyjne w posiadaniu rodziny.

Aleksander Sołtan
STECEWICZ JÓ Z E F h. Leliwa (9.09.1851—4.10.1924), współwł. maj. Miory (pow.
brasławski), inż. komunikacji, prof. Inst. Polit. w Petersburgu, Prezes Dyrekcji Budo
wy Kolei Państwowych w II RP. Syn Rafała, lekarza zamieszkałego w mieście Dryza
(Dryssa) (gub. witebska), zm. w 1863 w czasie epidemii cholery i Alicji z ks. Światopełk-M irskich z Kamieńpola. Ur. w mieście Oświej (gub. witebska).
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Rodzeństwo: 1. Szymon, zesłany na Syberię za udział w Powstaniu Styczniowym
powrócił do Dryzy, gdzie zm.; 2. Alina, za Dąbrowskim; 3. Aniela; 4. Ludwika; 5. M a
ria, za Koziełł-Poklewskim.
J. S. mimo trudnych warunków materialnych, w jakich znalazła się rodzina po
śmierci ojca, zdołał ukończyć w 1870 gimnazjum i w 1875 Polit. w Rydze. Następnie
kontynuował studia w Petersburgu w Inst. Dróg i Komunikacji i ukończył je w 1879.
Jednocześnie od 1875 pracował w Min. D óbr Państw, przy osuszaniu bagien pole
skich i regulacji rzek w obwodzie kubańskim i okręgu batumskim. W 1. 1881-1884
pracował przy naw adnianiu stepów astra
chańskich, a przed rozpoczęciem tych prac
w 1881 został wysłany przez Ministerstwo
m.in. do południowej Francji i Algierii dla za
poznania się ze stosowanymi tam metodam i
nawadniania.
W 1882 poślubił Adelę Klott von H eiden
feld h. własnego. Zarząd otrzymanego w wia
nie maj. Miory (ok. 250 ha) przekazał admi
nistratorowi, gdyż nadal pracował w Peters
burgu. Z e względu na częste i długotrwałe
wyjazdy służbowe J. S. żona z małymi dziećmi
wiele miesięcy spędzała co roku w Miorach.
Dzieci uczyły się wówczas w domu, kolejne
egzaminy zdając w szkołach rosyjskich w Pe
tersburgu.
Dalszą działalność zawodową związał J. S.
z kolejnictwem. W 1884 rozpoczął wielolet
nią pracę w Min. Komunikacji w Petersbur
gu, zajmując coraz bardziej odpowiedzialne
stanowiska zarówno w samym Ministerstwie,
jak i na budowach kolejowych w różnych re
jonach Rosji. W ciągu kilkunastu lat praco
wał przy badaniach, budowie lub eksploata
cji m.in. linii kolejowych Tambow-Saratow i Pokrowsk-Urals, kolei Kozłowo-Saratowskiej i Bałtyckiej (na odcinku Petersburg-Rewel), kolei Orłowsko-Griażskiej
i Liweńskiej.
W 1891 podjął badania sprężystości nawierzchni drogowych i torów kolejowych
i odtąd prace naukowe w tej dziedzinie łączył z działalnością inżynierską. W 1897 uzy
skał stopień naukowy adiunkta w Inst. Inż. Komunikacji w Petersburgu i został m ia
nowany pomocnikiem głównego inż. budowy dróg żelaznych Moskwa-W indawa i Petersburg-W itebsk.
W 1905 powołany przez zarząd miasta Petersburga na stanowisko inż. budowy sie
ci miejskich tramwajów elektrycznych, prowadził te prace aż do ich zakończenia
w 1909. W tym samym roku otrzymał nominację na prof. nadzw. Petersburskiego
Inst. Polit., a w 1912 został prof. zw. tego Instytutu. Praca na uczelni i wykłady z dzie
dziny kolejnictwa towarzyszyły prowadzonej już wcześniej działalności inżynierskiej.
W 1911-1913 był, z ramienia zarządu miasta Petersburga, gł. inż. budowy mostu Pała
cowego przez Newę. W 1912 Petersburska Akadem ia Nauk przyznała mu złoty medal
za ocenę koncepcji budowy kolei astrachańskiej w delcie Wołgi.
Tragiczna śmierć syna w 1910 skłoniła J. S. do sprzedaży Mior kuzynowi żony
Janowi Klottowi i do podjęcia starań o przeniesienie się do Królestwa Polskiego.
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W 1913 zrezygnował z pracy w Inst. Polit, oraz ze stanowiska głównego inż. budowy
mostu Pałacowego i w 1.1913-1914 kierował przygotowaniem projektu elektryfikacji
kolei okręgu warszawskiego; pod jego kierunkiem przeprowadzono studia i wykona
no projekt elektryfikacji odcinka kolei W arszawa-Mińsk Maz. Wybuch I wojny świa
towej uniemożliwił realizację tych projektów i zmusił do pozostania w Rosji. W 1.
1914-1916 jako prywatny przedsiębiorca kierował budową dwóch dużych mostów na
drodze żel. Ołonieckiej w Karelii. Nastroje rewolucyjne w Rosji w 1917 skłoniły go do
wyjazdu z Petersburga na U krainę do maj. Olszana, ośrodka klucza w dobrach Branickich, którym zarządzał jego zięć »->• Jarosław Sakowicz. W jesieni 1917 został kon
sultantem technicznym Min. Komunikacji Ukrainy. Jednakże już wkrótce, ze wzglę
du na bandyckie napady, J. S. z żoną, córkami i ich rodzinami opuścił Olszanę otrzy
manym od kolei zniszczonym wagonem salonką. W czerwcu 1918 J. S. przyjechał do
Warszawy, gdzie zamieszkał początkowo razem z rodziną córki Heleny Girtlerowej
przy ul. Foksal, a później z rodziną najmłodszej córki Adeli Gawińskiej przy ul. Śnia
deckich. By nie zrywać kontaktu z życiem wiejskim, zakupił niewielki dom z rozleg
łym ogrodem we wsi M aruna (pow. błoński).
W grudniu 1918, już w niepodległej Polsce, powierzono m u w Min. Komunikacji
stanowisko przewodniczącego kom itetu ds. odbudowy zniszczonych w czasie wojny
kolei. W lutym 1919 został w tym Ministerstwie szefem Sekcji Budowy i Sekcji D ro
gowej, a później prezesem Dyrekcji Budowy Kolei Państwowych. W 1922, choć prze
szedł na emeryturę, został w Min. Kolei Żelaznych przewodniczącym K om itetu nowo
budujących się kolei. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim O rderu Odrodzenia
Polski (1923) i orderem Polonia Restituta. Zm . w Warszawie po ciężkiej chorobie
i został pochowany w rodzinnym grobie na cm. Powązkowskim.
Był autorem ok. 30 rozpraw i artykułów, poświęconych problematyce budowy ko
lei żelaznych, w większości opublikowanych w języku rosyjskim w Petersburgu. Po po
wrocie do Polski opublikował: O warunkach urzeczywistnienia potrzebnej długości toru
drógżel. w Polsce („Przegląd Techniczny” 1919); napisał Zaiys budowy nowych Unii ko
lejowych w l. 1919-1921 („Przegląd Techniczny” 1922). Był człowiekiem niezwykłej
pracowitości i wielkiej wiedzy.
Ż ona Adela z Klottów von Heidenfeld (1855 w M iorach -1933 w Warszawie), z ro
dziny osiadłej w Inflantach (XVI w.), była córką Augustyna Franciszka i Aliny z ks.
Światopełk Mirskich (ślub w M iorach w 1882). Pochowana na cm. Powązkowskim
w Warszawie.
Dzieci: 1. Jadwiga (1883-1976), za»-> Jarosławem Sakowiczem h. Korwin; ukoń
czyła gimn. rosyjskie i szkołę muzyczną, ich syn 1.1. Jan (1913-2002), 3. oż. z Reginą
Balcerkiewicz; 2. H elena (1885-1961), ukończyła gimn. rosyjskie w Petersburgu
i w 1904 studia w Zakładzie Naukowym prof. Lezgafta. W 1.1905-1910 udzielała lek
cji prywatnych i prowadziła nauczanie języka polskiego. W 1910 poślubiła inż. Jana
G irtlera (1879-1971) i razem z mężem wyjechała do Warszawy, gdzie nadal prowa
dziła prywatne komplety szkolne. W 1. 1925-1936 była kierowniczką prywatnego
przedszkola i szkoły powszechnej, a następnie, do 1939, kierownikiem szkoły p o 
wszechnej Tow. Przyjaciół Szkół Harcerskich. W 1.1939-1941 przebywała wraz z cór
ką w Wilnie, a w listopadzie 1941 wróciła do Warszawy i brała udział w tajnym naucza
niu dzieci. Po Powstaniu Warszawskim, po krótkim pobycie w Łodzi, wyjechała do
Sopotu, gdzie w 1. 1946-1952 pracowała jako dyrektorka okręgu Tow. Przyjaciół
Dzieci w Gdańsku, a następnie jako wicedyrektorka Liceum Wychowawczyń Przed
szkoli w Gdańsku. Rozwiedziona. Zm. w Krakowie, została pochowana w grobie ro 
dzinnym na cm. Powązkowskim w Warszawie. Dzieci Jana i Heleny G.: 2.1. Józef
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(1911-1988 Warszawa), inż. budowlany, abs. PG, dyr. budowy Nowej Huty, żonaty
1. z Jadwigą Krajewską, syn: 2.TM. Ryszard (ur. 1943 w Warszawie), mgr inż, arch.,
abs. PG, oż. z M ałgorzatą Janowską, ich dzieci: 2.1a.l.l . M arta, 2.1M.2. Szymon,
2. z Łucją Jakubowską; 2.2. Janina (ur, 1920 w Warszawie), mgr nauk ekonomicznych,
abs. Akademii Handlowej w Poznaniu, za Henrykiem Trebertem (1906-1990), prof.
PW, ich syn 2.2.1. Jan (ur. (1952), mgr inż. abs. PW, Wydz. Samochodów i Ciągników;
3. Władysław (18897-1910?), zm, tragicznie; 4. Adela (1891-1992), za Stanisławem
Gawińskim, synem sr+ Romualda. Dzieci: zob. biogram Rom ualda Gawińskiego.
Dok.: Fot. w posiadaniu rodziny; Album Academicum zu Riga 1862-1919, Ryga 1912; Boniecki, Herbarz,
t. X, s. 147-149; B. Chwaściński, Stecewicz Józef1951-1924, w: Słownik biograficzny technikówpolskich, z. 8,
W 1997, s. 113-114; Polscy laureaci, „Świat”, R. IX, 1914, nr 17, s. 16; Ś.p. Józef Stecewicz, „Przegląd Tech
niczny”, t. LXII, 1924, nr 52, s. 586; Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna — wiem.onet.pl;
„Dz. Urz. Min. Kolei Żelaznych” 1918, nr 1,1919, nr 2, 3,12,1922, nr 18, 1923 nr 3; Genealogia rodziny
Klottów z Heidenfeld (Inflanty), opracowana w 1963 przez Szymona Konarskiego, a uzupełniona przez
Helenę z Klottów Ziatkowską, w posiadaniu rodziny oraz inne dokumenty rodzinne.

Magdalena Klamer-Sniadowska
SUMIŃSKI STEFAN ANTONI hr. h. Leszczyc (29.10.1860-25.11.1930), wł. maj.
Słotwiny (pow. nowosądecki). Syn A rtura Józefa oraz Julii Anny Piwnickiej h, Lubicz
odm. Ur. w Zbójnie (pow. płocki).
Ojciec S. S. A rtur walczył w Powstaniu Styczniowym na czele zorganizowanego
przez siebie oddziału ze służby dworskiej i okolicznych ziemian — skonfiskowano mu
za to jedną trzecią dóbr Zbójno i skazano na mieszkanie poza Kongresówką. Z a 
mieszkał wtedy w swych dobrach Ryńsk (pow. wąbrzeski) wraz z Kokasdorfem z pała
cem, stadniną koni i wielkimi terenam i do polowań w ziemi chełmińskiej, ówczesnych
Prusach. W 1870 posiadał jeszcze, mimo konfiskaty, ok. 15 000 ha ziemi w dobrach
Zbójno oraz dobra Słotwiny k. Brzeska w ówczesnej Galicji. Ok. 1880, przed pełnoletnością S. S. nastąpił krach finansowy ojca, który musiał sprzedać swoje dobra z wy
jątkiem zadłużonych Słotwin. Sytuacja finansowa S. S. była bardzo trudna. Po m atu
rze i kilku latach studiów, początkowo w Krakowie, a następnie w Berlinie, wstąpił do
służby zawodowej wojska pruskiego. Ukończył dwuletnią szkołę artylerii i został
przyjęty do gwardii. Życie oficera gwardii w Berlinie było kosztowne, trzeba było p o 
siadać własne dochody dla utrzymania odpowiedniego statusu, toteż S. S. na własne
życzenie opuścił Berlin i przeniósł się do 6 p. huzarów pruskich, których kom endan
tem był szwagier cesarza Wilhelma I, ks. Saxen-M einingen. S. S. był jakiś czas ofice
rem ordynansowym księżnej Saxen-Meiningen. Ukończył w 1891 wyższą szkołę jeź
dziecką w Hanowerze. Był dwa razy oficerem ordynansowym Cesarza Wilhelma II
podczas wielkich manewrów, w obecności innych głów koronowanych. Po tych m a
newrach został mianowany rtm. Został przydzielony do garnizonu w Głogowie na
Śląsku, a następnie do garnizonu w Głubczycach. Garnizony opuścił ok. 1902 i po
kursie weterynarii został dyrektorem pruskiej stadniny państwowej w Lubiążu. Był
znany jako hodowca koni dla armii i autor broszury Die eigenen Offizierspferde in der
Armee (1896) oraz Das Exterieur der Zuschstute (1912). W 1910 po wypadku kolejo
wym, zdymisjonowany z funkcji dyrektora stadniny w Lubiążu, przeniósł się do Wroc
ławia. Po wybuchu I wojny światowej został ponownie zmobilizowany przez Niem 
ców, mianowany mjr. i kom endantem etapu dworca kolejowego W rocław-Nadodrze.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został mianowany naczelnym koniuszym
na Wielkopolskę i Pomorze, a potem inspektorem stadnin państwowych w Polsce,
oraz pierwszym polskim dyrektorem Stadniny Państwowej w Sierakowie w Wielkopolsce, gdzie zamieszkał z rodziną. Jako hipolog opublikował dwie prace: Klacz stad
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na (1923) oraz Konie oficerskie
w armii (1930). S. S. nigdy nie był
bogaty, niemniej pam iętał o ojcu
i rodzinie, w 1894 ekstabulował
długi hipoteczne na dobrach Słotw ina k. B rzeska w wysokości
13 000 zł reńskich. Po przejściu na
em eryturę przeniósł się z Sierako
wa do m ajątku rodziny żony —
Ugoszcz w pow. rypińskim. Tam
zm., pochowany został na cm. ro 
dzinnym w Oborach (pow. Lipno).
S. S. był Kawalerem Gwiazdy Z a
konu Maltańskiego.
Poślubił w 1889 w Ugoszczu Ju
lię Antoninę Borzewską h. Lubicz
(24.09.1866 - 2.10.1924), córkę
Zdzisława, wł. dóbr Ugoszcz oraz
Marii Szydłowskiej h. Lubicz. Ju
lia S. zmarła w Sierakowie, pocho
wana została w rodzinnym gro
bowcu w Oborach.
Ich dzieci: 1. M aria Julia (31.07.
Julia Antonina Sumińska na tle dworu w Ugoszczu,
ok. 1936
1890 w H errenhausen pod H ano
werem - 1954 na Śląsku), wyszła
4.10.1921 w Sierakowie za Stanisława Kierznowskiego z Szepietowa. Pochowana zo
stała w Tyńcu pod Krakowem; 2. Andrzej (1891 w H errenhausen - 1918); 3. H elena
(1893-1943). Odziedziczyła ok. 1930 maj. Ugoszcz, wysiedlona została przez Niem
ców w 1940 do GG. Zm. jako panna; 4. Aleksandra (1896-1963), poślubiła ziemiani
na z pow. lipnowskiego Stanisława Landieego, zamordowanego w pierwszych m ie
siącach wojny 1939 przez gestapo. Małżeństwo było bezdzietne.
Jan Marian Włodek
SZEPTYCKI ALEKSANDER MARIA DOM INIK hr. h. w łasn e g o (4 .0 8 .1 8 6 6 19.06.1940), wł. maj. Łabunie (pow. zamojski), Łaszczów (pow. Tomaszów Lubelski),
Grodysławice, Nadolce, Podhajce, Pukarzów, R uda Żelazna i Zim no w woj. lubel
skim. Syn Jana Kantego (1836-1912), wł. Przyłbic i in., i Zofii z hr. Fredrów h. Bończa
(1837-1904), wnuk Aleksandra hr. Fredry, dramaturga i komediopisarza. Ur. w Przył
bicach (pow. jaworowski).
Rodzeństwo: 1. Stefan (1862-1864); 2. Jerzy Piotr (1863-1880); 3. Rom an Alek
sander M aria (29.07.1865-1.11.1944), w zakonie bazylianów o. Andrzej, dr praw
i teolog. Bp stanisławowski (1899-1907), m etropolita halicki, arcybiskup lwowski ob
rządku greckokatolickiego, biskup kam ieniecko-podolski (1901-1944). Duchowy
przywódca narodu ukraińskiego, prowadził intensywną działalność duszpasterską.
Dążnością do jedności w Kościele wyprzedzał tendencje ekumeniczne. Zaangażowa
ny w kwestii politycznej przyszłości narodu ukraińskiego, z którym się utożsamiał
(poprzez rodzinną tradycję przodków, ale nie wypierając się polskości, w której się
wychował), starał się go podnieść pod względem moralnym i ekonomicznym. M ece
nas sztuki, założyciel Muzeum Lwowskiego, umożliwiał naukę młodzieży ukraińskiej.

143

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

Zwolennik porozum ienia polsko-ukraińskiego. W czasie II wojny światowej po
czątkowo witał oddziały niemieckie, ufając, że przynoszą lepszą przyszłość dla U krai
ny, potem jednak przyznał się do błędu, potępiając wszelkie systemy totalitarne. We
Lwowie chronił Żydów, papieżowi przesłał raport o ich sytuacji pod okupacją nie
miecką. Zm. we Lwowie, w 1958 rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny; 4. Stani
sław M aria (3.11.1867- 9.10.1950), wł. maj. Korczyna w Krośnieńskiem; gen. armii
austriackiej, szef sztabu generalnego 1918, dowódca Frontu Litewsko-Białoruskiego
w wojnie polsko-bolszewickiej, inspektor armii 1923-1926, minister Spraw Wojsk.
1923. Po konflikcie z marszałkiem J. Piłsudskim wokół organizacji naczelnych władz
wojskowych wycofał się z życia politycznego. Osiadł w Korczynie, zajmując się maj.
i rozwojem przemysłu na Podkarpaciu. W czasie okupacji przebywał w Korczynie,
gdzie prowadzona była
działalność konspiracyj
na. Po wojnie był szefem
PCK. Żonaty dwukrot
nie: 1. z M arią z ks. Sa
piehów, 2. ze Stanisławą
z Olizarów, oba m ałżeń
stw a były b ez d zietn e;
5.
Kazimierz M aria
(1869-1951), duchowny
kościoła greckokatolic
kiego, w zakonie studytów o. Klemens, błogo
sławiony, wł. maj. Dziewiętniki; 6. »-*■ Leon Jó
z e f (1 8 7 7 -1 9 3 9 ), wł.
maj. Przyłbice i in.
Szeptyccy są rodziną
pochodzenia ruskiego,
osiedli na Rusi Czerwo
Bracia Szeptyccy. Od lewej: Kazimierz, Aleksander, Roman
nej. Zachow ując świa
(metropolita Andrzej), Stanisław i Leon
domość ruskiego pocho
dzenia, ulegli polonizacji. Wychowywani jednak w tradycji obu obrządków: łacińskiego i wschodniego, grec
kokatolickiego. Początkowo byli wyznania prawosławnego, potem przystąpili do
Unii. Jej członkowie byli biskupami zarówno w obrządku wschodnim, jak i łacińskim.
Piotr Paweł Sz. (1808-1843) został ochrzczony w cerkwi greckokatolickiej, a jego syn
Jan Kanty (1836-1912), protoplasta obecnie żyjących członków rodu, „czuł się już
Polakiem, wychowany w obrządku łacińskim”.
A. Sz. ukończył prestiżowe gimn. św. Anny w Krakowie i już przed I wojną świato
wą dał się poznać jako dobry gospodarz, rolnik i społecznik. W maj. Łaszczów założył
koszykarnię i koronkarnię, organizował ochronki dla dzieci. Po 1918 w fol. Podhajce
założył stację postępu rolniczego pod kierunkiem Lubelskiego Tow. Rolniczego. Był
inicjatorem budowy, członkiem Zarządu i udziałowcem cukrowni w Wożuczynie. In
westował też w niedużą fabrykę zbrojeniową w Sędziszowie Małopolskim, w której
produkowano wozy pod armaty.
Maj. Łaszczów (z fol.: Zimno, Podhajce, Nadolce i Domaniż) wszedł do rodziny
ok. 1833 jako wiano Róży z Kosseckich, żony Piotra Sz., który przekazał te dobra sy
nowi Janowi Kantemu, który dokupił kolejne folwarki, ale wraz z rodziną mieszkał
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Altanka w parku w Przyłbicach

Pokój jadalny we dworze w Przyłbicach

w rodowych Przyłbicach. Po śmierci Jana Kantego dobra łaszczowskie przypadły sy
nowi Aleksandrowi, który z powodu zniszczeń wojennych zmuszony był część rozpar
celować. Z 13 folwarków utrzymał 5 i podzielił je między dzieci: Łaszczów z Grodysławicami, Nadolcami, częścią lasów i połową gospodarstwa rybnego otrzymał
Jan
Kazimierz (1907-1994), fol. Zim no przypadł Marii Stanisławowej Starowieyskiej,
Pukarzów Jadwidze Henrykowej Dembińskiej, Podhajce Katarzynie Antoniowej
Dembińskiej. Mimo podziału, m ajątek był jednym organizmem gospodarczym, któ
rego centrum stanowiły Łabunie, zakupione pod koniec XIX w.
Początkowo A. Sz. z żoną osiadł w Grodysławicach, w starym dworze Fredrów, któ
ry jednak do dłuższego użytkowania nie nadawał się z powodu wilgoci. W 1901 prze
nieśli się więc do Łaszczowa, skąd wysiedleni zostali w czasie I wojny światowej, przez
trzy lata przebywali na Podolu. Wrócili w 1918, ale niemal zaraz, w obliczu działań
wojennych armii bolszewickiej i napadów band ukraińskich, musieli opuścić Łasz
czów i po zakończeniu wojny na stałe osiedli w Łabuniach.
Z powodu trudności materialnych, w 1. 1929-1930 fol. Grodysławice musieli roz
parcelować pomiędzy drobnych nabywców. Według stanu z 1930 powierzchnia sześ
ciu folwarków (już bez Grodysławic) wynosiła 5022 ha.
Łabunie były typowym gospodarstwem rolniczym, częściowo uprzemysłowionym.
A. Sz. pola zasiewał podstawowymi odmianami zbóż, ale poważną część dochodów
z maj. dawały stawy rybne, hodowla koni i lasy. Łabunie miały trzy kompleksy leśne
(ok. 600-900 ha). W lasach łabuńskich nie prowadzono nadmiernej wycinki drzew,
polowano przeważnie na dziki, ptactwo wodne i błotne, a w specjalnych budkach przy
gajówce w kompleksie leśnym „Dąbrowa” hodowano bażanty. Ponadto w gospodar
stwie rozwinięta była hodowla drobiu: początkowo kurcząt (hodowanych z pomocą
sztucznej kwoki) karmazynek, następnie wagandot, sprowadzonych z Przyłbic.
Oprócz tego hodowano kaczki, gęsi, gołębie, króliki, a także bydło (mleko przerabia
no we własnym gospodarstwie), trzodę chlewną. Łabunie posiadały gospodarstwo
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ogrodnicze, które początkowo zasilało w warzywa i kwiaty domy właścicieli i pracow
ników, potem jednak ogród został powiększony (pod okiem synowej A. Sz., Anny) —
głównie w części owocowej — i przynosił dodatkowy dochód.
A. Sz. brał aktywny udział w życiu społecznym i gospodarczym Zamojszczyzny. N a
leżał do ZZ, był radcą i prezesem TKZ w Lublinie, czł. Rady Nadzorczej Związku
Cukrownictwa, Związku Hodowców Koni Szlachetnych w Lublinie. Był współzałoży
cielem i czł. Koła Porad Sąsiedzkich w trzech pow.: zamojskim, tomaszowskim i h ru
bieszowskim, należał do grona współzałożycieli Syndykatu Rolniczego w Hrubieszo
wie i w Zamościu. W sprawach społecznych A. Sz. współpracował ściśle ze swoim zię
ciem, Stanisławem Starowieyskim, który pełnił funkcję adm inistratora dóbr łaszczowskich. Związani z Kościołem katolickim, obaj brali czynny udział w życiu Sodalicji Mariańskiej (A. Sz. został jej prezesem), w Łabuniach założyli jej Koło. Z inicjaty
wy Izabeli z Sobańskich i A. Sz., w Łabuniach organizowano trzydniowe coroczne re 
kolekcje zamknięte dla ziemian. Były też dni skupienia dla pań (i osobno dla panów),
które prowadzili o. Jan Rostworowski i o. Jacek Woroniecki.
A. Sz. ufundował szkołę powszechną w Łabuniach, wspomagał finansowo KUL,
uczestniczył w XV Tygodniu Społecznym organizowanym przez „O drodzenie” we
Lwowie. W 1922 przekazał ośrodek pałacowo parkowy w Łabuniach SS. Francisz
kankom Misjonarkom Maryi, dzięki czemu mógł on stać się pierwszą w Polsce siedzi
bą tego zgromadzenia. W 1. 30. ufundował witraż M atki Boskiej Częstochowskiej
w kaplicy klasztornej franciszkanek. Po oddaniu pałacu siostrom A. Sz. zamieszkał
w oficynie, którą potem dwukrotnie rozbudowywał.
W 1927 w Łabuniach A. Sz. gościł uczestników zjazdu rodzinnego Szeptyckich, na
który przybyli wszyscy bracia. Drugi zjazd odbył się z okazji obłóczyn s. Jozafaty, czyli
Zofii Szeptyckiej, córki Leona.
Początek II wojny światowej i okupacji A. Sz. spędził w Łabuniach. 19.06.1940 zo
stał wraz z zięciem aresztowany przez gestapo, potem byli przewiezieni do zamojskiej
Rotundy, gdzie Niemcy kazali im biegać z walizkami w rękach wokół dziedzińca. A. Sz.
nie wytrzymał wysiłku, zm. jako pierwsza ofiara tego straszliwego miejsca kaźni.
A. Sz. oż. był (ślub 1.10.1893 w Sumówce) z Izabelą z Sobańskich (24.01.1870
w W iesbadenie - 12.04.1933 w Łabuniach), córką Kazimierza z Sumówki i Maryi
z Potulickich. Ich dzieci: 1. M aria Teresa Zofia (12.12.1894 w Grodysławicach 13.04.1976 w Warszawie), za
Stanisławem Bieberstein Starowieyskim (1895-1941),
błogosławionym. Ich dzieci: 1.1. Ignacy; 1.2. Aleksander; 1.3. Maria; 1.4. Stanisław;
1.5. Elżbieta; 1.6. Andrzej; 2. Zofia Stanisława M aria (8.05.1896 w Grodysławicach 12.04.1917 w Odessie); 3. Teresa M aria (4.08.1897 w Grodysławicach - 6.02.1996 w Ła
buniach). W 1922 wstąpiła do Zgrom adzenia SS. Franciszkanek M isjonarek Marii
(s. Iza, potem Teresa). Jeździła na misje do Afryki; przebywała też we Francji w klasz
torze w Les Châtelets, ostatnie lata spędziła w Łabuniach; 4. Róża M aria (15.08.1899
w Grodysławicach - 5.06.1938 w Łabuniach); 5. Jadwiga M aria (12.09.1901 - 8.03.
1990), za Henrykiem Dembińskim h. Nieczuja, wł. maj. Witkowice; po śmierci męża
wstąpiła (1952) do Zgrom adzenia SS. Franciszkanek Służebniczek Krzyża (s. Henry
ka); 6. Katarzyna M aria (21.05.1905 w Łaszczowie - 27.11.1997 w Warszawie), za A n
tonim Dembińskim h. Nieczuja (1903-1993), wł. maj. Michałów i Góry, inż. elek
trykiem, synem Ludwika i *>►M arii z Michałowskich, ich dzieci: 6.1. Elżbieta (ur.
1933), artysta plastyk, architekt wnętrz, grafik, malarz, za Andrzejem Mieczysławem
hr. Mycielskim (ur. 1938), dr. fizyki, prof. Inst. Fizyki PAN; 6.2. Andrzej; 6.3. Tomasz;
6.4. Michał; 7. Jan Kazimierz (1907-1994), wł. maj. Łabunie i Łaszczów.
Dok.: zob.

Szeptycki Leon Józef.

Piotr Szymon Ł oś
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SZEPTYCKI JAN KAZIMIERZ hr. h. własnego (31.10.1907-6.09.1994), wł. maj.
Łabunie (pow. zamojski) i Łaszczów (pow. Tomaszów Lubelski). Syn » ►Aleksandra
(1866-1940), wł. maj. Łabunie, Łaszczów i in., i Izabeli z Sobańskich (1870-1933).
Ur. w Lublinie.
Rodzeństwo: zob. biogram Aleksandra Marii Szeptyckiego.
J. Sz. wł. dóbr łaszczowskich został w 1932. Gospodarował z pom ocą ojca Aleksan
dra i szwagra, Stanisława Starowieyskiego. Uprawiał zboża, ale szczególną wagę przy
wiązywał do hodowli ryb, głównie karpia. Każdy z folwarków miał swoje stawy rybne:
„Bianca”, „Hasia”, „Stawisko”.
Szeptyccy znani byli ponadto z hodowli koni rasowych (półkrwi arabskiej). Łabuńskie konie sprzedawano na remonty dla wojska, w 1936 trzyletnie konie otrzyma
ły złoty medal na Ogólnopolskiej Wystawie Koni w Lublinie. W śród wyróżnionych
znalazła się klacz „Echo”, nagrodzona także w Berlinie. Na łabuńskich koniach w wy
ścigach konnych startowali zawodnicy polskiej ekipy jeździeckiej w 1.1932-1939. Wy
soko cenionym koniem była klacz „Warszawianka”, która startowała na wyścigach;
w czasie wojny została (wraz z innymi końmi) wywieziona przez okupanta do N ie
miec, skąd wróciła już po 1945 i jeszcze startowała w Polsce. Stadniną zajmował się
J. Sz., małżonka zaś, Anna, prowadziła księgi hodowlane. O d 1938 stadniną opieko
wał się Paweł Sowa, dotychczasowy furman, odpowiedzialny też za przygotowanie ko
ni na wystawę.
W gospodarstwie widać było początki uprzemysłowienia i mechanizacji. Działała
gorzelnia i rektyfikacja spirytusu. Oprócz pługów, lokomobili i innych maszyn, Ł abu
nie posiadały własny ciągnik. Najlepszym okresem opłacalności m ajątku były lata
1937-1939.
W 1939 J. Sz. brał udział w kam panii wrześniowej. Przez Łabunie przechodził
front, rodzina musiała się rozdzielić. Anna. Sz. z synem wyjechała do maj. swych ro 
dziców w Zarzeczu. W Łabuniach pozostał Aleksander Sz. i J. Sz., zarządzający m a
jątkiem . W m ajątku stacjonowali Niemcy, którzy wybudowali tam lotnisko, zajęli dol
ną kondygnację domu, zniszczyli go i obrabowali. Gospodarstwo przejęli pod Liegen
schaft, ale Szeptyccy go nadal prowadzili. W lipcu 1940 A nna Sz. z dwójką dzieci wró
ciła do Łabuń.
W 1940 Niemcy aresztowali J. Sz., osadzili go w Zamościu, potem przewieźli na
Zam ek Lubelski, ale uwolnili dzięki pomocy ordynata Jana Zamoyskiego. W 1942
Szeptyccy znów opuścili dom, schronili się w Zarzeczu, maj. Dzieduszyckich. J. Sz.
w Łabuniach pozostał do 1943, po czym dojechał do Zarzecza i objął administrację
dóbr teścia. Tam też wciągnięty został w działalność AK. W Zarzeczu przebywało po
nad siedemdziesięciu wysiedleńców, wśród nich dzieci i dorastająca młodzież. Dzia
łało też tajne gimnazjum. Z powodu zbliżającego się frontu i A rm n Czerwonej, żona
J. Sz. Anna z dziećmi próbowała się przedostać do Witkowie Henrykostwa D em biń
skich, co się nie udało, zatrzymali się więc w Iwierzycach Ludwikostwa Dembińskich.
W Zarzeczu doszło do aresztowań, NKWD zatrzymało J. Sz. z teściem W łodzimie
rzem Dzieduszyckim i jego synem Tadeuszem. Mimo interwencji chłopów z majątku,
przetrzymywani byli w Jarosławiu, potem w rzeszowskim UB. Po uwolnieniu J. Sz.
zgłosił się do II A rm n gen. Świerczewskiego, walczył na froncie (m.in, o Wrocław)
w stopniu ppor., a po zdobyciu Wrocławia zaproponowano m u wyjazd na szkolenie
do Moskwy. Mając świadomość, że może to być podróż w jedną stronę, poddał się
operacji ślepej kiszki, co uwolniło go od wyjazdu. Potem dołączył do rodziny, która
przebywała w Jarosławiu.
Po wojnie mieszkał krótko w Rabce, gdzie z żoną prowadził pensjonat dla dzieci,
następnie przeniósł się do Giżycka, gdzie pełnił funkcję drugiego wicedyrektora
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PNZ. Po aresztowaniu dyrektora głównego i jego pierwszego wicedyrektora, obawia
jąc się zwolnienia, przeniósł się z rodziną do Warszawy. Pracował jako dyr. ekono
miczny w Biurze Projektów „M iastoprojekt”, a w Polskim Tow. Ekonomicznym p ro 
wadził szkolenia z ekonomii. Po przejściu na emeryturę zajął się dokumentowaniem
rodzinnej przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem posługi i życia stryja, A ndrze
ja (Rom ana) Szeptyckiego.
20.08.1936 w Zarzeczu poślubił A nnę M arię hr. Dzieduszycką h. Sas (ur. 3.07.1914
w Jaryszowie pow. Mohylów na Podolu), córkę Włodzimierza, ordynata poturzyckiego i Wandy Rozalii z ks. Sapiehów. Ich dzieci: 1. Aleksander M aria Józef H ubert
(ur. 31.01.1938 we Lwowie), mgr inż, mechanik, abs. PW, dr nauk technicznych, dyr.
Inst. Mechanizacji Rolnictwa, oż. (ślub 4.09.1965 w Bydgoszczy) z Benigną z Kosickich (ur. 17.12.1939 w Łapach k. Białegostoku), mgr inż. chemik, abs. UW, dr nauk
technicznych, która społecznie pracuje na rzecz ciężko chorych w hospicjum. Ich
dzieci: 1.1. H anna M aria (ur. 4.10.1966 w Warszawie), abs. UW, filolog, tłumaczka;
1.2. Andrzej M aria (ur. i zm. 4.01.1971 w Warszawie); 1.3. Maciej M aria (ur. 5.12.1971
w Warszawie), mgr inż. telekomunikacji, abs. PW oż. (ślub 28.06.1997 w Warszawie)
z Katarzyną z Szymańskich (ur. 18.01.1972 w Warszawie), ich dzieci: 1.3.1. Jan Kazi
mierz (ur. 13.07.2001 w Warszawie), 1.3.2. Julia M aria (ur. 13.07.2001 w Warszawie),
1.3.3. M aria H anna (ur. 14.03.2003 w Warszawie); 1.4. Michał M aria (ur. 18.08.1973
w Warszawie), mgr ekonomii, abs. UW, oż. z M agdaleną ze Szczuraszków (ur.
22.09.1973 w Piasecznie), mgr ekonomń, abs. Polit. Radomskiej, ich syn 1.4.1. Jakub
M aria (ur. 1.03.1999 w Warszawie); 2. M aria Elżbieta (ur. 23.03.1940 w Zarzeczu), za
Rajm undem Wasielewskim; 3. Teresa W anda (ur. 1944 w Zarzeczu), za Ryszardem
Gubrynowiczem.
Dok.: zob. »-►Szeptycki Leon Józef.

Piotr Szymon Ł oś
SZEPTYCKI LEON JÓZEF MARIA hr. h. własnego (4.07.1877-27.09.1939), wl.
maj. Przyłbice, Bruchnal (pow. jaworowski) i Dziewiętniki (pow. Bobrka), chemik. Syn
Jana Kantego (1836-1912), wł. Przyłbic i in., i Zofii z hr. Fredrów h. Bończa (18371904), wnuk Aleksandra hr. Fredry, dram aturga i komediopisarza. Ur. w Przyłbicach.
Rodzeństwo: zob. biogram Aleksandra M arii Dominika Szeptyckiego.
Przyłbice należały do Szeptyckich od X V III w., zostały kupione przez Atanazego
Sz., greckokatolickiego biskupa przemyskiego. Początkowo rodzina m ieszkała
w Bruchnalu, później przeniosła się do Przyłbic, wystawiając w nich nieduży dwór.
Pod koniec XIX w. Jan Kanty rozpoczął budowę nowej siedziby.
Dom przyłbicki był pełen pam iątek po przodkach Szeptyckich i Fredrów: karabeli,
buław, kling, medali, m onet, jak również pam iątek z okresu napoleońskiego, związa
nych z osobą gen. W incentego Szeptyckiego. Na ścianach wisiały portrety członków
obu rodzin, prace malarskie Zofii z Fredrów Szeptyckiej, malarzy polskich. Było też
rodzinne archiwum, a w nim: szesnastowieczne pergaminy, rękopisy teologiczne ru 
skie, rzadkie druki unickie. Ważną część archiwum stanowiły dokumenty rodziny
Fredrów: papiery osobiste, korespondencja i rękopisy Aleksandra Fredry. Przyłbicką
bibliotekę założył Jan Kanty Sz. W bibliotece, liczącej ok. 4 tys. tomów, można było
znaleźć pozycje głównie historyczne oraz literaturę piękną.
L.
Sz. nauki pobierał w domu pod okiem Kazimierza Stefańskiego, następnie
w gimn. św. Anny w Krakowie. Studiował chemię, ale swoje życie poświęcił pracy
w rodzinnych majątkach. W wyniku działań wojennych stary dwór w Przyłbicach zo
stał w 1914 spalony, a tzw. nowy dom oraz gospodarstwo zostały zdewastowane. L. Sz.
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energicznie wziął się do odbudowy zrujnowanego majątku. Mimo złych warunków
i kryzysu, m ajątek nigdy nie był zadłużony ani parcelowany, choć jego właściciel oba
wiał się i liczył się z możliwością parcelacji. L. Sz. zarządzał nim osobiście, uważając
to za punkt honoru. Przywiązany do ziemi, jej uprawianie rozumiał jako pewnego ro
dzaju misję. Zatrudniał trzech rządców (po jednym na każdy z trzech folwarków), ale
pola codziennie objeżdżał sam, doglądając prac. Przed I wojną światową zaprosił do
Przyłbic Tadeusza Kwiecińskiego, dyr. maj. swojej teściowej, Siemianice k. Kępna, by
doradził mu, jak unowocześnić gospodarstwo. Wprowadził nawozy sztuczne na po
lach o słabszej jakości gleby; wyposażył gos
podarstwo w nowy park maszynowy. Oprócz
podstawowych zbóż uprawiał buraki cukro
we, prow adził gorzelnię, hodow ał ryby,
a w drugiej połowie 1. 30. rozpoczął uprawę
rzepaku.
L.
Sz. był aktywny społecznie: finansował
dwie ochronki oraz szkoły dla dzieci polskich
i ukraińskich, był kolatorem rzymskokatolic
kiego kościoła w Bruchnalu i cerkwi grecko
k atolickiej w P rzyłbicach. Z a sia d a ł też
w Wydz. Powiatowym w Jaworowie. Należał
do ZZ, a wraz z właścicielem dóbr jaworow
skich Leonem hr. Dębickim popierał rozwój
przemysłu zabawkarskiego. Z grupą ziemian
(m.in. M. Czosnowską, L. Popielem, E. Ro
manowskim) należał do Kom itetu organizu
jącego (pod patronatem Starostwa) akcję
„Święto Lasu”. Coroczna uroczystość była
p rom ocją racjonalnej gospodarki leśnej
i prezentacją dorobku pracowników leśnic
twa w ramach Wystawy Przemysłu Drzewne
Leon Szeptycki, lata 30. XX w.
go i Wystawy Łowieckiej. Kondycja rolnic
twa pow. jaworowskiego w dobie kryzysu
1.30. była trudna. Spadała opłacalność upraw zbożowych i ziemniaczanych, starostwo
inicjowało rozwój gospodarstw ogrodniczych. Naturalnym ratunkiem dla majątków
było racjonalne prowadzenie gospodarki leśnej. L. Sz. posiadał ok. 2000 ha lasów,
w 1937 dokupił jeszcze las Zawadów. Przyłbickim kompleksem leśnym zarządzał
nadleśniczy, mgr inż. Zbigniew Żuber.
L.
Sz. rozwijał swoją pasję kolekcjonerską. Zgromadził duży zbiór sztychów, które
potem przechowywane były w lwowskim mieszkaniu na ul. Zielonej 30. Śtale też uzu
pełniał przyłbicką bibliotekę. W 1928 przepisał z oryginału i skopiował dla wszystkich
braci wspomnienia matki, Zofii z Fredrów Szeptyckiej. Autorka opisała w nich roz
wój powołania kapłańskiego syna Romana. Tekst ten (wtedy pisany z myślą tylko o ro
dzinie) należy do kluczowych źródeł pamiętnikarskich, pozwalających zrozumieć zło
żoność decyzji zmiany obrządku przez Rom ana Szeptyckiego oraz wychowania reli
gijnego braci Szeptyckich.
Podtrzymywał tradycyjnie dobre stosunki z ludnością ukraińską, której duszpaste
rzem był jego brat Rom an (w zakonie Andrzej). W domowej kaplicy ludność mogła
odbywać praktyki religijne w obu obrządkach, stale też ludność ruską i polską, pracu
jącą w majątku, wspomagał finansowo. Mimo że wśród pracowników (ludności ru 
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skiej) nie wyczuwało się tendencji buntowniczych, kilka lat przed wojną L. Sz. zaob
serwował napływanie obcego elementu, ludzi o poglądach komunistycznych, którzy
prowadzili tajne zebrania. Ktoś' podpalił stertę zboża i w odpowiedzi na to wojsko
polskie pobiło miejscowych nacjonalistów ukraińskich, m.in. rządcę m ajątku, Hołyńca, człowieka spokojnego, poważnego i szanowanego. Wydarzenie to mogło mieć
wpływ na los L. Sz. i jego żony.
Na początku wojny 1939 L. Sz. wraz z żoną Jadwigą nie opuścił majątku, oboje zo
stali rozstrzelani przez NKWD. Gdy funkcjonariusze NKWD wyprowadzili z domu
L. Sz., jego żona oświadczyła, że idzie z nim razem. Zaprowadzili ich do parku, gdzie
ich rozstrzelali. Wraz z nimi zginął również jezuita, o. Skibniewski, którego prawdo
podobnie pomylono z m etropolitą Andrzejem.
W Siemianicach k. Kępna, 15.10.1902 L. Sz. poślubił *->•Jadwigę hr. Szembekównę
(1883-1939), córkę Piotra i M arii z hr. Fredrów. Ich dzieci: 1. Zofia M aria Bronisła
wa (21.03.1904 we Lwowie -12.05.1958 w Warszawie), w zakonie s. Jozafata. Romanistka, do Zgrom adzenia SS. Franciszkanek M isjonarek Maryi wstąpiła w 1929. Była
przez wiele lat przełożoną dom u zakonnego w Warszawie, a przez cały okres okupacji
pełniła funkcję przełożonej prowincjonalnej w Polsce. Zm. po długiej chorobie, naby
tej w czasie Powstania Warszawskiego; 2. »a- Jan Leon Sylwester (1905-1980), wl.
maj. Dziewiętniki; 3. M aria (27.01.
1907 w Przyłbicach - 30.08.1922 tam 
że); 4. Wanda (18.04.1910 w Przyłbi
cach - 21.06.1999 w Aleppo), w za
konie s. Wanda. Abs. Sorbony (m ate
matyka i fizyka), od 1932 w Zgrom a
dzeniu SS. Franciszkanek M isjonarek
Maryi, jeszcze przed II wojną świato
wą wyjechała na misje do Syrii, uczyła
w gimn. franciszkanek w Damaszku.
Po upaństwowieniu szkoły dawała lek
cje prywatne, prawie do końca życia;
5. A n d rz e j S ta n isła w (5.08.1912
w Przyłbicach - 9.05.1940 w Katyniu),
członek Sodalicji Mariańskiej, organi
zacji katolickiej „Ognisko” i Stów. K a
tolickiej Młodzieży Studenckiej „O d
rodzenie”, abs. Wyższej Szkoły H an
dlowej w A ntw erpii, Wydz. Prawa
U W i Podchorążówki w Grudziądzu,
podchorąży 22 p. uł., alumn rzymsko
katolickiego seminarium duchowne
go we Lwowie, ochotnik w kampanii
wrześniowej, internowany w Kozielsku, następnie zamordowany w Katy
Jan Szeptycki z bratem Andrzejem, 1937
niu; 6. A nna (ur. 27.05.1914 w Przyłbi
cach), od młodości wspomagała m at
kę w działaniach społecznych, założyła Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Ż eń 
skiej, do którego należało ok. 20 dziewcząt. Uczestniczka ruchu oporu (ps. „Echo”)
w czasie okupacji w ram ach ziemiańskiej organizacji param ilitarnej „U prawa” („Tar
cza”), historyk, kierownik Biblioteki Polonii Poznańskiej, czł. założyciel KIK w Pozna-
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niu, autorka wspomnień o stryju, gen. Stanisławie Sz.; 7. Krystyna Brygida M aria (ur.
7.10.1917 w Przyłbicach), za Franciszkiem Potworowskim h. Dębno (1914-1983), sy
nem »* Edwarda (1885-1939), wł. maj. Gola w pow. gostyńskim i Tekli z Morawskich,
ich dzieci: 7.1. Edward; 7.2. Andrzej; 7.3. Krzysztof; 8. Elżbieta (ur. 19.05.1923
w Przyłbicach), wspomagała m atkę w pracy na rzecz potrzebujących, brała udział
w ruchu oporu w Krośnieńskiem (ps. „Szpak”), należała do „Uprawy” (zaprzysiężo
na przez A nnę i Tytusa Trzecieskich z Miejsca Piastowego). Jest lekarzem, pediatrą,
była ordynatorem Oddziału Noworodków w Szpitalu Miejskim, od 1972 organizato
rem i ordynatorem Oddziału Noworodków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Toruniu. W 1977 przeszła do pracy w Szpitalu Wojskowym. Jest jednym z organiza
torów i kierownikiem Hospicjum Opieki Paliatywnej i Pielęgniarskiej w Toruniu. Od
23.09.1951 za Andrzejem Weymanem (ur. 18.11.1922), ich dzieci: 8.1. Barbara, dr,
abs. Wydz. Biologii UAM, adiunkt w PAN, za Tomaszem Naganowskim, abs. Wydz.
Prawa UAM, dyr. generalnym Stowarzyszenia Radia Publicznego, prof. w Wyższej
Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu i w Bielskiej Wyższej Szkole Biznesu
i Informatyki, dzieci: 8.1.1. Aleksander Andrzej (ur. 1979), student PP, 8.1.2. Anna
(ur. 1983), 8.1.3. M aria (ur. 1987); 8.2. Jerzy (ur. 1955).
Dok.: T Królak, Kontemplacja i zdradzony świat. Rozmowy z prof. Stefanem Swieżawskim, P. 1999.; ks.
W. Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1993; S. Swieżawski, Wielki przełom. 1907-1945,
L. 1989; tenże, Wnowej rzeczywistości 1945-1965, L. 1991; Zofia z Fredrów Szeptycka, Mój syn Metropolita
Szeptycki. Młodość i powołanie ojca Romana Andrzeja Szeptyckiego zakonu św. Bazylego Wielkiego opowie
dziane przez Matkę jego 1865-1892, Wr. 1993; taż, Wspomnienia z lat ubiegłych, W r.-W -Kr. 1967; Album ro
dziny Szeptyckich (oprać. Anna z Dzieduszyckich i Jan Kazimierz Szeptyccy), W. 31.12.1976; Dokumenty
Jadwigi (s. Henryki) z Szeptyckich Dembińskiej, Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie.
Inf.: prof. Stefan Swieżawski, Maria H. Szeptycka, Anna z Dzieduszyckich Szeptycka, Anna Szeptycka,
Aleksander Szeptycki, Maciej Szeptycki, Elżbieta z Szeptyckich Weymanowa; P. Sz. Łos', „Wielki unita”
(audycja) Polskie Radio „Radio dla Ciebie” 13.10.1996, Domy kresowe, Polskie Radio „Radio dla Ciebie”,
W. 30.03.1997; R. Aftanazy: Dzieje rezydencji..., t. 5-8; „Almanach Woreyd 1928”, W. 2000; J. Czajkowski,
Kardynał Sapieha, Wr.-W.-Kr. 1997; H. Czapelska, Dzieci Marji w lwowskiem Sacre Coeur. Z trzydziestolecia
Kongregacji, Lw. 1908; Spis ziemian..., woj. lubelskie, woj. lwowskie; Lista; K. Pułaski, Kronika, t. II, W. 1991;

Rodzina Szeptyckich. Od lewej: Olga Frydrychowa, przed nią Anna, Andrzej, Jan Sylwester, Zofia,
Krystyna, Maria, Leon, Wanda, p. Brodzka (nauczycielka), 1921
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W. Roszkowski, Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918-1939, W. 1986; Met
ropolita Andrzej Szeptycki, Pisma wybrane, Kr. 2000; Metropolita Andrzej Szeptycki. Materiały z sesji nauko
wej, pod red. T. Stegnera, Ostaszewo 1995; A. Tłomacki, Sapiehowie. Linia kodeńska, W. 1996; R. Torzecki,
Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, W. 1993;
A. Wojtaszak, Generał broni Stanisław Szeptycki 1867-1950, Szczecin 2000; M. Żółtowski, Blask prawdziwe
go światła. Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło, L. 1999; tenże, Tarcza Rolanda, Kr. 1989; K. L. Lewin,
Ostatni rabin Lwowa, b. d.; R. Torzecki: Postawa Metropolity, „Więź” 1988, nr 7/8; Metropolita Andrzej Szep
tycki, „Znak”, 1988, nr 9; Ks. arcybiskup A. Szeptycki, Ze wspomnień o Bracie Albercie, „Tygodnik Powsze
chny”, 1984, nr 37; Spotykałem się z Szeptyckim. Z Władysławem Siłą-Nowickim rozmawia M. Sycz, „Więź”,
1989 nr 9; M. Wawrzonek, Sekretna akcja metropolity, „Tygodnik Powszechny”, 2000, nr 34; Andrzej A. Zię
ba, Ewangelia, Ukraina, „Gazeta Wyborcza” z 4-5.11.2000.

Piotr Szymon Ł oś
SZEPTYCKA JADWIGA z SZEMBEKÓW hr. h. własnego (16.03.1883-27.09.1939),
wł. maj. Siemianice (pow. Kępno Wielkopolskie), córka Piotra (wł. maj. Siemianice,
posła do parlam entu niemieckiego, członka rady prowincjonalnej poznańskiej, wnu
ka gen. Piotra Szembeka i M arii z hr. Fredrów (1862-1937), wnuczki A leksandra hr.
Fredry. Ur. w Siemianicach.
Rodzeństwo: 1. Zofia (ur. 1884), s. Krysta, od 1910 w zgromadzeniu ss. niepokalanek; 2 . Aleksander (1886-3.02.1928), oż. z Jadwigą z ks. Sapiehów.
J. Sz. posiadała wykształcenie domowe, ze specjalnym uwzględnieniem języków
obcych, oraz kurs pielęgniarski. 15.10.1902 poślubiła w Siemianicach
Leona Józe
fa hr. Szeptyckiego, syna Jana Kantego i Zofii z hr. Fredrów. Po ślubie zamieszkała
wraz z mężem w jego maj. Przyłbice. Tam oddała się wychowaniu dzieci, gospodar
stwu (całkowicie zrujnowanemu w czasie I wojny światowej) oraz pracy naukowej i ar
tystycznej. Z zamiłowaniem prowadziła badania etnograficzne, rozpoczęte już w Sie
mianicach, przy współpracy swojej siostry
Zofii. Interesowała się kulturą wsi wiel
kopolskiej, słuchała ludowych pieśni
i m elodii, które następnie zapisywała
w systemie nutowym. Działalność tę kon
tynuowała na Kresach niezwykle sum ien
nie, a zarazem krytycznie opracowała
m ateriały z pow. jaworowskiego, w posta
ci trzech tomów rękopisu (przygotowane
go do wydania przez PAU), które zaginęły
w czasie II wojny światowej.
Już w Siemianicach rozpoczęła wraz
z siostrą (pod kierunkiem prof. J. Ko
st rzewskiego) poszukiwania archeologicz
ne, które kontynuowała na terenie maj.
Przyłbice, prowadząc wykopaliska w Tarnowicy. Wyniki badań zebrała w opraco
waniach: Sprawozdanie z poszukiwań ar
cheologicznych odbytych ostatnimi laty
w Siemianicach oraz Sprawozdanie z p o 
szukiwań w Tamowicy.
J. Sz. interesowała się bardzo sprawa
mi liturgii. U derzona różnicą obrządków,
z którą się zetknęła zarówno w rodzinie,
jak na terenie woj. lwowskiego, wydała
Jadwiga Szeptycka
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książeczkę pt.: W kościele i w cerkwi (Kr. 1926) — rodzaj modlitewnika — zawierającą
objaśnienia liturgii greckokatolickiej dla katolików obrządku łacińskiego.
Próbowała również pracy literackiej. Jeszcze za czasów panieńskich wydała po
wieść historyczną dla młodzieży (Kasztelanka, Lw. 1904), przetłumaczyła z angiel
skiego powieść dla dzieci (z pisemka dla dzieci pt. Jaś Ptaś — przyjaciel ptaszków),
później kilka krótszych nowel dla czytelni ludowych: A nioł Pański (Włocławek 1927)
i Palec Boży (Włocławek 1927). Jej
wiersze liryczne zaginęły w czasie
II wojny światowej.
J.
Sz. posiadała też duży talent
malarski (była uczennicą Tomasza
Lisiewicza, ucznia M atejki). Jej
drobne akwarele zaginęły podczas
II wojny światowej. Zachowała się
jedynie malowana olejno dekora
cja do „Grobu Pańskiego” w ko
ściele bruchnalskim oraz orn at
z dużym, dwustronnym haftem ,
przedstawiającym scenę Ukrzyżo
wania oraz adoracji Hostii. Próbo
wała również rysunków architek
tonicznych. Wedle jej dokładnych
planów zostało zbudowanych kil
ka budynków gospodarczych. Jed
nym jeszcze przykładem jej zami
łowań artystycznych był, utrzyma
ny w przepięknej form ie, park
Jadwiga Szeptycka z córką Elżbietą, 1923
przyłbicki (zniwelowany po 1945).
Działalność społeczna obojga
małżonków obejmowała przede wszystkim: kolatorstwo obu kościołów parafialnych
(grecko- i rzymskokatolickich) oraz pełne utrzymanie ochronek w Przyłbicach i Bruchnalu. Ochronki te były prowadzone przez siostry zakonne, których zadaniem była
opieka nad dziećmi wiejskimi, opieka nad chorymi oraz obsługa kościoła.
Dla podniesienia ekonomicznego bardzo ubogiej ludności miejscowej założyła
J. Sz. na terenie Przyłbic rodzaj spółdzielni hafciarskiej dla kobiet i dziewcząt. Prace
tu wykonywane były rozprowadzane przeważnie w Warszawie i Lwowie. W 1.30. zało
żyła w Bruchnalu Stowarzyszenie Kobiet (w ram ach Akcji Katolickiej), gdzie prowa
dzone były kursy gotowania i gospodarstwa domowego, pogadanki, referaty itp. Rów
nolegle na terenie Przyłbic organizowała pracę charytatywną (Stowarzyszenie Miło
sierdzia Św. Wincentego a Paulo). Z założonej przy ogrodzie szkółki drzew owoco
wych rozdawała bezpłatnie ludności wiejskiej młode drzewka. J. Sz. i jej mąż Leon
poczuwali się również do opieki nad miejscowymi szkołami elementarnymi. K ontak
towali się z gronem nauczycielskim, brali udział w uroczystych zakończeniach roku
szkolnego i fundowali nagrody dla wzorowych uczniów. Uroczystą formę miała rów
nież coroczna „Gwiazdka” z prezentami, organizowana dla dzieci pracowników fol
warcznych. Działalność charytatywna niezorganizowana obojga małżonków miała
charakter niewymierny i wyrażała się w rozdzielanych potrzebującym datkach pienięż
nych, lekach, drzewie na opał itp.
Ważniejsze prace J. Sz.: Przyczynki do etnografii powiatu jaworowskiego, cz. 3 z ilu
stracjami. Do druku zdołano przygotować tylko cz. 1 (Pieśni), która miała być wydana
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w PAU. Obecnie znajduje się ona w rękopisie w Arch. M uzeum Etnograficznego
w Krakowie; Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych odbytych ostatnimi laty
w Siemianicach, „Rocz. Tow. Przyjaciół N auk”, t. XXI, P. 1902; Sprawozdanie z poszu
kiwań w Tarnowicy wpow. jaworowskim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 3,1928.
Po wybuchu II wojny światowej dom przyłbicki gościł uchodźców z Krakowa,
a w końcu wojny zorganizowano na jego terenie szpital, obsługiwany m.in. przez naj
młodszą córkę właścicieli, Elżbietę.
L.
i J. Sz. zginęli 27.09.1939, rozstrzelani na terenie przyłbickiego parku przez
NKWD.
Dzieci: zob. biogram Leona Józefa Szeptyckiego.
Dok.: zob.

Szeptycki Leon Józef.

A nna Szeptycka
SZEPTYCKI JAN LEON SYLWESTER hr. h. własnego (31.12.1905-4.06.1980),
wł. maj. Dziewiętniki (pow. Bobrka), dr praw. Syn *-►Leona Józefa (1877-1939), wł.
maj. Przyłbice i in., i *-►Jadwigi z hr. Szembeków (1883-1939). Ur. w Przyłbicach.

Dwór w Przyłbicach

Rodzeństwo: zob. biogram Leona Józefa Szeptyckiego.
Wychował się w Przyłbicach, uczęszczał do IV gimn. we Lwowie. Od młodości inte
resował się sprawami religii, stąd jego członkostwo w „O drodzeniu” (razem z ks. Ta
deuszem Ledorowiczem i prof. Stefanem Swieżawskim, z którymi łączyła go wielolet
nia przyjaźń). Należał do Sodalicji Mariańskiej we Lwowie, Stów. Katolickiej Mło
dzieży Akademickiej „O drodzenie”. Uczestniczył w rekolekcjach zamkniętych, prze
znaczonych dla studiującej młodzieży męskiej, organizowanych m.in. w klasztorach
Dominikanów.
Interesował się przyrodą, był wyśmienitym myśliwym, znał wiele gatunków ptaków.
N a jego postawę życiową wpłynęły: domowe wykształcenie pod okiem matki, at
mosfera domu przyłbickiego, pełnego rodziny i gości, ludzi interesujących, nietuzin
kowych, a także fredrowski dowcip, przenikający do codziennego życia, praca spo
łeczna w ram ach „O drodzenia” i postać stryja, metropolity Andrzeja. J. Sz. uczył się
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w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii, studiował prawo, doktoryzował się na
U JK we Lwowie.
W 1934 osiadł w maj. Dziewiętniki (na południowy wschód od Lwowa), już wcześ
niej, w 1911 przepisany na niego przez stryja Kazimierza (o. Klemensa), który w tu 
tejszym dworze zgromadził dzieła sztuki: obrazy, ryciny, starą porcelanę, srebra i m a
katy, dużą bibliotekę. Wyposażenie domu wraz z biblioteką uległo zniszczeniu w cza
sie I wojny światowej. Po objęciu m ajątku J. Sz. starał się odnowić zbiory. Trafiły tu:
srebra, porcelana, makaty, stara broń i niewielka liczba książek, w tym ok. 50 staro
druków. Tu Szeptyccy mieli także małe archiwum rodzinne (główne znajdowało się
w Przyłbicach). J. Sz. zgodnie z tradycją rodzinną zaangażował się w życie lokalnej
społeczności. Wybudował nowe budynki mieszkalne dla pracowników, był wójtem
gminy. Jego działalność społeczna była wynikiem wyniesionej z czasów „O drodzenia”
wrażliwości na problem y społeczne.
Aresztowany przez sowietów we wrześniu 1939, więziony był we Lwowie, Kijowie,
Charkowie; skazany na 5 lat obozu pracy, dojechał do Nachodki, gdzie zastała go
amnestia. Z trudem dotarł do Buzułuku i z armią gen. W. A ndersa opuścił ZSRR.
W armii spotkał ks. Tadeusza Fedorowicza, jednego z trzech przyjaciół. Na Zachód
dotarł przez Bliski Wschód. Uczestniczył w kampanii włoskiej, będąc oficerem 10 p. a. c.,
walczył o M onte Cassino, Ankonę, Bolonię. Delegowany został przez gen. Andersa
jako towarzysz bp. Gawliny i o. Innocentego Bocheńskiego O P do papieża Piusa XII
przed wkroczeniem do Rzymu aliantów. Kampanię zakończył w randze mjr. WP. O d
znaczony był dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzy
żem Pamiątkowym M onte Cassino oraz innymi odznaczeniami polskimi i zagranicz
nymi. Delegowany jako prawnik do pomocy w pracach War Crimes Commission do
Monachium (1945-1946). Z obozu polskiego w Szkocji wyjechał do RPA, dokąd po
paru latach ciężkiej pracy sprowadził z Polski żonę. Zm arł w Pretorii, pochowany zo
stał w Łabuniach.
Dn. 26.04.1934 poślubił w Chrobrzu Zofię Olgę z hr. Wielopolskich (14.09.1906
w Chrobrzu - 25.02.1994 w Węgrzcach k. Krakowa), córkę Aleksandra Wielopolskie
go, margrabiego na Mirowie Gonzagi-Myszkowskiego, V II ordynata pińczowskiego,
wł. maj. Chroberz (woj. kieleckie), i Zofii z hr. Broel-Platerów.
Zofia wraz z dziećmi opuściła Lwów w maju 1940. Krótko przebywała w Korczynie
u stryja swego męża, gen. Stanisława Sz., a następnie przeniosła się do Chrobrza, maj.
brata Zygmunta (1901-1971), który w tym czasie z żoną, M arią z Tyszkiewiczów,
przebywał w Krakowie. W czasie okupacji pracowała jako gospodyni w maj. C hro
berz, który zajęty został przez Niemców pod Liegenschaft.
Dzieci: 1. Paweł Jerzy Aleksander (10.02.1935 we Lwowie - 2004), mgr m atem aty
ki na UW, dr matematyki na University of South Africa, oż. z Teresą z Raciborskich
(ur. 23.11.1929 we Lwowie), ich dzieci: 1.1. Katarzyna (1962-1973); 1.2. Leon Franci
szek (ur. 8.03.1964), oż. z Mary Elizabeth Magill, ich dzieci: 1.2.1. Aleksander (ur.
1998), 1.2.2. Claire (ur. 2000); 1.3. Paul Jan M aria (ur. 1.04.1965), dr m atematyki na
University of Toronto, oż. z Jennifer Dawn Schaffer, ich dzieci: 1.3.1. H annah (ur.
3.07.1999), 1.3.2. Em anuel; 2. Andrzej Cyryl M aria (ur. 9.07.1939 w Dziewiętnikach),
specjalista w zakresie systematyki zwierząt, były dyr. Inst. Systematyki i Ewolucji
Zwierząt PAN, oż. z Krystyną z Piechockich (ur. 3.11.1940 w Poznaniu), ich dzieci:
2.1. M agdalena (ur. 1970); 2.2. Jan Karol (ur. 1972), oż. z Klaudią ze Szlagórskich
(ur. 3.08.1972), ich syn: 2.2.1. Bartłomiej (ur. 2000); 2.3. Aleksander (24.09.1974
w Poznaniu); 2.4. Mikołaj (ur. 20.12.1976 w Poznaniu); 3. M aria (Hula) Łucja (ur.
13.12.1936 w Dziewiętnikach), mgr nauk fizycznych, abs. Wydz. M atem atyczno-Chem icznego UJ, prof, nauk fizycznych w Inst. Problemów Jądrowych im. A. Sołta-
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na. M. Sz. jest wierną kościoła greckokatolickiego, inicjatorką i współredaktorką
Pism wybranych (Kr. 2000) metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Jej syn 3.1. Andrzej
Rom an Szeptycki, mgr stosunków międzynarodowych na Wydz. Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych UW, zagraniczny stypendysta École Norm ale Supérieure de Pa
ris (1999 -2000), prezes Korporacji Studenckiej „A rkonia”.
Dok.: zob. »►Szeptycki Leon Józef.

A nna Szeptycka, Piotr Szymon Ł oś
SZEPTYCKI KAZIMIERZ MARIA (o. KLEMENS) hr. h. własnego (17.11.18691.05.1951), wł. maj. Dziewiętniki (pow. Bobrka), syn Jana Kantego (1836-1912), wł.
maj. Przyłbice i in., i Zofii z hr. Fredrów (1837-1904). Ur. w Przyłbicach.
Rodzeństwo: zob. biogram Aleksandra Marii Dominika Szeptyckiego.
Studiował leśnictwo w Monachium i Berlinie. Początkowo parał się działalnością
polityczną, będąc posłem do wiedeńskiej Rady Państwa, z której ustąpił na skutek
konfliktu z endecją. Przygotował dla całej monarchii Habsburgów ustawę leśną i pre
zesował Galicyjskiemu Tow. Leśnemu.
Od ok. 1880 do 1911 był wł. jednego
z maj. rodzinnych, Dziewiętniki, które
przekazał bratankow i,»+ Janowi Leo
nowi Szeptyckiemu. Przebywał w tym
czasie w klasztorze na B ałkanach,
gdzie został wyświęcony. W wieku
41 lat zmienił obrządek z łacińskiego
na greckokatolicki i wstąpił do zako
nu studytów (przybierając imię Kle
mens), przez wiele lat był przełożo
nym — ihumenem tego zakonu. Jesz
cze przed w stąpieniem do zakonu
wraz z bratem , m etropolitą A ndrze
jem przygotowali tzw. Typikon, czyli
nową regułę zakonną, która porząd
kowała sprawy formalne, jak np. wy
bór ihumena. M etropolicie towarzy
szył przez całą wojnę, był jego najbliż
szym współpracownikiem. Po śmierci
brata Andrzeja został archimandrytą
studytów.
W czasie wojny pomagał w ukrywa
niu Żydów, pośm iertnie został odzna
czony przez Instytut Yad Vashem m e
dalem Sprawiedliwy wśród Narodów
Kazimierz Szeptycki
Świata. Decyzją brata metropolity zo
stał egzarchą greckokatolickim Rosji
i Syberii. W marcu 1947 aresztowany przez NKWD, więziony był we Lwowie, następ
nie w Kijowie i Charkowie. Zm. w sowieckim więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą.
Podczas pielgrzymki Ojca Świętego na U krainę w 2001 o. Klemens został beatyfi
kowany wraz z 27 męczennikami za wiarę.
Dok.: zob. »+ Szeptycki Leon Józef.

Piotr Szymon Ł oś

156

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

ŚWIDA W IKTOR h. Grabie Odm. (1818-6.12.1904) wł. maj. Hlewin i Wasiszki (pow.
borysowski). Syn Floriana (1788 - po 1840), i Nimfy z Świętorzeckich. Ur. wHlewinie.
Pochodził ze szlacheckiej rodziny ewangelicko-reformowanej.
Rodzeństwo: 1. Cezary (1821-?) wł. maj. Hranicze Wielkie (gub. mińska). Syno
wie z małżeństwa z Oktawią Świętorzecką: 1.1. Stefan (1868-10.03.1937), wł. Hranicz
Wielkich, wieloletni kurator Synodu Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie; oż.
z Zofią z Orfickich (1892-1944), miał z nią dwie córki: 1.1.1. Irenę (ur. 26.09.1915),
wł. wraz z siostrą maj. Hranicze Wielkie, ewakuowaną w 1944 do Prus Wschodnich,
skąd w 1947 repatriowała się do kraju, za l°v. W itoldem Szatkowskim (zamordowa
nym w Katyniu), 2°v. za Tadeuszem Brzezińskim, bezdzietna, 1.1.2. Janinę (191926.03.1945) — zginęła w czasie nalotu bombowego. Jej m atka Zofia zarządzająca po
śmierci męża rodzinnym majątkiem, ranna podczas tego samego nalotu bombowego,
została ewakuowana do Prus Wschodnich, a następnie do pociągu sanitarnego, który
miał ją zawieźć na statek do Danń. Tutaj wszelki ślad po niej zaginął; 1.2. Florian (zm.
1932), na stałe mieszkający w Wilnie i dojeżdżający tylko w interesach do rodzinnego
majątku. Z żoną Bronisławą Wańkowiczową (ur. 21.08.1887 - zm. przy porodzie)
miał jednego syna 1.2.1. Bronisława, zm. jako małe dziecko; 2. »a-Jan; 3. Ludwik; 4.
Henryk Krzysztof (1828 - ok. 1850), student w Dorpacie; 5. Stanisław Mikołaj (1843-?),
wł. Hranicz Małych, oż. z Protasewiczówną; 6. Wanda, za Józefem Wańkowiczem; 7.
Malwina, za Kazimierzem Bulewskim; 8. Aniela, za Józefem Mancewiczem.
W. Ś. ukończył Wydz. Prawny uniw. w Charkowie i podjął gospodarowanie rodzin
nymi majątkam i w gub. mińskiej oraz opiekę nad m ałoletnim rodzeństwem. Od 1878
brał żywy udział w pracach Mińskiego Tow. Rolniczego, którego został z czasem wice
prezesem. Parokrotnie wybierano go marszałkiem pow. borysowskiego, jednak nigdy
nie przyjął tej godności. Od 1848 przewodniczył 25 synodom kościoła ewangelic
ko-reform owanego na Litwie (tzw. Jednoty wileńskiej). Hlewin i Wasiszki razem li
czyły ok. 8000 ha, z czego ok. 4500 ha stanowiły lasy (w 1860). M ajątki te były słabo za
ludnione i główne źródło dochodu stanowiły wyrąb i sprzedaż lasu. Prowadzone jed 
nak były niezwykle starannie i racjonalnie. W. Ś. był głową rodziny na Litwie. U m arł w
Hlewinie i tam też został pochowany.
W małżeństwie z M arią Bohdanowicz Dworzecką (zm. 1887), katoliczką pocho
waną na Rossie pozostawił siedmioro dzieci. Na ich ślub wyraził specjalną zgodę
w 1859 r. synod Jednoty Litewskiej, zastrzegając, iż synowie mieli być ewangelikami
po ojcu, córki katoliczkami po matce:
1. Ludwika (zm. 1941 w Wilnie), za rodzonym stryjem Ludwikiem (zm. 1909), wł.
dóbr Hranicze Małe. Ich dzieci: 1.1. W iktor (20.09.1875-1965), wł. Hranicz Małych,
po wojnie mieszkał w Łodzi, gdzie zm. Oż. z Zofią Eugenią z Gorzechowskich (ur.
10.05.1894), ich dzieci: 1.1.1. Wanda Morawska, 1.1.2. W iktor (ur. 26.07.1923), któ
rego dwaj synowie mieszkają w Łodzi; 1.2. Aniela (1877-6.06.1957), s. niepokalanka,
najpierw w Jazłowcu, a potem w Jarosławiu; 1.3. M aria (1880-2.05.1937), działaczka
oświatowa, za Stefanem Gieysztorem (zm. 1953), wł. maj. Szałtupie na Kowieńszczyźnie; 1.4. Oskar (1885-?), wł. części Hranicz Małych, skąd został wywieziony
17.09.1939 i słuch o nim zaginął; oż. z Eweliną Roycewiczówną (1901-1960), ich dzie
ci: 1.4.1. Ludwik (ur. 1.07.1927), inż. mechanik, oż. z D anutą M atz (26.11.1930
w Bydgoszczy - 13.09.2001), wykładowcą języka angielskiego na SGH w Warszawie
i autorki podręczników do nauki języka angielskiego. Ich syn: 1.4.1.1. Olgierd (ur.
1.10.1959 w Warszawie), ekonomista, specjalista od licencji elektronicznych, mieszka
w USA, jego synowie: 1.4.1.1.Ł Oskar (ur. 27.01.1990 w Barcelonie) i 1.4.1.L2. Olaf
(ur. 24.12.1992 w Barcelonie), 1.4.2. Anna Izabella (ur. 8.11.1930), za Henrykiem
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Studnisem; 1.5. Zofia (1887-?), za Stanisławem Łaszkiewiczem; 1.6. Amelia (ur.
20.02.1887), studentka w Genewie, za Janem Kiersnowskim (zm. 1940), wł. maj. Lenkiele k. Rossień; 1.7. Julia (5.05.1891-2.04.1951), za Henrykiem Stankiewiczem, dyr.
cukrowni na Ukrainie. 2. Helena, za swym rodzonym stryjem
Janem; 3. Teresa
(zm. 17.02.1929), za Ignacym Gorzkowskim; 4. M aria (1856-3.03.1940), za swym ku
zynem dr Janem Bulewskim; 5. Florian (zm. 1942), wraz z bratem Stanisławem był
współwł. Hlewina do rewolucji w 1917. Był prezesem sekcji leśnej Mińskiego Tow.
Rolniczego, a m ajątek słynął z hodowli czerwonego bydła białoruskiego. Po 1917
mieszkał najpierw w Warszawie, a po śmierci żony u siostrzeńca Oskara Świdy w H raniczach Małych, skąd w 1939 wraz z rodziną przeniósł się do Wilna, gdzie zm. Pocho
wany został na tamtejszym cm. ewangelicko-reformowanym (zlikwidowanym po
1945). Oż. z Józefą Raczkowską (zm. 1926 lub 1927), bezdzietny; 6. Stanisław (ok.
1868 - 13.09.1953 w Warszawie), współwł. maj. Hlewin; po jego utracie zamieszkał
w Warszawie, gdzie pracował w Min. Robót Publicznych. Dzieci z małżeństwia z Ire 
ną Raczkowską: 6.1. Anna (1895-1950), za Bohdanem Zalutyńskim; 6.2. M aria (ur.
1898-?); 6.3. Irena, za Tytusem Karpińskim (Londyn); 6.4. Jan (ur. 8.06.1908), dr.
prawa, który pracował m.in. we Fryburgu, autor kilku przyczynków do historii refor
macji w Polsce i organizacji polskich kościołów ewangelickich (po francusku). Pod
chorąży 2 dywizji strzelców pieszych WP, po klęsce w 1940 był internowany w Szwaj
carii, odznaczony M edalem WP. Po wojnie był wykładowcą prawa cywilnego w Pol
skim Inst. Naukowym w Belgii. Kawaler; 6.5. Stanisław (28.01.1911-11.03.1983), inż.
konstruktor budowlany, w czasie wojny służył w polskim lotnictwie. Zestrzelony
w 1942 nad Brukselą, przedostał się do Szwajcarii, internowany, uciekł do Anglii,
gdzie jako kpt. lotnictwa został odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1947 wrócił do
Polski. W 1962 wyjechał na kontrakt do Gwinei i po dwóch latach przeniósł się do Ka
nady, oż. z Aleksandrą Fijołkówną (ur. 5.03.1912), ich córki: 6.5.1. A nna (26.01.
1949), mąż Noel; 6.5.2. B arbara (ur. 6.01.1950), za Pstrokońskim; 7. Michał (zm.
przed. 1914), poślubił Rosjankę A nnę Kuszcownę, w wyniku czego ojciec go wydzie
dziczył. D opiero po uzyskaniu obywatelstwa fińskiego, gdy jego synowie mogli być po
ojcu kalwinami, ojciec przebaczył m u i zapisał spłatę w gotówce. Mieszkał w Jekaterynosławiu i zajmował wysokie stanowisko na kolei. Pozostawił troje dzieci: 7.1. Euge
niusz, zm. jako kawaler; 7.2. Małgorzata; 7.3. Halina. Utrzymywała listowny kontakt z
rodziną, lecz jej losy są nieznane.
Dok.: S. Konarski, Świdowie herbu Grabie odmienne, mpis; tenże, Szlachta kalwińska w Polsce, W. 1993;
R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej, t. 1, Wr. 1991, s. 66-67.

Kazimierz Bem
ŚWIDA JAN h. Grabie odm. (1835-30.04.1917), wł. maj. Krasne, Nowosiółki, Pier
ścień (pow. borysowski). Syn Floriana i Nimfy z Świętorzeckich. Ur. w Hlewinie
(pow. borysowski).
Rodzeństwo: zob. biogram W iktora Swidy.
J.
Ś. był ochrzczony w starym kościele ewangelicko-reformowanym w Kojdanowie
k. Mińska, którem u patronowali Świdowie. Po ukończeniu z wyróżnieniem znanego
kalwińskiego gimn. w Słucku (1854), studiował medycynę na uniw. w Moskwie. Po
ukończeniu studiów udał się do Wiednia, Pragi, Paryża i Berlina, by tam uzupełnić
wykształcenie. Wybuch Powstania Styczniowego zastał go w Berlinie, skąd natych
miast wrócił do kraju, by wziąć w nim udział. Był powstańczym naczelnikiem pow. borysowskiego, a według przekazów rodzinnych nawet naczelnikiem w całej guberni
mińskiej. W 1864 w wyniku zeznań Kaszyca i Łapickiego został aresztowany i skazany
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na śmierć. Jego maj. Krasne, Nowosiółki i Pierścień, obejmujące w 1860 ok. 6000 ha
(lasy stanowiły ok. 2850 ha) i 290 „dusz”, uległy konfiskacie. Po usilnych staraniach
udało się rodzinie zamienić karę śmierci na 12 lat katorgi na Syberii, gdzie udał się
3.08.1864, odbywając podróż częściowo pieszo, a częściowo furmankam i i koleją.
Droga biegła z Mińska przez Wilno, Petersburg, Moskwę, Niżnij Nowogorod, Perm,
Tobolsk, Tomak (odtąd piechotą), Irkuck do Usola, gdzie w warzelni soli pracował
wraz z innymi skazańcami przez 3 lata, za zgodą kom endanta dorabiając jako lekarz.
W 1868 zamieniono mu katorgę na zesłańcze osiedlenie w Irkucku, gdzie pracował
jako lekarz. Po amnestii w 1874 powrócił do kraju. Mieszkał w Mińsku, lecząc i publi
kując w protokołach Wileńskiego Tow. Lekarskiego. W ostatnich latach życia miesz
kał w Nowej Woli pod Wierzbołowem (pow. wyłkowyski). Zm. w Różampolu.
W 1875 oż. z H eleną Świdówną (katoliczką), miał czworo dzieci. Synowie byli
ewangelikami, córki katoliczkami po matce: 1. Rom an (26.04.1876 - 25.10.1957
w Warszawie), ukończył z wyróżnieniem wileńskie gimn., następnie studiował w Inst.
Technologicznym w Petersburgu. Podczas studiów kierował studenckim Kołem
Oświaty. W 1903 przeniósł się do Warszawy, początkowo pracując w firmie „Rohr,
Zieliński i S ka”, a od 1913 prowadził własne biuro. Poślubił 20.04.1907 Romanę
Śniegocką (ur. 14.05.1907), z którą miał jednego syna 1.1. Jana (11.11. 1917-30.07.
1945); 2. Anna (18.03.1877-14.03.1945), za swym dalekim kuzynem Olgierdem Świdą (1862 8.04.1932), agronomem. Ich syn 2.1. W itold Jan (ur. 10.02.1899), prof. p ra
wa na uniw. w Wilnie i Wrocławiu, rektor tego ostatniego w 1.1959-1962, oż. z Zofią
Olechnowiczówną (ur. 6.09.1901), dr med., ich córki: 2.1.1. H anna (ur. 19.09.1930)
i 2.1.2. Zofia (ur. 3.06.1939); 3. H elena (ur. 6.12.1893), za Wincentym Koziełł-Poklewskim, z którym rozwiodła się w 1923. Pracowała na USB, a od 1945 na UWr.; 4.
Ludwik, podobno zm. w 1909, ale być może pomylono go z rodzonym stryjem Ludwi
kiem. Brak o nim innych danych.
Dok.: S. Konarski, Świdowie herbu Grabie odmienne, rkps; S. Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce,
W 1993; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej, t. 1, Wr. 1991, s. 66-67.

Kazimierz Bem
ŚWIDA GUSTAW W IKTOR (27.01.1855-7.09.1911), wł. maj. Wierzchowiska (pow.
janowski). Syn Septymiusza (26.06.1823-5.08.1894) i Florentyny (Flory) z Russockich (1828-1911), córki Ludwika (1800-1852) i Anieli z Russockich (1802-1875).
Oboje rodzice byli wyznania ewangelicko-reformowanego. Ur. w Wólce Gieraszowskiej (pow. sandomierski).
Ojciec G. Ś. Septymiusz ur. się w Maćkowie (pow. suwalski). Po ukończeniu gimn.
w Suwałkach w 1842, w 1844 wstąpił do Inst. Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa
w Marymoncie, kończąc je w 1846. W 1847 zamieszkał w swoim maj. Wojcieszyce
w Sandomierskiem, a po jego sprzedaży w Wólce Gieraszowskiej. Dn. 19.09.1847 p o 
ślubił w zborze ewangelicko-reformowanym w Sielcu k. Staszowa Florentynę Russocką, pochodzącą z ewangelickiej rodziny. Sprawował funkcję sędziego pow. staszowskiego (ok. 1865), a w 1856 wybrano go jednym z siedmiu patronów zboru w Siel
cu, skupiającego rodziny kalwińskie należące niegdyś do Jednoty Małopolskiej.
W 1890 sprzedał Wólkę i osiadł u córki w Jasicach, gdzie zm. podczas epidem ń chole
ry. Pochowany na cm. cholerycznym, został po latach przeniesiony na cm. ewangelic
ko-reform owany w Sielcu, gdzie spoczął obok żony.
Rodzeństwo: 1. Michał Ludwik (4.07.1848-10.01.1924), w 1863 uciekł z gimn. do
powstańców, został odszukany przez matkę i zabrany do domu. Następnie był wielo
letnim pełnomocnikiem ordynacji Radziwiłłów w Nieświeżu. Pochowany w Warsza
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wie na cm. ewangelicko-reformowanym; 2. Ludwik (1850-1854); 3. Konstancja
Aniela (10.06.1853-1916), zaślubiła w Sielcu w 1870 swego kuzyna Jana Russockiego
(zm. ok. 1890), wł. Jasie (pow. opatowski). Pochowana koło męża na katolickim cm.
w Bidzinach; 4. Kazimiera Aniela (26.05.1856-1.11.1943), za Aleksandrem Henklem
(16.07.1845-8.02.1941). Zostali oboje pochowani na cm. ewangelicko-reformowa
nym w Warszawie; 5. Ludwik Paweł (12.09.1857-18.08.1921), długoletni pracownik
na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, a potem magistratu warszawskiego, oż. z Jadwigą
ze Świderskich (zm. 29.10.1940). Pochowany w grobie rodzinnym na cm. ewangelic
kim w Warszawie; 6. Septym Wacław (16.09.1861-26.10.1884); 7. Oktawia Wiktoria
(30.08.1865-3.09.1913), poślubiła 8.01.1884
Aleksandra Konarskiego (1.03.185510.05.1941). Została pochowana przy rodzicach na cm. ewangelicko-reformowanym
w Sielcu k. Staszowa.
Ponieważ wszystkie dzieci Septymiusza (z wyjątkiem Kazimiery) poślubiły katoli
ków lub katoliczki, żadne z jego wnuków nie było wyznania ewangelicko-reformowa
nego. Z bór w Sielcu przestał istnieć w 1945, zaś okoliczny cm. ewangelicki, jako „nie
miecki”, został przez okoliczną ludność zdewastowany. O brąbana na rogach płyta n a
grobna Septymiusza Świdy (z błędną datą urodzenia) znajduje się w lapidarium
w Żychlinie k. Konina przy tamtejszym zborze ewangelicko-reformowanym.
G.
Ś. po ukończeniu gimn. w Kielcach w 1875 odbył praktykę rolną u swojego stry
ja Konstantego w Maćkowie. Po jej zakończeniu wziął w zarząd maj. M ożejkówDuży
k. Lidy (własność Grabowskich), a następnie maj. donacyjny Głodno w puławskiem.
W 1900 nabył wraz z żoną maj. Wierzchowiska w lubelskiem, gdzie oprócz działalnoś
ci rolniczej rozwijali obydwoje szeroką działalność społeczną wśród włościan i oko
licznych ziemian. Zm. w 1911 i został pochowany na granicy cm. ewangelickiego i ka
tolickiego w Lublinie (po stronie ewangelickiej). Po wielu latach po katolickiej stro
nie spoczęła jego żona.
W 1885 poślubił M arię Przewłocką (15.09.1861-4.01.1949).
Dzieci: 1. M aria Zofia (28.06.1888-30.05.1970), za Stanisławem Hemplem (15.01.
1872-16.04.1922), wł. maj. Nowiny w pow. krasnostawskim, gdzie po jego śmierci
gospodarowała do 1938, po czym przeniosła się do Lublina i zamieszkała wraz z m at
ką; 2. Gustaw Konstanty (22.08.1886-1970), objął maj. Wierzchowiska, który sprze
dał w 1927, by następnie odkupić dla syna M ariana w 1937. Ochotnik W P w 1920,
w 1.1919-1922 członek Z G Z Z w Warszawie, następnie pracował w Banku Ziem iań
skim, Ordynacji Zamojskiej, a po 1945 w P Z H R w Lublinie, potem w Woj. Zarządzie
Gminnych Spółdzielni w Lublinie, wreszcie na KUL, był również odznaczony O rde
rem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1935); oż. po raz pierwszy z Zofią Skibińską
(ur. 13.05.1891), z którą się rozwiódł, a następnie z Zofią z Weychertów l°v. Brzezic
ką (26.03.1896-10.09.1929), miał z pierwszą żoną syna 2.1a. M ariana Józefa (4.07.
1915-27.05.1999), a z drugą córkę 2.2b. Helenę Marię, zamężną Szaciłowską (ur.
22.02.1928) i syna 2.3b. Gustawa Bolesława (10.09.1929-14.02.1939), pochowanego
w grobowcu rodzinnym na cm. w Lublinie.
Kazimierz Bem
TABACZYŃSKI LEOPOLD M IKOŁAJ h. Grabie (15.11.1840-13.10.1918), wł. maj.
R adęcin, Piotrków i Zagórzyce (pow. nieszawski), dr nauk med. uniw. w Berlinie
i Dorpacie. Syn Jana Bernardyna, wł. maj. Redecz Wielki, Redecz Kalny (pow. włoc
ławski) oraz Racięcin i in. (pow. nieszawski) i Tekli z Rudnickich h. Rudnica. Ur.
w Redczu Wielkim.

160

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

Rodzina Tabaczyńskich pisała się z Horodelska; wywodziła się z przedrozbiorowe
go woj. poznańskiego. Z czasem przeniosła się na Kujawy. Z a protoplastę udoku
mentowanego genealogicznie uważa się Mikołaja Tabaczyńskiego, w 1775 pisarza
ziemskiego wałeckiego. Ojciec L. T., syn Karola, wnuk protoplasty, legitymował szla
chectwo w Heroldii Królestwa Polskiego.
Rodzeństwo: 1. Makary (1835-1910), wł. maj. Redecz Wielki, oż. z H eleną z Kokczyńskich (1843-1897); 2. Katarzyna, za Władysławem Tuchołką h. Korzbok, wł. maj.
Gozdowo (pow. sierpecki), zesłańcem syberyjskim.
L.
T. otrzymał początkowe wykształcenie w domu, następnie był uczniem gimn,
w Chełmnie, a ukończył naukę gimnazjalną i uzyskał świadectwo dojrzałości w Trze
mesznie, w 1859. W tym samym roku został immatrykulowany na Wydz. Lekarskim
uniw. w Berlinie. Będąc studentem IV roku, przerwał jednak studia na wiadomość
0 wybuchu powstania w styczniu 1863, zgłosił się bowiem do oddziału jazdy powstań
czej, formowanego w Poznańskiem przez gen. Edm unda Taczanowskiego. Wraz z ni
mi przekroczył granicę Królestwa i brał udział w partyzanckich walkach oddziału,
pełniąc m.in. funkcję jego lekarza. W bitwie pod Ignacewem (w pobliżu rodzinnego
Racięcina, 7-9.05.1863), oddział odniósł tak poważne, krwawe straty, że Taczanowski
rozwiązał go, polecając ocalałym uczestnikom bitwy ukryć się w okolicznych lasach
1 oczekiwać na dalsze rozkazy. L. T. zatrzymał się jednak w Ignacewie, uważając za
swój obowiązek niesienie pomocy lekarskiej rannym pozostawionym na pobojowis
ku, a także tym, których ukryto w pobliskiej wsi Lubstow. Spotkał tam znajomego le
karza, dra Władysława Stankiewicza, który ostrzegł go, że żandarm eria rosyjska prze
szukuje okolicę i aresztuje rozbitków spod Ignacewa, a sądy połowę ferują liczne wy
roki śmierci. Radził więc, aby L. T. jak najprędzej opuścił Królestwo. Usłuchawszy tej
rady, L. T. potajem nie przekroczył granicę zaboru pruskiego i powrócił do Berlina.
Tam w krótkim czasie zdołał uzupełnić brakującą mu część program u studiów, ukoń
czyć i złożyć rozprawę z zakresu chirurgu i na podstawie jej obrony uzyskać stopień
doktora nauk medycznych uniw. berlińskiego (1863).
Po doktoracie odbył przeszło dwuletnią podróż po Europie, uzupełniając wiedzę
lekarską w najwyżej cenionych wtedy klinikach uniwersyteckich. Rozpoczął od Pragi.
Potem udał się do Wiednia, Paryża i Londynu. Stam tąd powrócił do Berlina, gdzie
pracował m.in. w uniwersyteckiej klinice chirurgii. Na zakończenie tego naukowego
tournee, z którego mógł czerpać wiele korzyści jako uzdolniony poliglota, wybrał się
jeszcze na staż uniwersytecki do Królewca. Jego zamiarem i pragnieniem było podję
cie pracy naukowej w zakresie medycyny w Szkole Głównej Warszawskiej (działała od
jesieni 1862). W 1869 przekształcono ją w Cesarski Uniwersytet Warszawski, z języ
kiem wykładowym i licznym gronem profesorskim — rosyjskim. Pracę naukową
chciał łączyć z praktyczną działalnością lekarską, ówczesne władze odmówiły mu je d 
nak zaangażowania w SGW. Odmowę uzasadniono brakiem umowy o wzajemnej no
stryfikacji dyplomów uniwersyteckich z państwem pruskim. Aby ten argum ent utracił
aktualność, L. T. postanowił uzyskać stopień doktora na uniwersytecie rosyjskim. Wy
brał się do D orpatu i w niedługim czasie otrzymał dyplom doktorski, na podstawie
posiadanego dorobku naukowego i pomyślnego przebiegu egzaminu (1867). Zdał
także egzamin uprawniający do wykonywania praktyki lekarskiej w Cesarstwie Rosyj
skim i Królestwie Polskim. Mimo tego, ponownie odmówiono mu przyjęcia do pracy
w uczelni warszawskiej, tym razem jakoby z braku etatu. L. T. domniemywał więc, że
istotnym powodem był jego udział w powstaniu 1863, czego mu nie udowodniono, ale
o co go podejrzewano.
Dlatego poniechał dalszych starań. W 1869 zdecydował się zamieszkać w otrzyma
nym od ojca Racięcinie. Urządził tam prywatną lecznicę. Leczył licznych chorych
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i prowadził obserwacje kliniczne. Wyniki ważniejszych z nich publikował w facho
wych czasopismach lekarskich. Ogłosił drukiem także własne streszczenia doniesień
z prac badawczych publikowanych w czasopismach zagranicznych. W 1877 zawarł
związek małżeński, a z czasem postanowił przekazać maj. R adęcin synowi A ntonie
mu Serwacemu, gdy ten ożeni się. Lecz już wcześniej przeniósł się do Piotrkowa,
prawdopodobnie ok. 1900. Maj. Piotrków, graniczący z miasteczkiem — Piotrkowem
Kujawskim i położony niedaleko Radziejowa, był dogodnym miejscem dla kontynuo
wania i poszerzenia zakresu praktyki lekarskiej. L. T. urządził tam własny szpital
w osobnym, obszernym budynku, a w części dworu — pomieszczenie zabiegowe,
gdzie mógł także przeprowadzać mniejszej wagi zabiegi operacyjne. Prowadząc tera
pię, nadal łączył z nią obserwacje kliniczne. Po zawarciu małżeństwa przez młodszego
syna — Bolesława Walerego (ok. 1913), przekazał mu Piotrków, a trzeciemu M aria
nowi — maj. Zagórzyce k. Radziejowa.

Władysława Tabaczyńska

Leopold Mikołaj Tabaczyński

Spodziewając się wybuchu wojny (1914), doradził synowi Bolesławowi, aby razem
z żoną (była w początku ciąży) wyjechał do Warszawy. Sam pozostał na miejscu. Z a 
raz po wkroczeniu wojsk niemieckich został aresztowany i razem z wójtem Wacła
wem Pęczkowskim i rabinem Piotrkowa Kujawskiego Jankielem Kleinbaumem uwię
ziony, jako zakładnik. Zwolniono ich po zorganizowaniu okupacyjnych władz cywil
nych. Przeniósł się z żoną do Warszawy, gdzie już dawniej zakupił mieszkanie przy ul.
Nowogrodzkiej (nr hip. 1598). Nie doczekawszy odzyskania niepodległości, zm. i zo
stał pochowany na cm. Powązkowskim. W kilka miesięcy później zmarła jego żona
Władysława. Pochowano ją obok męża.
L.
T. zyskał sobie do dziś utrzymującą się na Kujawach opinię gorącego patrioty,
gorliwego lekarza-społecznika, gospodarnego rolnika, człowieka prawego, głęboko
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religijnego i hojnego względem Kościoła, Z a swoje powołanie życiowe uważał służyć
bliźnim i uznał, że najlepiej je wypełni będąc lekarzem. Dla niego, sprawnie gospoda
rującego ziemianina, zawód lekarza nie miał być źródłem dochodów. Swoich licz
nych, bliższych i dalszych sąsiadów: chłopów i małomiasteczkowych Żydów, leczył
całkowicie darmo. D ane m u było zaznać wiele ludzkiej wdzięczności. Kiedy sam p o 
ważnie chorował — skaleczył się bowiem, wykonując operację chirurgiczną i niespo
dziewanie rozwinęło się zakażenie — rabin piotrkowski wezwał swoich wiernych do
trzydniowej modlitwy o zdrowie „dla naszego doktora”. W środowisku lekarskim był
wysoko cenionym chirurgiem, W przypadkach trudnych operacji zapraszano go do
Berlina. W środowisku ziemiańskim cieszył się opinią dobrego gospodarza. Zaraz po
odziedziczeniu rodzinnego m ajątku wymówił umowę dzierżawną i zaangażował ad
ministratora. Podejmując trafne decyzje, przy jego pomocy podniósł poziom produk
cyjny i ogólny stan gospodarczy wydzierżawionego poprzednio majątku. W latach,
w których L. T. mieszkał i pracował w R adęcinie, głównie dzięki jego ofiarności i sta
raniom wzniesiono kościół i erygowano parafię w Broniszewie. Ofiarował bowiem
parohektarow ą parcelę pod budowę kościoła i plebanię oraz urządzenie gospodar
stwa parafialnego, a także finansował budowę nowej świątyni.
L.
T. poślubił w 1877 Władysławę Znaniecką h, Lubicz (1853-3.06.1919), córkę
Hygina (1826-1881), wł. maj. Witowy i Wymysłów (pow. inowrocławski) i Antoniny Czaykowskiej h. Jastrzębiec (1835-1918), wł. maj. G óra i Łąkociu w tym samym powiecie.
Dzieci z tego małżeństwa: 1, Antoni Serwacy (1878-1936), wł. maj. Radęcin, oż. (1904)
z Ireną Urszulą Rościszewską h. Junosza (1884—1928) z Rem pina (pow. sierpecki); 2,
Regina (1879-1959), za Ludom irem Skotnickim h. Rola (1873-1909), wł. maj, Bedl
no i Malina (pow. kutnowski); 3. A nna H elena (1882-1961), za Bolesławem Walen
tym Mierzyńskim h. Junosza (1871-1941), wł. maj. Piotrkowice (pow. koniński), abs.
Wydz. Roi. uniw. w Berlinie; 4.
Bolesław Walery (1883-1952), wł. maj. Piotrków
(pow. nieszawski), oż. (1913) z Jadwigą Łukaszewicz h. Łuk (1892-1949) z Koszowatej (pow. taraszczański) na Kijowszczyźnie; 5. M arian (1886 - przed 1936), wł. maj.
Zagórzyce (pow. nieszawski), oż. z Czesławą Żychlińską h. Szeliga ze Śniedzanowa.
Z tych pięciu małżeństw urodziło się 9 wnuków i 5 wnuczek.
Dok.: Spis Szlachty Królestwa Polskiego,"^. 1851, s. 252; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 69,70; S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich, W. 1888, s. 506; Archiwum Historii Medycyny, W. 1972, t. XXX, z. 1-2,
s. 129,389; J. S. Załuska, Materiały do genealogii rodziny z Horodelska Ihbaczyńskich herbu Grabie, 1998,
mpis. Wspomnienia rodzinne i in. osób.

Janusz Stanisław Załuska
TABACZYŃSKI BOLESŁAW WALERY h. G rabie (19.04.1883-30.08.1952), wł.
maj. Piotrków (pow. nieszawski). Syn »-►Leopolda Mikołaja (15.11.1840-13.10.1918)
i Władysławy Znanieckiej h. Lubicz (18.05.1853-3.06.1919). Ur. w Racięcinie (pow.
nieszawski).
Rodzeństwo: zob. biogram Leopolda Mikołaja Thbaczyńskiego.
B. T. kształcił się w gimn. rządowym w Kaliszu. Następnie, zgodnie z życzeniem oj
ca (ok. 1901) rozpoczął studia na Wydz. Lekarskim UJ, lecz wkrótce przeniósł się na
Studium Rolnicze tego uniwersytetu. Nie został jednak jego dyplomowanym absol
wentem. Przez parę lat administrował maj. Seroki (pow. sochaczewski), potem nale
żącym do ojca maj. Piotrków (446 ha). Po zawarciu małżeństwa z Jadwigą Łukasze
wicz (1913) otrzymał Piotrków na własność i gospodarował nim do dnia konfiskaty
m ajątku przez władze niemieckie w listopadzie 1939. Podczas I wojny światowej,
w związku z przesuwaniem się frontu niemiecko-rosyjskiego na wschód, zdecydował
się opuścić Piotrków i w 1. 1914-1915 mieszkał razem z żoną w Warszawie.
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Był umiejętnym i gospodarnym rolnikiem. W trudnym okresie kryzysu 1. 1929
1935 nie miał zaległych płatności i długów, co wtedy było dość rzadkim zjawiskiem.
Dobre wyniki finansowe uzyskiwał dzięki rozwinięciu upraw roślin przemysłowych
(len na siemię, rzepak, mak), zbóż kwalifikowanych, a także wczesnych odm ian ziem
niaków i polowej uprawie warzyw. Po wybudowaniu przez spółkę francusko-polską
linii kolejowej Herby Nowe-Gdynia (ok. 1933), której jedna ze stacji znajdowała się
w pobliżu majątku, można było otrzymywać korzystne ceny za produkty wysyłane na
zaopatrzenie Śląska i Wybrzeża. B. T. zakupił traktor i praktycznie udowodnił jego
przydatność w intensywnie prowadzonym gospodarstwie rolnym, chociaż niektórzy
ówcześni ekonomiści uważali, że jest to nieopłacalne przy niskich kosztach trakcji
konnej i pracy fizycznej. Obora hodowlana rasy nizinnej czarno-białej, prowadzona
pod urzędową kontrolą użytkowości, dostarczała mleka na rynek miejscowy. Niewiel
ka hodowla koni półkrwi i sprzedaż m ateriału remontowego na potrzeby wojska uzu
pełniały dochody z produkcji zwierzęcej.
Do B. T. odnoszono się szacunkiem i uznaniem, także ze względu na jego działal
ność społeczną. W 1.1918-1921, jako członek sejmiku pow. nieszawskiego, przewod
niczył jego Komisji Rolnej. Następnie, w 1.1921-1929, został przewodniczącym Rady
Gm. Piotrków Kujawski. Był też jednym z inicjatorów i działaczem 1923-1926 Komi
tetu Budowy Szkoły Powszechnej w tej miejscowości. Wzniesiony wysiłkiem społecz
nym nowoczesny budynek szkoły był pierwszym tego rodzaju z wybudowanych po od
zyskaniu niepodległości w pow. nieszawskim. B. T. czynny był także jako członek R a
dziejowskiego Koła ZZ, Rady Parafialnej parafii Piotrków Kujawski i Parafialnego
Stów. Mężów Katolickich.
Wybuch wojny 1.09.1939 przerwał tę jego wszechstronną działalność. W listopa
dzie B. T. razem z żoną został wysiedlony przez Niemców, nagle, brutalnie i jedynie
z m ałą walizeczką w ręku. Dzięki zbiegowi okoliczności uniknęli konwojowania
i umieszczenia ich w obozie przejściowym w Łodzi (do którego transportowano Pola
ków wysiedlanych z Piotrkowa Kujawskiego) i zamieszkali w Warszawie. B. T. utrzy
mywał żonę i siebie z różnych dorywczych zajęć. Przeżył Powstanie, unieruchomiony
ciężkim zawałem serca. Poważnie chory, został wkrótce zwolniony z obozu w Prusz
kowie i zatrzymał się w Skierniewicach, gdzie w styczniu 1945 doczekał przejścia fron
tu sowieckiego.
Nowe miejscowe władze, na podstawie dekretu PKWN, przeprowadziły parcelację
maj. Piotrków. W wyłączonym z podziału parcelacyjnego ośrodku gospodarczym,
w części podwórzowej, utworzono Państwowy O środek Maszynowy, a we dworze, po
jego częściowej przebudowie, umieszczono O środek Zdrowia. Park dworski, uznany
za ogólnie dostępną własność gminy, uległ dewastacji. Wobec utraty Piotrkowa, B. T.
początkowo zdecydował się prowadzić powierzone mu pod opiekę prywatne gospo
darstwo rolne pod Inowrocławiem. (W województwach zachodnich nie podlegały
parcelacji gospodarstwa o obszarze do 100 ha). Na wiadomość o tym rolnicy ze wsi
sąsiadujących z Piotrkowem starali się, by zatrudniono go jako instruktora rolnego
w gm. piotrkowskiej, a robotnicy rozparcelowanego majątku proponowali mu, aby
prowadził pozostały po parcelacji ośrodek gospodarczy, był bowiem nadal uważany
za autorytet w sprawach racjonalnego gospodarowania i cieszył się opinią człowieka
o wielkiej prawości charakteru. Miejscowe władze SB nakazały mu wówczas opuścić
teren woj. pomorskiego.
Kiedy więc w 1946 inż, L eonard M aringe, jako główny dyrektor, rozpoczął organi
zować PNZ, B. T. zgłosił się u niego do pracy i otrzymał stanowisko dyrektora zespołu
PN Z w Konarzewie, w pow. rawickim. Początkowo praca układała się pomyślnie, a jej
dodatnie wyniki gospodarcze były wyraźnie zauważalne. Mimo to wkrótce władze
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partyjne zaczęły go szykanować, a kiedy nasiliły się represje wobec „obcych klasowo”
pracowników PNZ, został bezpodstawnie oskarżony o sabotaż gospodarczy. A reszto
wano go i poddano śledztwu w Rawiczu. Po śledztwie Komisja Specjalna skazała B. T.
na obóz pracy przymusowej w Mielęcinie k. Włocławka. Po skomplikowanych stara
niach wpływowych adwokatów odroczono mu jednak odbywanie kary. Sąd uwzględ
nił bowiem argument konieczności opieki nad żoną, która chorowała na chorobę no
wotworową i właśnie w tym czasie przebywała w szpitalu w Poznaniu, gdzie była dwukrot
nie operowana. Wznowione po odroczeniu postępowanie procesowe zakończyło się
uniewinnieniem oskarżonego. Wiadomość o tym nadeszła tuż przed śmiercią jego żo
ny, która zm. w Rabie Wyżnej na Podhalu, gdzie przez pewien czas mieszkała u córki.

Bolesław Tabaczyński z żoną Jadwigą

Brutalne szykany, posądzenie o sabotaż, śledztwo, proces sądowy i przeżycia
związane z chorobą i śmiercią żony, sprawiły, że nasiliła się choroba serca. B. T. starał
się jednak zachować charakterystyczną dla niego pogodę ducha, odporność na prze
ciwność losu i samodzielność. Nie zdecydował się więc zamieszkać wspólnie z córką
i zięciem, którzy wtedy również przeżywali poważne komplikacje życiowe. Mimo
uniewinnienia miał trudności ze znalezieniem pracy, związane także z poważnym już
wiekiem (miał wówczas 66 lat). Po pewnym czasie otrzymał dorywcze zajęcie w War
szawie, w prywatnym przedsiębiorstwie, usuwającym gruzy ze zniszczonego doszczęt
nie miasta. Odmówiono mu jednak warszawskiego meldunku, więc zamieszkał w wy
najętym pokoju w Podkowie Leśnej. Tam, z dala od rodziny, w niejasnych okolicznoś
ciach, zm. nagle. Spokój jego śmierci został zakłócony przez „nieznanych sprawców”,
którzy tej samej nocy zrabowali dokumenty i większość należących do niego rzeczy
osobistych. Został pochowany na miejscowym cm. parafialnym, na którym po ekshu
macji pochowano także jego żonę.
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Ciężkie przeżycia osobiste, których doznał zarówno w latach wojny, jak i powojen
nych, nadwerężyły mu zdrowie i zapewne przyczyniły się do jego nagłej, przedwczes
nej śmierci.
B. T. 16.08.1913, w kościele św. Aleksandra w Warszawie, poślubił Jadwigę Łuka
szewicz h. Łuk (1.08.1892 w Koszowatej - 4.09.1949 w Rabie Wyżnej), córkę Tomasza
(1851-1900), wł. maj. Browkowa (gub. chersońska) i Marii Karpowicz h. Korab
(1871-1919) z Narajówki k. Hajsyna (maj. wł. Karpowiczów po 1881).

Dzieci Bolesława i Jadwigi Tabaczyńskich: Jerzy Władysłw i Krystyna

Dzieci: 1. Krystyna (1.03.1915 w Warszawie-23.07.1984 w Bydgoszczy), inż. roi.,
prof. dr hab. nauk rolniczych. Ukończyła gimn. im. M arii Konopnickiej w Inowrocła
wiu. W l.1933-1939 studiowała na Wydz. Rolnym SGGW. Po ukończeniu otrzymała
stopień inż. rolnika. Specjalizowała się w hodowli zwierząt, odbyła praktykę rolniczą
w dobrach Krośniewice (pow. kutnowski). Po wybuchu wojny w 1939 pełniła służbę
zaopatrzenia w oddziale Arm ii Pomorze i prowadziła ewidencję poległych. Po kapi
tulacji kontynuowała ewidencję, jako członek PCK. Po powrocie na Kujawy 28.10.
1939 poślubiła Janusza Stanisława Załuskę, kolegę ze studiów na SGGW. U dało się
im przekroczyć granicę G G i przedostać do Warszawy. K. Z. pracowała w firmie na
siennej „Sierawski i Trąpczyński”, a następnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej m.st.
Warszawy. Wzięła udział w Powstaniu Warszawskim w oddziale saperskim. Po kapi
tulacji, razem z mężem, uciekła z transportu prowadzonego do Pruszkowa i schroniła
się w Wiskitkach k. Żyrardowa. W 1945 zaczęła pracować na SGGW, wkrótce jednak
ówczesny rektor prof. Franciszek Staff uprzedził ją o poleceniu, jakie otrzymał od UB
zwolnienia jej z pracy i zaproponował, aby pojechała do Krakowa, gdzie przygotowu
je się grupę naukowców do organizowania UWr. Po krótkim pobycie we Wrocławiu
zrezygnowała z pracy na uniwersytecie i przeniosła się do Staniszowa k. Jeleniej
Góry, gdzie otrzymała stanowisko asystenta w Zootechnicznym Zakładzie Doświad
czalnym. Po czterech latach przerwała pracę, aby zająć się wychowywaniem dzieci
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i w 1955 podjęła pracę jako agronom rejonowy Oddziału Rolnictwa Prezydium Pow.
Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim, W krótce zrezygnowała z niej, ponieważ
otrzymała propozycję objęcia stanowiska nauczyciela akademickiego. O dtąd praco
wała kolejno na uczelniach rolniczych: w Szczecinie (1956-1963), gdzie uzyskała dok
torat, w Olsztynie (1963-1971) habilitację, Poznaniu i Bydgoszczy (1971-1984). W cza
sie pracy w Bydgoszczy otrzymała tytuł prof. nadzwyczajnego (1978). Przyczyną zmian
miejsca pracy były negatywne opinie uczelnianych komitetów PZPR , dotyczące p o 
chodzenia i powiązania z Kościołem. K. Z. zyskała sobie opinię wybitnego naukowca,
doskonałego dydaktyka i przyjaciela młodzieży akademickiej. Na dorobek naukowy
K. Z. składa się 108 pozycji, których część referowała na międzynarodowych Kon
gresach Europejskiej Federacji Zootechnicznej. Z a długoletnią pracę otrzymała
Krzyż Kawalerski O rderu Odrodzenia Polski. Zm. nagle w pełni sił w Bydgoszczy. Po
chowana została w Warszawie na cm. Powązkowskim. Senat Akadem ii Techniczno-Rolniczej pośm iertnie wyróżnił ją m edalem i wpisem do Honorowej Księgi Zasłuż
onych dla Uczelni, także wmurowaniem pamiątkowej tablicy z tekstem charaktery
zującym jej postać i zasługi. Zarząd Główny Polskiego Tow. Zootechnicznego wyraził
swoje uznanie, nadając jej pośm iertnie Odznakę Honorową Tow. Mąż, J. S. Załuska
h. Rawicz (ur. 28.12.1913), abs. SGGW, inż. rolnik, prof. nauk rol., abs. Szkoły Pod
chorążych Rezerwy Artylerii, artylerzysta konny, por. WP; ich dzieci: 1.1. Józef (ur.
i zm. 5.09.1943 podczas sowieckiego bombardowania Warszawy); 1.2. Jan Stanisław
(ur. 9.10.1946 w Cieplicach), abs. SGPiS, mgr ekonomii, mieszka w Austrii; 1.3. M aria
(ur. 27.02.1949 w Cieplicach), abs. AM w Warszawie, lekarz psychiatra, doc. dr. hab.
Instytutu Psychiatrii i Neurologii; 1.4. Andrzej M aria Stanisław (ur. 11,07.1953
w Wodzisławiu Śląskim), abs. SGPiS, mgr ekonomii, mieszka w Wiedniu; 2. Jerzy
Władysław (ur. 12.04,1918 w Piotrkowie Kujawskim). Po m aturze w Gimn. im. J, Kas
prowicza w Inowrocławiu, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Wlodzimierzu Wołyńskim (1936) i studiował na PW. Jako podchor., brał udział w walkach
Armii Pomorze we wrześniu 1939. Po kapitulacji dostał się do niewoli i lata wojny
przeżył w niemieckim obozie jenieckim. Po wojnie wyemigrował do Argentyny. P ra
cował w wytwórni urządzeń radiowych. Potem razem z żoną Jadwigą prowadził włas
ną, niedużą firmę handlową. Obecnie (2003) obydwoje na emeryturze, mieszkają
w miejscowości M artin Comado w pobliżu Buenos Aires. Małżeństwo bezdzietne.
Dok.: Urząd parafialny i Stanu Cywilnego; Słownik biograficzny powiatu radziejowskiego, pod red. J. Kołtuniaka, Piotrków Kujawski-Wlocławek 2002, z. 1, s. 73-74.

Janusz Stanisław Załuska
TWAROWSKI JÓ ZEF MICHAŁ h. Pilawa (23.02.1871 12.06.1948), wł. maj. Krasnów (pow. łowicki), dr. med., rolnik. Syn Zdzisława (1843-1912) i Stefanii z Rostafiń
skich, siostry Józefa, botanika, prof. UJ. Ur. w Wólce Grodziskiej (pow. Grodzisk
Mazowiecki).
Rodzeństwo: 1, M aria (1872-1955), s. Józefa w zakonie ss. wizytek; 2. Władysław
(1873-1927), wł, maj. Borzymówka (pow. sochaczewski).
Ojciec J. T. zarządzał Wólką Grodziską, należącą do spokrewnionej z nim rodziny
Mokronowskich, skąd przeniósł się do maj. Kozery w tym samym powiecie i nale
żącym również do Mokronowskich. Ok. 1878 objął dzierżawę maj. Bolimowska Wieś
nad Rawką w pow. łowickim, należącym do hr. Sobańskiego z Guzowa i zamieszkał
tam z trójką dzieci.
J. T. zdał m aturę w V Gimn. w Warszawie w 1888. Nieprzyjęty do Inst. Kom unika
cji w Petersburgu, wstąpił na medycynę w Warszawie i kontynuował studia w Pradze
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Czeskiej i w Wiedniu. Dyplom nostryfikował w Warszawie w 1898. Pracował w szpita
lach warszawskich i na Podolu. W skutek przewlekłej choroby (zapalenie otrzewnej)
przebywał u ojca na wsi. To zdecydowało, iż pozostał w Bolimowskiej Wsi, urzeczony
pięknem tej miejscowości. Od 1904 samodzielnie zarządzał majątkiem, do czego
przydała mu się wiedza otrzymaną na Wydz. Rolniczym w Wiedniu. Przestał też od
tego czasu wykonywać zawód lekarza, poza udzielaniem porady lekarskiej okolicznej
ludności wiejskiej.

Dwór w Krasnowie

Bolimowwska Wieś liczyła 420 ha. J. T. osiągał dobre wyniki zwiększając powierz
chnię upraw i liczebność mlecznego stada do 100 wyborowych sztuk. Stale uprawiane
były buraki cukrowe dla cukrowni w Guzowie. Pola były całkowicie zdrenowane. G le
by były żyzne, zróżnicowane na falistościach terenu. Budynki, nowo wystawione z ce
gły, znajdowały się obok wysokiej skarpy opadającej na malowniczą dolinę rzeki
Rawki. Z a nimi był 3-hektarowy ogród ze starodrzewem i nowy, powiększony później
według projektu Władysława Łozińskiego.
Na początku I wojny światowej gmina bolimowska uległa zniszczeniu wskutek
trwających 8 miesięcy walk wojsk niemiecko-rosyjskich. Po przesunięciu się frontu
J. T. rozpoczął odbudowę gospodarstwa, która trwała do 1924. Na mocy trzech ustaw
sejmowych reform a rolna objęła dobra hr. Sobańskiego i w 1.1925-1927 majątki rol
ne w gminie bolimowskiej zostały rozparcelowane na ok. 3/4 powierzchni. J. T. kupił
ośrodek liczący 135 ha, częściowo z kredytu udzielonego przez TKZ i nazwał Krasnów. N astępne lata były trudne dla J. T. Ciężko zachorowała żona, a w jesieni 1929
rozpoczął się światowy kryzys gospodarczy, uderzając w opłacalność rolnictwa. Mimo
trudności finansowych nie zabrakło środków na edukację dzieci.
Oprócz pracy w m ajątku J. T. włączył się od początku gospodarowania w Bolimow
skiej Wsi w działalność społeczną i patriotyczną wśród włościan, i w rozwój kółek rol
niczych w pow. łowickim, m.in. utrzymywał ochronkę wiejską. W październiku 1917
został sędzią pokoju i nadzorcą szkolnym z ram ienia Tymczasowej Rady Stanu. Z o r
ganizował ludność, aby protestować przeciw traktatowi brzeskiemu niemiecko-rosyj-
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sko-ukraińskiemu. Bral udział w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918. Wtedy też
został wybrany przez stronnictwo ludowe „Zaranie” i ustanowiony komisarzem (sta
rostą) pow. łowickiego oraz przewodniczącym Komisji Wyborczej do Sejmu Ustawo
dawczego. Pod egidą Władysława Grabskiego działał w Komitecie Opieki nad R epa
triantam i i Pomocy Amerykańskiej oraz akcji plebiscytowej „Śląsk dla Polski”. Był
pełnomocnikiem powiatowym Kom itetu Obrony Państwa w czasie najazdu bolsze
wickiego i w Obwodowej Komisji Wyborczej do drugiego Sejmu i Senatu w 1922.
We wrześniu 1939 J. T. uniknął aresztowa
nia przez Niemców. Podczas okupacji hitle
rowskiej Krasnów nie był przejęty przez ad
ministrację niemiecką. Wysiedlenie nakaza
ły dopiero nowe władze w dwa tygodnie po
„wyzwoleniu” 17.01.1945. J. T. z żoną za
mieszkali wówczas u siostry stryjecznej Jani
ny Twarowskiej w Skierniewicach. W 1947
przenieśli się do córki do Trzebiatowa.
Dwór w Krasnowie i częściowo ogród ist
nieją do dzisiaj, użytkowane przez różne in
stytucje; w 1999 zostały sprzedane przez
państwo prywatnemu przedsiębiorcy, mimo
sprzeciwu rodziny.
J. T. zm. w Poznaniu i pochowany został
na cm. na Górczynie.
J. T. ożenił się 22.09.1914 z M arią Ludmi
łą Łozińską (1890-22.09.1984), córką **
Władysława (1839-1928) i Ludwiki z Czeczottów (1845-1923), pochodzących z pow.
nowogródzkiego. M aria T. wspomagała m ę
ża w pracy przy gospodarstwie. Dzieci: 1. Ju 
Józef Twarowski
liusz (1915-1979 w Gorzowie), prawnik, oż.
z Sabiną Lewandowską, ich dzieci: 1.1. D a
nuta (ur. 1950); 1.2. Michał (ur. 1952); 2.
Wanda (ur. 1917), lekarz ftyzjatra, za Witoldem Bułhakiem (1913-1959) z Łyczyc
w Nowogródzkiem, ich dzieci: 2.1. Ewa (ur. 1946), 2.2. Teresa (ur. 1953); 3. Zygmunt
(ur. 1920), inż. instal. elektr., w 1.1945-1993 mieszkał w Gdańsku, obecnie w Warsza
wie, oż. z D obrochną Echaust-Łozińską.
Dok.: „Kurier Warszawski”, 1915, nr 36; Dokumenty rodzinne w Gabinecie Rękopisów Biblioteki Uniwer
syteckiej w Warszawie, kopie w posiadaniu syna Zygmunta Twarowskiego; Wspomnienia rodzinne.

Zygmunt Twarowski (B. K.)
de VIRION STANISŁAW KAROL SEMEN h. Leliwa (22.03.1832-1909), wł. maj.
Liszki (pow. grodzieński). Syn Jana Tadeusza Feliksa Wincentego (1.03.1795-7.06.
1873), wł. maj. Liszki, Krynki, Żylicze i Zaścienniki (wszystkie w pow. grodzieńskim),
podkomorzego grodzieńskiego, prezydenta sądów grodzieńskich granicznych, n a
stępnie prezydenta Grodna, oraz M arjanny z bar. Brunnow (1810-7.07.1873), córki
Stanisława, marszałka szlachty pow. upickiego, i Eufrozyny z hr. Kossakowskich
h. Ślepowron.
S. W. był wnukiem Karola Józefa (22.08.1749-1817), protoplasty polskiej linii ro 
dziny de Virion, wł. maj. Liszki i maj. Bychawszczyzna (woj. nowogródzkie), dr. m e
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dycyny, konsyliarza nadwornego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jeneralnego medyka sztabu wojsk litewskich w 1790, naczelnego lekarza szpitali Wielkiej
Armii cesarza Napoleona I w 1812, kawalera O rderu Legii Honorowej, oraz K ata
rzyny z Dziekońskich h. Korab odm. (1768-1848).
Rodzeństwo: 1. Włodzimierz Władysław Kazimierz (10.11.1833-1896), wł. maj.
Krynki, oż. ze Stefanią Ludwiką Pereświet Sołtan h. Syrokomla odm.; 2. sr+ Mieczy
sław Antoni Jan (8.06.1835-8.12.1918), wł. maj. Żylicze, inż. leśnik, oż. z Florentyną Sygietyńską h. własnego; 3. Kazimierz (1837-1878), wł. maj. Żylicze; 4. M aria
(1845-1860).
S. V. w młodości kilka lat spędził z rodzicami we Włoszech. Nauki w szkole średniej
pobierał w Mitawie w języku niemieckim. Również w języku niemieckim studiował
na uniw. w Dorpacie nauki przyrodnicze. Przez wiele lat ze szczególnym zamiłowa
niem prowadził badania owadów twardopokrywych, które zbierał. Sprowadzał z za
granicy rzadkie okazy i je systematyzował. Prace te prowadził w porozumieniu i ko
respondencji z prof. uniwersytetów niemieckich. Zbiory jego zostały zniszczone
w Liszkach w czasie działań wojennych w 1918.

Dwór w Liszkach

S. V. w maj. Liszki zbudował dwór murowany w typie tzw. willi włoskiej. Część p ar
terowa z gankiem o dwuspadowym dachu krytym gontem, a część jednopiętrowa
i dwupiętrowa wieża kryte były kopertowym dachem z blachy. Przed frontem dworu
wokół okrągłego dziedzińca S. V. posadził param i różne gatunki drzew i krzewów:
dęby piram idalne, klony, oliwki, jesiony i in. Niektóre drzewa miały ozdobne liście
o nietypowym kształcie, a inne białe obwódki przy brzegach liści. W całym parku S. V.
posadził wiele gatunków drzew ozdobnych liściastych i iglastych. Z rzadkich osob
liwości parku wymienić należy dużą magnolię, najdalej w Polsce wysuniętą na północ,
wyjątkowo wielki okaz juniperus sabina (o obu tych drzewach wspominały w okresie
międzywojennym niektóre pisma botaniczne), a także gruszki na wierzbie, drzewa
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iglaste o ozdobnych szyszkach bardzo oryginalnego kształtu. Park zdobiły stare dęby,
topole, orzechy włoskie, lipy, kasztany biało i czerwono kwitnące, wielki rozłożysty
buk o ciemnoczerwonych liściach, modrzewie, aleje: grabowa, lipowa, kasztanowa
i brzozowa. Dalsze wzbogacenie stanowiły dwa malownicze stawy rybne. Nad brze
giem jednego z nich znajdowała się plantacja łopianów o sztywnych, pionowo
rosnących łodygach wysokości 180-200 cm, zakończonych okrągłymi liśćmi od 60 do
90 cm. Liście te tworzyły dach nieprzepuszczający prom ieni słońca. Na łopianach m a
sowo żerowały ślimaki winniczki.
Przez człe życie, począwszy od dzieciństwa, S. V. spędzał dużo czasu za granicą
w celach turystycznych i naukowych oraz zdrowotnych, odbywając kuracje z powodu
przewlekłej cukrzycy. W 1863 za sprzyjanie polskim powstańcom S. V. wraz z ojcem
był więziony przez władze rosyjskie w więzieniu grodzieńskim.
S. V. zm. w maj. Krynki, gdzie spędził ostatnie lata swego życia, nie chcąc samotnie
przebywać w Liszkach. Kawaler.
Dok.: Biogramy rodziny de Virion opracowane są na podstawie życiorysów napisanych przez Adama de
Virion, jego dziennika obejmującego lata 1918-1945 (mpis), różnych dokumentów rodzinnych oraz
wspomnień autora.

Jan de Virion
de VIRION ADAM W OJCIECH FRANCISZEK KSAWERY h. Leliwa (15.12.18701945), wł. maj. Glinka (pow. piński), Liszki (pow. grodzieński), współwl. maj. Zdzięcioł (woj. nowogródzkie), inż. Syn W łodzimierza Władysława Kazimierza (10.11.
1833-1896), wł. maj. Krynki (pow. grodzieński), kandydata nauk technicznych uniw.
w Dorpacie, sędziego honorowego, marszałka szlachty pow. grodzieńskiego, radcy
stanu, odznaczonego O rderem Św. Stanisława, i Stefanii Ludwiki z domu Pereświt
Sołtan h. Syrokomla odm. (1848-13.12.1933).

Zofia de Virion

Adam de Virion
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Rodzeństwo: 1. Włodzimierz Jan Kazimierz (8.10.1872-1907), wł. maj. Krynki (pow.
grodzieński) i współwł. maj. Rzeczyca (pow. piński), oż. z Leokadią Ratyńską h. Krzywda
(1876-1932); 2. M aria Stefania (7.01.1874—1952), za Stanisławem Herubowiczem
h. Korab; 3. Wanda H elena (9.11.1875-1940), za W itoldem Rymwid-Mickiewiczem
h. Poraj; 4. Ludwika (17.12.1876-1943), za Zygmuntem Łempickim h. Junosza (zm.
15.12.1938), wł. maj. Biały Dworek (pow. grodzieński), rozstrzelana przez Niemców.
A. V. ukończył gimn. niemieckie w Rydze, i tamże Inst. Polit., gdzie był członkiem
korporacji A r konia. Jako inż. pracował przy budowie portu w Windawie i na studiach
przy regulacji rzeki Wenty. Kierował budową szeregu odcinków kolei w Rosji. N a
stępnie gospodarował przez 4 lata w maj. Glinka, który odziedziczył po matce. Oddał
Glinkę w dzierżawę i przeniósł się na stałe do Warszawy, podejm ując stam tąd studia
kolejowe na obszarze Rosji od Morza Czarnego do m orza Bałtyckiego. W 1909 A. V.
odziedziczył po stryju
Stanisławie Karolu Semenie maj. Liszki. Mieszkał nadal
w Warszawie, a do Liszek wraz z rodziną przyjeżdżał tylko na miesiące letnie. W la
tach I wojny światowej A. V. gospodarował w Liszkach i w Glince. W początkach 1919
przeniósł się do Warszawy. O ba maj.: Glinka i Liszki zostały kompletnie zdewastowa
ne przez bolszewików i miejscową ludność. Po I wojnie światowej A. V. swoje majątki
przekazał na własność synom: Glinkę »-*■Włodzimierzowi Izydorowi i sr+ Eugeniuszo
wi, a Liszki
Jerzem u. Sam w Warszawie podjął pracę w Min. Komunikacji na sta
nowisku naczelnika w Wydz. Studiów Dyrekcji Budowy Państwowych Kolei Żelaz
nych. Następnie został kierownikiem Wydz. Studiów. W 1921 A. V. został delegowa
ny jako przedstawiciel Min. Komunikacji do komisji międzynarodowej delimitacyjnej na Górnym Śląsku, która wyznaczała granicę między Polską a Niemcami w tam 
tym rejonie. W pracach tej komisji poza kwalifikacjami inżynierskimi bardzo przydat
na była biegła znajomość A. V. wielu języków, a zwłaszcza polskiego, rosyjskiego, nie
mieckiego, francuskiego, angielskiego i włoskiego. Z a zasługi w pracach tej komisji
A. V. odznaczony został O rderem Oficerskim Odrodzenia Polski. Po zakończeniu
prac komisji A. V. kierował ukończeniem budowy kolei Nasielsk-Sierpc (1923), n a
stępnie mianowany naczelnikiem Wydz. Studiów Dyrekcji Budowy— przeprowadzał
studia kilku tysięcy kilometrów rozmaitych linii kolejowych w całej Polsce. Po zlikwi
dowaniu Dyrekcji Budowy i zastąpieniu jej przez Biuro Projektów i Studiów Min. K o
munikacji A. V. został drugim naczelnikiem tego biura i pozostał na tym stanowisku
do przejścia na emeryturę. Z a pracę w resorcie komunikacji A. V. poza wyżej wspom
nianym orderem odznaczony został m edalem za służbę w pierwszym dziesięcioleciu,
m edalem za długoletnią służbę i Złotym Krzyżem Zasługi.
A. V. w czasie swej pracy w zaborze rosyjskim i potem w II R P odbył szereg podró
ży zagranicznych do państw europejskich i Bliskiego Wschodu, brał udział m.in.
w międzynarodowym zjeździe inżynierów kolejowych w Kairze.
W okresie międzywojennym przez szereg lat A. V. czynił intensywne starania o od
zyskanie majątków zarekwirowanych Adamowi Sołtanowi (pradziadowi A. V.), płk.
wojsk polskich za aktywny udział w Powstaniu Listopadowym. W wyniku tych starań
sukcesorom Adam a Soł tana zwrócony został maj. Zdzięcioł w woj. nowogródzkim.
A. V. zm. w 1945 w maj. Nowiny pow. Krasnystaw.
A. V. oż. 1.03.1894 z Zofią H eleną Celiną Rom er h. Laski (16.03.1869-5.01.1920),
córką Izydora, wł. maj. Cytowiany i Pogryżów na Żm udzi i Celiny z Przeciszewskich
h. Grzymała. Po śmierci pierwszej żony A. V. 22.02.1923 oż. się z jej siostrą A nną R o
mer (28.04.1870-9.02.1952). Z pierwszego małżeństwa A. V. miał trzech synów: l a.
»->■W łodzimierza Izydora (28.11.1896-21.11.1974); 2a.
Eugeniusza (14.07.189814.07.1952) i 3a. sh - Jerzego (23.09.1901-3.11.1941).
Jan de Virion
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de VIRION WŁODZIMIERZ IZYDOR h. Leliwa (28.11.1896-21.11.1974), współwł.
maj. Glinka (pow. piński). Syn
Adama Wojciecha Franciszka Ksawerego (15.12.
1870-1945) i Zofii Heleny Celiny z Romerów h. Laski (16.03.1869-5.01.1920). Ur.
w Parniii (Estonia).
Rodzeństwo: zob. biogram Adama Wojciecha Franciszka Ksawerego de Virion.
W. (Dziuk) V. ukończył gimn. w Moskwie i został zmobilizowany do wojska rosyj
skiego. Po skończeniu szkoły oficerskiej w Tyflisie służył w wojsku do czasu zawarcia
przez Rosję pokoju z Niemcami, potem przeszedł do wojska polskiego. Brał czynny
udział w wojnie polsko-bolszewickiej — dwu
krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
Od swojego ojca W. V. i jego brat
Euge
niusz otrzymali maj. Glinkę.
W 1921 W. V. wystąpił z wojska i zajął się gos
podarstwem rolnym, a następnie pracował do
1939 w Państwowym Banku Rolnym w Wilnie.
Jako rotm. rezerwy 10 p. ul. w Białymstoku brał
czynny udział w wojnie 1939. Internowany we
wrześniu 1939 w obozie jenieckim Birsztany na
Litwie, został z niego zwolniony w listopadzie
tego roku. Do lipca 1940 przebywał z żoną
i dziećmi w Wilnie, pracując w oddziale Szwaj
carskiego Czerwonego Krzyża. W lipcu 1940, po
zajęciu przez Z SR R republik nadbałtyckich, zo
stał aresztowany i wywieziony w głąb Rosji.
Przebywał m.in. w obozie jenieckim w Kozielsku. Gdy gen. Anders tworzył w Z SR R wojsko
polskie — zgłosił się do armii polskiej, z którą
Włodzimierz de Virion
został przetransportowany na Bliski Wschód.
Służył następnie w wojsku polskim w Tel Avivie,
Bejrucie i Kairze. Po zakończeniu wojny osiadł w Anglii, gdzie został zdemobilizowa
ny i do Polski nie wrócił. Mieszkał w Londynie, a następnie w Exeter, gdzie zm.
W. V. 23.03.1923 oż. się z Ireną bar. Brunnow h. własnego (21.04.1897-19.07.
1979), córką Stanisława (1858-1941), wł. maj. Rudawa (pow. grodzieński) i Janiny
Salomei z bar. Taube h. własnego (1864-1943).
Dzieci: 1. Edward (21.01.1924-23.04.1993), żołnierz AK, grupa płk. Radwana,
kompania „Andrzej”, pluton „R obert” — w tym oddziale walczył w Powstaniu War
szawskim. W niewoli niemieckiej od października 1944 do kwietnia 1945. W lipcu
1945 wstąpił do II Korpusu WP we Włoszech, gdzie ukończył szkołę podchorążych.
We wrześniu 1946 jego oddział przeniesiono do Anglii. Tam zdał m aturę. Po dem obi
lizacji w randze ppor., wstąpił do armii brytyjskiej na 5 lat. Służbę odbywał w Anglii,
Egipcie i w Niemczech Zachodnich. Od 1956 pracował w londyńskich firmach im por
towych oraz jako tłumacz w językach niemieckim, francuskim i angielskim. Ukończył
kurs kre SroczyńsSrczyńskięjLaszlo Ż ; dokumenty z Państwowego ArchiwumwBudap
gdzie do przejścia na emeryturę w 1986 pracował w firmie „Roberts Construction”.
Od 1962 był członkiem Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu i Stowarzyszenia
Kom batantów Polskich. W 1. 1975-1981 był wiceprezesem Zjednoczenia Polskiego,
a w 1981-1990 — prezesem tego Zjednoczenia. Od 1983 pełnił funkcję Prezesa Rady
Polonii Afryka-Południe. E. V. był szczególnie aktywnym działaczem polonijnym.
Korzystając z bardzo dobrych stosunków osobistych, jakie miał z władzami Republi
ki Południowej Afryki, wydatnie pomagał wielu polskim emigrantom, zwłaszcza
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w otrzymaniu pracy i urządzeniu się w RPA, co
miało szczególne znaczenie, bo rząd PR L nie
utrzymywał stosunków dyplomatycznych z tym
krajem — nie było więc ambasady ani konsula
tów polskich. E. V. został odznaczony Srebrnym
i Złotym Krzyżem Zasługi — nadanymi przez
rząd R P na uchodźstwie w Londynie za działal
ność w Zarządzie Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu oraz Złotą Odznaką O rderu Zasłu
gi Rzeczypospolitej Polskiej — przyznaną przez
prezydenta RP Lecha Wałęsę. E. V. oż. z M arią
A delą (Jolantą) C hacińskąh. Rawicz (ur. 12.05.
1929), córką Józefa (13.04.1889-1954) — adwo
kata i posła na Sejm II RP, jednego z 16 przy
wódców polskiego ruchu oporu, którzy byli wię
zieni i sądzeni w Moskwie w 1945, i Ludwiki
z Rogozińskich h. A bdank (1889-1950). Ich sy
nowie: 1.1. Robert (ur. 29.02.1968), ukończył
w Johannesburgu wyższe studia ekonom iczno-handlowe; 1.2. Jerzy Józef (ur. 19.05.1970), inż.
Włodzimierz de Virion
budownictwa, ukończył studia politechniczne
w Johannesburgu; 2. A nna Zofia (10.12.19252000), mgr ekonomii, za Ignacym Starowieyskim h. Biberstein (1922-1994), synem
Stanisława (1895- 1941), wł. maj. Zimne (pow. Tomaszów Lubelski) i M arii z Szep
tyckich h. własnego (1898-1976); ich dzieci: 2.1. Krzysztof (ur. 1950), oż. z Genowefą
Okoniewską (ur. 1953), ich dzieci: 2.1.1. Aleksandra M aria (ur. 1975); 2.1.2. Agniesz
ka (ur. 1979) i 2.1.3. Maciej (ur. 1981); 2.2. Tomasz M aria (ur. 1953), oż. z Janiną Masiul (ur. 1955); ich dzieci: 2.2.1. Natalia Irena (ur. 1979), 2.2.2. M agdalena (ur. 1981),
2.2.3. Jakub Jan (ur. 1983), 2.2.4. Julia (ur. 1995); 2.3. Stanisław Józef (ur. 1957), oż.
z D anutą Kociembą (ur. 1961), ich synowie: 2.3.1. Szymon Piotr (ur. 1985) i 2.3.2. J a 
kub M arek (ur. 1986); 3. Jerzy Andrzej (30.04.1927-25.05.1985), żołnierz AK, pseud.
„Cygan”, w pow. pińczowskim w zgrupowaniu „Brzozy”; w sierpniu 1944 brał czynny
udział w potyczce pod Skalbmierzem, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem
Partyzanckim AK. Po zakończeniu wojny pracował jako inspektor rolny w maj. Gierdachowo wwoj. poznańskim. Od 1957 mieszkał w Krakowie, pracującjako kierownik
budowy w okolicach Krakowa. Od 1963 zamieszkał w Nowym Targu, a następnie
w Rabce, prowadząc prywatną firmę budowlaną. J. V. oż. był pierwszy raz w 1945
z M arią Czerniewicz (ur. 1925), córką W iktora i M arii z Zawadzkich. Po rozwodzie
w 1963 J. V. oż. się po raz drugi z Janiną Leśniak (1932-2002), córką Stanisława
i Aleksandry z Podgórnych. Córki z pierwszego małżeństwa: 3.1a. D anuta M aria Te
resa (ur. 8.07.1946), za Januszem Smółką (ur. 8.07.1941), ich dzieci: 3.1a.l. Wojciech
(ur. 1968), oż. z M oniką Antoniewicz (ur. 1968), 3.1a.2, Agata (ur. 1974), za Zbignie
wem Kurnytem (ur. 1970), 3.1a.3. Grzegorz (ur. 1974); 3.2a. Ewa (ur. 21.05.1947), za
Tadeuszem Ziębą (ur. 1944), ich dzieci: 3.2a.l. D orota (ur. 1971), za Jackiem Wojdy
łą, 3.2a.2, Tomasz Jerzy (ur. 1977); 3.3a. Elżbieta (ur. 30.04.1953), za Zdzisławem Ł u
kaszewiczem (ur. 16.10.1951), przedsiębiorcą budowlanym w Kalifornii; ich dzieci:
3.3.1. Jolanta (ur. 1976) i 3.3a.2. A nna (ur. 1978). Z drugiego małżeństwa J. V miał
córkę 3.4b. M artę Irenę (ur. 18.11.1969), za Piotrem Knapczykiem; ich dzieci: 3.4b.l.
Robert (ur. 1987), 3.4b.2. Paulina (ur. 1988) i 3.4b.3. Kamila; 4. Stanisław Gustaw (ur.
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12.07.1928), żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Po upadku Powstania
w niewoli niemieckiej w Stalagu XIA w Altengrabo. Po wyzwoleniu przez rok w obo
zie byłych jeńców wojennych w Bad Harzburg, skąd wyjechał do Włoch, gdzie odby
wał służbę wojskową w 12 P. Uł. Podolskich w ramach II Korpusu WP. Z wojskiem
przeniesiony do Anglii, gdzie przebywał do 1948, potem wrócił do Polski. Ukończył
studia na Wydz. Sanitarnym Polit. Gliwickiej, otrzymując dyplom inż. O d 1962 praco
wał w Katowicach jako inspektor budowlany. W 1967 zamieszkał w Gdańsku, gdzie
pracował jako dyrektor techniczny Przedsiębiorstw Robót Inżynieryjnych. Posiada
odznaczenia nadane w Anglii: War Medal, Medal za Wojnę 1939-1945, Krzyż AK
oraz nadany w Polsce Warszawski Krzyż Powstańczy. S. V oż. się po raz pierwszy
z M arią H eleną Józefiną Anną hr. Branicką h. Korczak (2.04.1923-6.03.1989), córką
Adama Marii Jana Stefana (30.03.1892-2.12.1947), wł. dóbr Wilanów i Natolin (pow.
warszawski) oraz ordynacji Roś (pow. wołkowski), oraz Marii Beaty z hr. Potockich
h. Pilawa (1896-1976); ich dzieci: 4.1a. Joanna M aria (ur. 20.02.1949); 4.2a. Andrzej
Antoni M aria (ur. 30.08. 1951), oż. po raz pierwszy z Henryką Galińską (ur. 17.02.
1954), ich dzieci: 4.2a.la. Dominik Sebastian (ur. 16.08.1976), oż z Dagmarą Łuniewską
(ur. 23.04. 1975), córką małżonków Lecha i Haliny z domu Luba. Dom inik po roz
wodzie oż. z Edytą H andze (ur. 26.10.1972), córką małżonków Zbigniewa (ur. 15.02.
1947) i Alicji z Mierzyńskich (ur. 1.02.1948), mają syna 4.2a. l b.l. Maurycego (ur.
26.10.2002); 4.2a.2. Kamil Piotr (ur. 27.06.1983). Andrzej V. rozwiódł się i ożenił po
raz drugi z Angeliką Chaczaturow (ur. 11.12.1956), córką małżonków Benjamina
i Nadziei, z tego małżeństwa mają syna 4.2b.3. Andrzeja (ur. 26.10.1989). S. V. roz
wiódł się i ożenił po raz drugi z Teresą Rozpondek (ur. 27.07.1933), córką Michała
i Otylii z domu Musialik, ich córka 4.3b. D orota (ur. 21.07.1954), za Andrzejem G on
tarzem (ur. 23.10.1956), technikiem dentystycznym, ich syn 4.3.1. Wojciech Antoni
(ur. 11.07.1981). S. V. po ponownym rozwodzie oż. się po raz trzeci z M arią z Blasz
czyków (ur. 2.09.1937), lekarzem stomatologiem; ich dzieci: 4.4C. Marcin (ur. 2.03.
1970), mgr pedagogiki, oż. z Aleksandrą z Romanowskich (ur 10.06.1972), mają cór
kę 4.4c.l. W iktorię Alicję (ur. 28.02.2001); 4.5C. A nna M aria (ur. 7.11.1975), za R a
fałem Kiełpinem.
Jan de Virion
de VIRION EUGENIUSZ h. Leliwa (14.07.1898-14.07.1952), współwł. maj. Glinka
(pow. piński). Syn »->• Adama Wojciecha Franciszka Ksawerego (15.12.1870-1945)
i Zofii Heleny Celiny z Romerów h. Laski (16.03.1869-5.01.1920).
Rodzeństwo: zob. biogram Adama Wojciecha Franciszka Ksawerego de Virion.
E. V. (zwany Gienio) był oficerem zawodowym. W 1919 wstąpił do WP, brał czynny
udział w wojnie z bolszewikami w 1920. Ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii
w Grudziądzu. W 1. 1925-1927 studiował w Paryżu w École des Sciences Politiques.
Po powrocie do kraju służył w 10 p. ul. w Białymstoku, gdzie był bardzo ceniony i łu
biany przez kolegów. W 1938 w stopniu rtm . został przeniesiony służbowo do Sztabu
Generalnego W P w Warszawie, gdzie pełnił funkcję adiutanta gen. Kazimierza Fabrycego, wiceministra Spraw Wojskowych. Pracował też w wywiadzie przeciwko Rosji
sowieckiej. Brał czynny udział w wojnie obronnej przeciwko Niemcom. We wrześniu
przez Zaleszczyki i Rum unię dostał się do Francji, a następnie do Anglii, gdzie pełnił
funkcję kom endanta kwatery polowej gen. W. Sikorskiego w Szkocji. Pracował n a
stępnie w Inst. Historycznym Gen. Sikorskiego. Do Polski nie powrócił. E. V. był o d 
znaczony M edalem Niepodległości, M edalem za Wojnę 1918-1921, M edalem D zie
sięciolecia, M edalem Dwudziestolecia, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
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Eugeniusz de Virion

Ewa de Virion

Szwedzkiego Królewskiego O rderu Miecza, Croix Com battant Volontaire i in. Zm.
w Londynie.
E. V. oż. z Ewą Skirm untt h. D ąb (7.01.1903 16.08.1964), córką Bolesława (zm.
w 1941), wł. maj. Szemetowszczyzna (pow. święciański) i Gabrieli z Chłapowskich
h. Drya (zm. 1942). Ich dzieci: 1. Zofia (ur. 8.04.1929), l°v. za Zbigniewem Kowal
skim (ur. 11.03.1926) i 2°v. za Józefem Kaszczyńskim (1909 1993). Dzieci z pierwsze
go małżeństwa: l . l a. Ewa (ur. 3.10.1949), za Waldemarem Bielewiczem (ur. 1943),
ich córka l . l a.l. Anna (ur. 14.03.1966); 1.2a. D anuta (ur. 19.01.1955), za Bogdanem
Drągowskim (ur. 1947), ich syn 1.2“. 1. Krzysztof (ur. 22.05.1980); 2. Adam (8.11.
1930-21.04.1997), w 1950 zdał m aturę w Bydgoszczy. W 1.1950-1953 służył w wojsku
w karnych jednostkach budowlanych, do których został wcielony, ponieważ jego oj
ciec był przed 1939 oficerem zawodowym w MSW i pracował w wywiadzie przeciw
Rosji sowieckiej. A. V. w 1956 ukończył w Poznaniu studia AWF, uzyskując tytuł mgr.
W 1.1956-1959 był asystentem Zakładu Lekkiej Atletyki AWF w Poznaniu. O d 1959
pracował w Szczecinie, prowadząc zajęcia z zakresu wychowania fizycznego najpierw
w szkole podstawowej, a następnie w 1.1965-1991 (do emerytury) — w Polit. Szcze
cińskiej; posiadał odznaczenia: Złoty Gryf Pomorski, Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Ka
walerski O rderu Odrodzenia Polski. A. V. 15.08.1959 oż. z M arią R itą Dąbrowską
(25.01.1935-03.2003), mgr. wychowania fizycznego (odznaczoną Złotym Krzyżem
Zasługi i Krzyżem Kawalerskim O rderu Odrodzenia Polski), ich córka 2.1. Aleksan
dra (ur. 16.10.1965), za Dariuszem Kowalczykiem (ur. 23.01.1966). Z tego m ałżeń
stwa synowie: 2.1.1. Michał (ur. 1986) i 2.1.2. Dam ian (ur. 1992).
Jan de Virion
de VIRION JERZY h. Leliwa (23.09.1901-3.11.1941), wł. maj. Liszki (pow. gro
dzieński). Syn »+ A dam a Wojciecha Franciszka Ksawerego (15.12.1870-1945) i Zofii
Heleny Celiny z Romerów h. Laski (16.03.1869-5.01.1920). Ur. w maj. Pogryżów na
Żmudzi, należącym do rodziny Romerów.
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Rodzeństwo: zob. biogram A dam a Wojcie
cha Franciszka Ksawerego de Virion,
M aturę J. V. (zwany Orcio) zdał w Kijowie
w maju 1918. Studiował prawo na UW, a następ
nie na USB w Wilnie, gdzie skończył studia uzy
skując tytuł mgr. prawa.
W 1919 J. V. jako ochotnik wstąpił do wojska
polskiego. Brał udział w wojnie przeciwko bol
szewikom. Z a służbę w 1920 został odznaczony
Krzyżem Walecznych. Ukończył Szkołę Pod
chorążych Kawalerii w Grudziądzu.
Od 1923 J. V. gospodarował w maj. Liszki,
który otrzymał od ojca. Wyremontował i dopro
wadził do stanu używalności zarówno dwór, jak
i zabudowania folwarczne, zniszczone przez
bolszewików i miejscową ludność w 1920. Z ało
żył zarodową oborę bydła rasy czerwonej pol
skiej, dającego mleko o wysokiej zawartości
tłuszczu. Unowocześnił dwa od dawna istnie
jące stawy i założył trzeci duży staw rybny, w któ
rych hodowano karpie.
Dwór liszkowski pomimo skromnych możliJerzy de Virion
wości finansowych spowodowanych kryzysem
i koniecznością spłat kredytów zaciągniętych dla usunięcia zniszczeń wojennych, za
kupu inwentarza żywego i narzędzi oraz uruchomienia produkcji rolnej, był typowym
ziemiańskim dworem kresowym: tradycyjnie gościnnym, w którym kwitły ożywione
kontakty sąsiedzkie i rozwinięta działalność społeczna. Jego właściciele starali się, że
by licznie odwiedzającym ich gościom niczego nie brakowało. Dobre były również ich
stosunki z pracownikami, którym zawsze na czas płacono.
Ze względu na rosnące trudności finansowe J. V. po odbyciu aplikacji sądowej i ad
wokackiej zdał egzamin adwokacki w czerwcu 1937 i został adwokatem w Warszawie.
Zmobilizowany w sierpniu 1939, brał czynny udział w wojnie. Z a odwagę wykazaną
w czasie walk awansowany został do stopnia rtm. kawalerii oraz przez płk. Pełczyń
skiego przedstawiony do odznaczenia O rderem Virtuti Militari. Po zakończeniu
działań wojennych uciekł z niewoli niemieckiej i od jesieni 1939 brał czynny udział
w wojskowych działaniach konspiracyjnych TAP w Warszawie. W konspiracji prowa
dził wyłącznie działalność wojskową, nie angażując się, jako bezpartyjny, do żadnych
organizacji politycznych. Wczesną wiosną 1940 poszukiwany przez Niemców, chcąc
uniknąć aresztowania wyrobił sobie fałszywe dokumenty na nazwisko Jerzy H lebo
wicz, zmienił miejsce zamieszkania i zaniechał prowadzenia kancelarii adwokackiej.
W maju 1940 dostał rozkaz wyjazdu do Francji, gdzie gen. W. Sikorski organizował
wojsko polskie. Wyruszył w podróż za granicę w kilkuosobowej grupie. Po przekro
czeniu polskiej granicy całą tą grupę, jadącą w kierunku Węgier, wydał Niemcom sło
wacki przewodnik. Aresztowanych przewieziono do więzienia w Starym Sączu, a na
stępnie do Thrnowa, skąd J. V. (jako Hlebowicza) przesłano do obozu koncentracyj
nego w Oświęcimiu, gdzie jako więzień otrzymał num er 3507. Należał z rtm. W itol
dem Pileckim do pierwszych pięciu polskich oficerów, którzy organizowali wojskowy
ruch oporu na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (pisze o tym Józef Garliński w swojej książce pt. Oświęcim walczący). J. V. zm, w oświęcimskim obozie.
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Jerzy de Virion w Oświęcimiu

Oż. 23.01.1923 z Zofią Bożeniec-Jełowicką h. własnego (27.05.1901-17.09.1991),
współwł. maj. Otwock Wielki (pow. otwocki), córką Kazimierza (30.09.1870-28.11.
1928), wł. maj. Zahorce (pow. krzemieniecki) i Janiny z hr. Jezierskich h. Prus II
i Nowina (1875-1945).
Dzieci: 1. Jan (pseud. AK „Bożeniec”) (ur.
20.01.1924), żołnierz A K (batalion Wigry),
ukończył w 1942 podchorążówkę AK. Uczest
nik Pow stania W arszawskiego, abs. SGGW
(mgr inż. rolnik). Pracownik Ministerstwa R ol
nictwa na stanowisku głównego specjalisty i wi
cedyrektora departam entu — odpowiedzialny
za sprawy nasiennictwa. W ieloletni reprezen
tant Ministerstwa Rolnictwa: w systemie O CDE
kwalifikacji odm ianowej nasion przeznaczo
nych do obrotu międzynarodowego, w między
narodowej konwencji ochrony praw hodowców
odm ian roślin (UPOV). Przewodniczący Stałej
Grupy Roboczej Produkcji Roślinnej w ramach
Stałej Komisji Rolnej RWPG. Współpracował
w dostosowaniu polskich przepisów, zwłaszcza
ustawy o nasiennictwie i aktów wykonawczych,
do nowoczesnych zasad ustalonych przez m ię
dzynarodowe organizacje oraz przez Unię E u
ropejską. Odznaczony Krzyżem Walecznych,
Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstań
czym, Medalem Wojska (2x), Złotym Krzyżem
Zasługi, O rderem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Kawaler Maltański H onoru
i Dewocji. Oż. z Zofią Gustawą bar. Taube h. własnego, pseud. AK „Gozdawa” (ur.
7.05.1925), łączniczką-sanitariuszką AK (batalion Wigry), uczestniczką Powstania
Warszawskiego, odznaczoną Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstańczym,
M edalem Wojska (2x) i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, córką Aleksandra
Apoloniusza (1885-25.12.1946), wł. maj. G órna (pow. orszański) oraz Marii Klotyldy
Walerii z Chrapowickich h. Gozdawa (14.04.1896-8.09.1944). Z tego małżeństwa
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dzieci: 1.1. Anna M aria (ur. 21.01.1947), biblio
tekarka, ukończyła studia bibliotekoznawstwa
na UW, za Andrzejem hr. Kossakowskim h. Ślepowron (30.06.1929-27.01.1992), dr. historii
sztuki; ich syn 1.1.1. Adam (ur. 2.03.1972), oż.
z Katarzyną B arbarą Bugała (ur. 6.03.1974),
abs. Wyższej Szkoły Inform atyczno-E konomicznej (licencjat), rozwiedziony; 1.2. M agdale
na Zofia Krystyna (ur. 22.11.1948), abs. Wydz.
Filologii Angielskiej UW, mgr, za Michałem
M arią Mańkowskim h. Z arem ba (ur. 12.12.
1950). Z tego małżeństwa dzieci: 1.2.1. Monika
D orota (ur. 23.02.1974), technik rehabilitacji
oraz licencjat turystyki i rekreacji; 1.2.2. Karol
Jerzy (ur. 13.08.1976), technik informatyk, stu
dent Wyższej Szkoły Informatycznej w Warsza
wie; 2. Tadeusz Józef, pseud. AK „W alther” (ur.
28.03.1926), żołnierz AK (batalion Wigry)
ukończył w 1944 podchorążówkę AK, uczestnik
Powstania Warszawskiego, abs. Wydz. Prawa
Jan de Virion
UW. Od 1950 adwokat w Warszawie, specjalista
od spraw karnych. W 1.1960-1989 wielokrotnie
występował w procesach politycznych, broniąc wielu działaczy opozycji z „Solidar
ności”, Konfederacji Polski Niepodległej i in. W 1.1953-1990 był wykładowcą prawa
i postępowania karnego dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Z a działalność za
wodową odznaczony Z łotą Odznaką Adwoka
tury R P i Adwokatura Zasłużonym. Sejm R ze
czypospolitej Polskiej paru kadencji powoływał
go na stanowisko sędziego Trybunału Stanu. Od
kwietnia 1990 do października 1993 był am basa
dorem RP w Zjednoczonym Królestwie Wiel
kiej Brytanii i Irlandii Północnej. W ramach tej
misji dyplomatycznej poświęcił szczególnie du
żo pracy doprowadzeniu do normalizacji sto
sunków między prezydentem i Rządem Rzeczy
pospolitej Polskiej w kraju a prezydentem
i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodź
stwie. Z a zasługi w tej dziedzinie Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie od
znaczył go Krzyżem K om andorskim O rderu
Odrodzenia Polski. Jest kawalerem Maltańskim
H onoru i Dewocji. Poza ww. odznaczeniami
otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Walecz
nych, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż
Powstańczy, M edal Wojska (2x), Krzyż Kom an
dorski z Gwiazdą maltańskiego orderu Pro Merito Melitensi. Oż. po raz pierwszy z Lucyną Ja
niną Rudzińską h. Prus III (29.01.1926-2.05. Ambasador Tadeusz de Virion składa listy
uwierzytelniające królowej Angli
1983), córką Stanisław a (17.04.1893-17.09.
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1973), dr. medycyny i Janiny z Nadratowskich h. Ślepowron (1894-26.03.1970). Ich
dzieci: 2.1. M aria Ewa (ur. 8.12.1953), adwokat, za Łukaszem Zielińskim h. Świnka
(ur. 11.08.1949), dzieci: 2.1.1. Zofia Lucyna (ur. 25.09.1985) oraz 2.1.2. Stanisław Je 
rzy (ur. 14.04.1987). Oż. po raz drugi z Jayanti z H azra (ur. 23.05.1942), córką Sibnath i Bani z Sarkar.
Jan de Virion
WĘGLIŃSKI ANTONI h. Śreniawa (1845^1.05.1927), wl. maj. Bodzanowo Wielkie
(pow. rawski). Syn Cypriana i Józefy Radlickiej.
Rodzina Węglińskich vel Węgleńskich h. Śreniawa pochodziła z ziemi chełmskiej.
Gniazdem rodzinnym były dobra Siedliszcze już w X V III w. Rodzina była rozrośnię
ta, a jej członkowie byli powoływani na różne urzędy ziemskie.
A. W. brał udział w Powstaniu Styczniowym w oddziale E. Taczanowskiego. Po
upadku Powstania odbył praktykę rolną w maj. Brużyczka w pow. łęczyckim, a potem
zarządzał maj. Gospodarz k. Rzgowa (pow. łódzki). W 1872 oż. z Aleksandrą Różyc
ką h. Rola (1851-1943), córką »a- Franciszka Edwarda, która otrzymała w posagu
maj. Mikstal (pow. kutnowski) i tam małżonkowie zamieszkali. Po kilku latach, wsku
tek niesnasek w rodzinie A. W. wraz z rodziną musiał opuścić Mikstal i wziął w dzier
żawę maj. Morawce. Mieszkali tam do 1888, kiedy A. W. kupił maj. Bodzanowo Wiel
kie k. Czerniewic. W krótce potem małżeństwo przeprowadziło prawną separację.
Aleksandra W. wraz z dziećmi została w Bodzanowie, a A. W. zamieszkał w dobrach
Włodowice k. Zawiercia (pow. będziński). Potem przez kilka lat prowadził fabrykę
naczyń fajansowych i porcelanowych w Częstochowie. W krótce jednak zbankruto
wał. Gdy w 1925 władze niepodległej Polski przyznały uczestnikom Powstania Stycz
niowego rentę i umundurowanie, zamieszkał u swego syna »->■W itolda w maj. D zban
ki (pow. łaski), gdzie zm., pochowamy został na cm. parafialnym w Restarzewie. Pa
miątkowa tablica z jego nazwiskiem znajduje się w kwaterze powstańców 1863 na
cm. wojskowym na Powązkach w Warszawie.
Dzieci: 1. »-*• W itold (1873-1958); 2. Stefania; 3. Halina, za M ironem Niesiołow
skim, miała córkę 3.1. Janinę, za Ługowskim, adwokatem, i syna 3.2. Stefana, oficera
Armii Łódź, który zginął we wrześniu 1939 k. Mszczonowa; 4. Janina, za Janem Sotcikiem, miała córkę 4.1. Kazimierę, bibliotekarkę.
Dok.: AGAD, Akta wylegitymowanej szlachty oddz. kaliskiego; Spis szlachty Królestwa Polskiego z doda
niem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Dodatek 1, Wykaz osób, któiym szlechectwo dziedziczne
pod koniec roku 1850przyznanym zostało, W 1951, s. 269; Zaroszyc, Wykaz, s. 17; S. Łoza, Kawalerowie Ordent Św. Stanisława 1765-1813, W 1925. Archiwum rodzinne.

Aleksandra Pliszczyńska
WĘGLIŃSKI WITOLD h. Śreniawa (12.05.1873-3.08.1958), współwł. maj. Dzbanki
(pow. łaski). Syn »->■ Antoniego i Aleksandry z Różyckich h. Rola. Ur. w Mikstalu
(pow. kutnowski).
Rodzeństwo: zob. biogram Antoniego Węglińskiego.
W. W. po ukończeniu Szkoły Realnej we Włocławku został przez dziadka Francisz
ka Różyckiego wysłany na praktykę rolniczą na Morawy dla zapoznania się z nowo
czesnymi m etodam i gospodarowania. Po powrocie prowadził z m atką gospodarstwo
w Bodzanowie Wielkim (pow. rawski). Wraz z sąsiadami był jednym z założycieli bekoniarni w Czerniewicach, której produkcję wysyłano do Anglii. Wybuch I wojny
światowej 1914 zastał W. W. w Sopocie, gdzie spędzał wakacje. Internowany wraz z in
nymi Polakami, obywatelami Królestwa Polskiego, został przez władze niemieckie
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odesłany do granic Cesarstwa Rosyjskiego. Udał się do Ostroga na U krainie do swej
siostry ciotecznej Ireny Kruszewskiej, której mąż Tadeusz pracował w tamtejszej cuk
rowni. Tam przeżył początek rewolucji bolszewickiej 1917. W drodze powrotnej do
Polski poznał Stanisława Ziółkowskiego h. Korczak, wł. maj. Lipicze k. Częstochowy,
który wracał z zesłania z Syberii, skazany za pomoc dla Legionów Polskich. Zaprosił
on W. W. do Dzbanek, maj. swojej żony Bronisławy z Chrzanowskich. Tam W. W. po
znał ich córkę Marię, którą poślubił 18.02.1919 w kościele św. Aleksandra w Warsza
wie. M aria Ziółkowska otrzymała w posagu maj. Dzbanki i tam zamieszkała wraz
z mężem, który objął zarząd gospodarstwa i kierował nim do 1939. W. W. chcąc uprze
mysłowić majątek, w 1923 dokupił 24 ha gruntów (łącznie maj. liczył 206 ha), tzw. Fryszerkę nad rzeką Widawką i wybu
dował tam młyn wodny. Młyn ob
sługiwał okoliczne gospodarstwa
oraz dostarczał prądu elektryczne
go dla majątku. W. W. był wybie
rany kilkakrotnie do Rady Gm in
nej w Szczercowie, był też jednym
z założycieli Kasy Z ap o m o g o 
w o-Pożyczkowej im. Stefczyka,
w której pełnił przez kilka lat fun
kcję prezesa.
Maj. Dzbanki położony był przy
szosie Łódź-W ieluń, prowadzącej
do granicy polsko-niem ieckiej,
dlatego już od marca 1939, do cza
su tzw. tajnej mobilizacji, kwatero
wało w majątku wojsko polskie —
83 p. p., należący do Armii Łódź.
Oficerowie, z dowódcą IV kom pa
nii por. M ieczysławem P o stra
chem, rezydowali we dworze. Po
wybuchu wojny Węglińscy wraz
z synami opuścili dwór, udając się
w kierunku wschodnim, 3.09 cofa
Maria i Witold Węglińscy, ok. 1919-1920
jące się polskie oddziały stoczyły
potyczkę na terenie majątku. Po
paru dniach, po przejściu frontu Węglińscy wrócili do domu. Zastali na podwórzu pa
lące się stosy książek z biblioteki dworskiej, rozbitą pociskami i spaloną stodołę i za
bytkowy spichrz. Po uporządkowaniu gospodarstwa wrócono do pracy.
Tereny woj. łódzkiego zostały włączone jako tzw. W arthegau do Rzeszy Niemiec
kiej. W dn. 18.11.1939 W. W. został wezwany do siedziby starostwa w Łasku wraz z in
nymi obywatelami ziemskimi, księżmi i przedstawicielami inteligencji polskiej;
wszyscy zostali aresztowani. Po około dwóch tygodniach przewieziono ich do Łodzi
i umieszczono w tworzącym się obozie koncentracyjnym w Radogoszczu. Dzięki sta
raniom sąsiadów Dzbanek pp. Paszkę, skoligaconymi ze znaną rodziną fabrykantów
łódzkich pochodzenia niemieckiego, W. W. jako 67-letni schorowany człowiek został
zwolniony z obozu i udał się do Lipicza pod Częstochowę, gdzie przebywała wysiedlo
na z Dzbanek jego rodzina. Po wojnie maj. Dzbanki objęty został reform ą rolną.
Dwór i zabudowania uległy wkrótce dewastacji i zostały rozebrane, drzewa wycięte,
młyn zniszczony. W końcu 1945 Węglińscy zamieszkali w Łodzi, gdyż ich córka Alek
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sandra, uczestniczka Powstania Warszawskiego, po długim pobycie w szpitalu znala
zła się w Łodzi, gdzie otrzymała pracę w Filmie Polskim i mieszkanie, do którego mogła
sprowadzić rodzinę. W. W. zm. w Łodzi po zawale serca i został pochowany
w Gałkówku w grobie swego dziadka Franciszka Różyckiego.
Ż ona W. W. M aria z Ziółkowskich uczęszczała na pensję p. Grabalskiej w Często
chowie, a następnie do szkoły Gospodarstwa Domowego w Chyliczkach k. Warszawy,
założonej przez hr. Plater-Zyberkównę. Po zakończeniu nauki prowadziła wraz
z m atką gospodarstwo w maj. Dzbanki. Ojciec Stanisław, razem z synem Julianem za
rządzał swym maj. Lipicze, a do Dzbanek tylko dojeżdżał. Dzieci: 1. Aleksandra (ur.
17.12.1920), abs. Wydz. Historii U W i UŁ, inwalidka wojenna, pracowała w Warsza
wie w Przedsiębiorstwie Odbudowy Starego M iasta KAM, potem jako bibliotekarka
w Muzeum Narodowym, za Józefem Pliszczyńskim, ekonomistą (zm. 7.12.1972), bez
dzietni; 2. Andrzej (ur. 2.03.1923), leśnik w nadleśnictwie Szczytno na M azurach, oż.
z Zofią Wypych, bezdzietni; 3. Wojciech Franciszek (5.02.1926-7.03.1997), wywie
ziony w czasie okupacji na roboty do Niemiec, wyzwolony przez wojska amerykań
skie, wstąpił do armii USA, brał udział w wojnie w Korei. Potem osiedlił się w Nowym
Jorku i tam zmarł, pochowamy w Amerykańskiej Częstochowie, oż. z Zofią Wójcik,
bezdzietny; 4. Janusz (ur. 9.04.1927), pracował w Łódzkiej Fabryce Transformatorów
ELTA, oż. z Anną Niepsuj, ich dzieci: 4.1. M arek W itold (ur. 25.04.1959), abs. Wydz.
Ekonomii UŁ, zamieszkały w San Diego, Kalifornia, oż. z Filipinką A rlene Magellanes, ich dzieci: 4.1.1. Patrick (ur. 1999), 4.1.2. M onika (ur. 2002), 4.1.3. Sonia (ur.
2002); 4.2. Józef Leszek (ur. 5.09.1960), mieszka w Koninie, oż. z R enatą Kurzawą,
adoptowany syn Paweł; 4.3. Krzysztof Gerwazy (ur. 26.07.1963), mieszka w Niesza
wie, oż. z Barbarą Gruzel, ich córka 4.3.1. Agnieszka (ur. 1987); 4.4. Joanna (ur. 1972),
za Kazimierzem Piórkowskim, mieszka w Łodzi, ich córka 4.4.1. D orota (ur. 2002).
Aleksandra Pliszczyńska
WILSKI STEFAN NORBERT h. Półkozic (6.06.1868-18.12.1948), wspóJwJ. maj.
Wróblew (pow. łęczycki). Syn Józefa Stanisława (13.03.1835^1.08.1912), powstańca
1863, wł. Józefpola z fol. Świnice i Czekaj (pow. błoński) i Ireny Skarżyńskiej h. Bończa, córki Leopolda i Nepomuceny Leskiej. Ur. w Józefpolu.
Po szkole średniej w Warszawie S. W. z powodu w trudnych warunków m aterial
nych odbył praktyki rolnicze w Oraczowie w pow. łęczyckim i w Wałach (obecnie M ie
czysławów) Kretkowskich w pow. kutnowskim. Będąc w wojsku, spoliczkował oficera
ruskiego na służbie. Otrzymał za to 12 lat Sybiru. Po powrocie administrował Szcza
winem Garczyńskich w pow. gostyńskim, a od 1903 Woysławicami w pow. sieradzkim,
należącym i do A ntoniego Siem iątkowskiego. Tam poznał Władysławę M arię
Prądzyńską, którą poślubił 15.01.1910 w Krakowie. Małżonkowie zamieszkali we
Wróblewie. S. W. był bardzo pracowitym gospodarzem i zamiłowanym rolnikiem. W pro
wadzał unowocześnienia, dokształcał się (wyjazdy do Danii). Wróblew, choć niewiel
ki (252 ha), posiadał bardzo dobre ziemie i korzystne położenie z uwagi na bliskość
Łodzi, będącej dobrym rynkiem zbytu dla produktów rolnych. Produkowano na
sprzedaż mleko, ziemniaki, warzywa i owoce. We Wróblewie został zasadzony duży
sad (ok. 13 ha), który zaprojektowała żona S. W., a o którym to sadzie prof. Edm und
Jankowski (autorytet w sadownictwie) pisał: „zakładająca wiedziała, czego chciała”.
S. W. osiągając świetne wyniki finansowe kupił kamienicę w Poznaniu (spalona
w 1945) i wybudował willę w Gdyni. S. W. założył i był długoletnim prezesem Koła Po
rad Sąsiedzkich, był też prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej.
W 1935 został odznaczony orderem Odrodzenia Polski. Zm . w Lipnicy (pow. szamo
tulski) i pochowamy został w Leżnicy Wielkiej (pow. łęczycki).
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Ż ona S. W., Władysława M aria Salomea z Prądzyńskich h. Grzymała (10.04.1879
w Leżnicy Wielkiej-27.12.1933 w Poznaniu), współwł. Wróblewa, córka Władysława
(1837-1898) i Anny Skrzyńskiej h. Zarem ba (1848-1883), siostra »+ Stanisława
(1871-1957). Władysława W. uczyła się u ss. urszulanek w Krakowie, gdzie była
uczennicą Matki Urszuli Ledóchowskiej. M atka U. Ledóchowska kilkakrotnie od
wiedziła Wróblew, szukając obiektu nadającego się do założenia domu klasztornego.
Znaleziono go w Ozorkowie-Bugaju, a S. W. pomógł w budowie kaplicy. Władysława
W była prezeską Sodalicji Mariańskiej, działała w Kole Ziemianek. Prowadziła dom,
zajmowała się ogrodem warzywnym i sadem, oraz zorganizowała punkt pierwszej po
mocy dla chorych pracowników m ajątku i ich rodzin. Przed I wojną światową, pod
przykrywką ochronki nauczała języka polskiego i historii. Po wojnie czworo sierot
z Warszawy i Łodzi wychowała oraz zapewniła im wykształcenie (adwokata, ogrodni
ka, krawcowej i pom ocnika ogrodnika). Zm. w Poznaniu i pochowana została w Leżnicy Wielkiej. Ich dzieci: l.A n n a (25.10.1912-23.01.1980), ukończyła gimn. ss. urszu
lanek w Poznaniu, przez rok studiowała romanistykę, a w 1936 ukończyła Wydz. Rol
ny UP, otrzymując dyplom inż. rolnictwa. W czasie studiów była prezeską Sodalicji
Akademickiej. W 1936 poślubiła Zbigniewa Tuchołkę h. Korzbok, adm. z M arcinko
wa Dolnego (pow. żniński), syna Wiesława i Haliny z Korytowskich h. Mora, później
szego rektora A R w Poznaniu (zm. 6.07.1980). Oboje pochowani w grobowcu rodzin
nym Tuchołków w Gąsawie (pow. żniński). Ich dzieci: 1.1. M aria D anuta (ur. 16.12.
1937), dr chemii, pracuje w A R w Poznaniu; 1.2. Jacek (ur. 12.01.1939), mgr inż. tech
nolog żywienia, oż. z M agdą z Karwowskich h. Pniejnia; 1.3. B arbara (ur. 15.12.1939),
dr historii sztuki, za Ryszardem Włodarskim; 1.4. Piotr (ur. 21.06.1947), prof. geolo
gii na uniw. w Paryżu; 2. Jan (15.10.1914 we Wróblewie - 8.12.1975 w Lipnicy); 3. Sta
nisław Kostka Antoni (ur. 16.02.1916), którego naukę w Wyższej Szkole G ospodar
stwa Wiejskiego w Cieszynie przerwała wojna 1939, dyplom inż. rolnictwa otrzymał
w 1957 w AP w Poznaniu. Oż. 11.09.1943 z Teresą Liszkowską h. Prawdzie (29.06.
1927 w Poznaniu - 2.07.1978 w Szamotułach), córką Kazimierza i Ireny D roste. Ich
dzieci: 3.1. M agdalena (ur. 10.12.1947), za inż. Feliksem Korbikiem; 3.2. A nna M aria
(ur. 24.12,1948), mgr rolnictwa; 3.3. Paweł (ur. 21.10.1950); 3.4. Michał Stefan (ur.
2.09.1953), ukończył technikum rolnicze.
Dok.: Zaroszyc, Wykaz, s. 21. Informacje syna Stanisława Wilskiego.

Stanisław Wilski
ZABŁOCKI WŁADYSŁAW h. Łada (12.10.1841-27.09.1904), wł. maj. Golejewo
(pow. strzeliński). Ur. w Golejewie.
Do szkół uczęszczał w Trzemesznie. Po ukończeniu nauki pracował w maj. Bławaty
Wielkie, a po śmierci ojczyma objął rodzinny maj. Golejewo, od 300 lat będący włas
nością rodziny Zabłockich. W 1863 organizował oddział powstańczy, który miał
przejść granicę i po stronie rosyjskiej włączyć się do walki. Aresztowania uniemożli
wiły realizację tego planu. Uwięzionym groziła kara śmierci, zamieniona na wielolet
nie więzienie. Po upadku powstania spiskowcy zostali zwolnieni i W. Z. wrócił do Golejewa. Szykanywładz pruskich utrudniały mu gospodarowanie, toteż w 1899 m ajątek
wydzierżawił i przeniósł się do Inowrocławia, gdzie zm.
W. Z. w wieku 41 lat poślubił M arię Sikorską h. Lis (1863-1945). W. i M aria Z. p o 
chowani są na cm. w Kościeszkach. Ich dzieci (wszystkie chodziły do szkół w Inowroc
ławiu): 1. ih -Józef (1884—1944); 2. ih - Wacław (1885-1963); 3.
Mieczysław (18881933); 4. Walenty (14.02.1889 w Golejewie - 09.1947 w Inowrocławiu). Studiował
ogrodnictwo w Królewskim Instytucie Pomologiczmym w Pruszkowie (Proskau),
praktyki odbywał w Niemczech. Mieszkał u brata Mieczysława, pomagając mu w gos
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podarstwie. Będąc niepełnosprawny, rodziny nie założył; 5. Jadwiga (6.08.1893 w G o
lejewie -10.02.1945). Przed wybuchem I wojny światowej poślubiła Zygmunta Wieszczyckiego h. Grzymała i zamieszkiwała w majątkach, w których on gospodarował: Ossowie, Jerzycach, Goram inku i Dargolewie. W czasie II wojny światowej mieszkała
w Inowrocławiu i za pomoc udzielaną prześladowanym została przez gestapo areszto
wana w 1944 i umieszczona w obozie w Inowrocławiu, a następnie w Zabikowie.
W lutym 1945 ewakuowana pieszo do obozu w Ravensbriick, drogi tej nie przeżyła.
Miejsce i dokładna data śmierci nie są znane. Dzieci: 5.1. Jerzy (ur. 13.11.1914 w Ossowie), oficer W P w latach wojny w oflagu. Po wojnie wyjechał do Kanady; 5.2. B ar
bara (ur. 22.09.1916 w Ossowie), jako żołnierz AK brała udział w Powstaniu War
szawskim. Po wyzdrowieniu z odniesionej rany wyjechała do Kanady, gdzie poślubiła
Stanisława Kryna, ich dzieci: 5.2.1. Ewa i 5.2.2. Tadeusz; 5.3. Józef (ur. 1921 w Jerzy
cach),kończył Szkołę Muzyczną w Poznaniu, wojnę przeżył w GG; oż. z Janiną Wielec,
mają syna 5.3.1. Jerzego; 5.4. Tadeusz (ur. 1922 w Jerzycach), jako podchorąży A K
brał udział w Powstaniu Warszawskim, poległ prawdopodobnie 28.08.1944; 6. Stefa
nia (1895 w Golejewie - 15.09.1983 w Warszawie). Po zdaniu matury studiowała m e
dycynę, co w ówczesnym czasie było prawie niemożliwe dla kobiety. Przy pomocy fi
nansowej brata »->■Józefa z uporem realizowała swoje plany i ukończyła studia medy
czne na Wyższej Uczelni w Lipsku. W 1. 30. poślubiła Kazimierza Sobolewskiego
h. Ślepowron. Pracowała jako lekarz dopiero po wojnie i za swe osiągnięcia w dziedzi
nie bakteriologii otrzymała odznaczenie państwowe. Zm. w Warszawie i została pochowa
na w grobie swego brata Józefa na cm. komunalnym na Powązkach, córki: 6.1. Maria,
za Januszem Drabeckim, pracownikiem naukowym, ich dzieci: 6.1.1. Piotr, 6.1.2. M a
ria; 6.2. Magdalena, ukończyła Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie, l°v. za Bojanowskim, 2°v. za Kazimierzem Hałasem, z tego małżeństwa córka 6.2b.l. Małgorzata.
Dok.: H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984;
tenże, Towarzystwa rolnicze inowrocławsko-stnelińskie i oiganizacje ziemiańskie na Kujawach, P. 1988;
S. Brzozowski,Polacy na studiach, s. 212; Guter-Adressbuch, s. 247; Dokumentacja i wspomnienia autora;
Artykuły w „Dzienniku Kujawskim”: Śp. Mieczysław Zabłocki — nr 185 z 1933, Pizemówienie wygłoszone
przez T. Kaźmierczaka w Kościelcu — nr 188 z 1933, Przemówienie wygłoszoneptzez ks. Sołtysińskiego w Cieślinie nad trumną śp. Mieczysława Zabłockiego; Ks. Mateusz Łada Zabłocki: Opis odprowadzenia na wieczny
spoczynek zwłok zasłużonego obywatela. Pogrzeb śp. Mieczysława Zabłockiego 13 sierpień 1933 roku; Księga
zgonów w Kościelcu, poz. 32/1933.

Stanisław Zabłocki
ZABŁOCKI JÓ ZEF h. Łada (23.02.1884-8.09.1944), wł. maj. Golejewo (pow. trzeliński), rolnik. Syn
Władysława i Marii z Sikorskich h. Lis. Ur. w Golejewie.
Rodzeństwo: zob. biogram Władysława Zabłockiego.
Ukończył gimn. w Inowrocławiu, po studiach rolniczych w niemieckich uczelniach
i po odbyciu w kraju praktyk rolnych objął Golejewo. Po śmierci brata
Mieczysła
wa prowadził sprawy jego spadkobierców w Cieślinie i opiekował się bratową i b ra
tankami Stanisławem i Józefem, osiągając dobre rezultaty w zarządzaniu majątkami.
Jako kapitan rezerwy był mężem zaufania Zarządu Polskiego Związku Obrony
Kresów Zachodnich. Był też czynnym członkiem Sejmiku Pow., Rady Pow. W ielko
polskiego Tow. Roln. w Strzelnie, Tow. Roln. Inowrocławsko-Strzelińskiego, W ielko
polskiego ZZ, prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rol
nik” w Strzelnie. W czasie II wojny światowej wyjechał do Warszawy i zamieszkał u
swej siostry Stefanii Sobolewskiej. Zginął w czasie Powstania Warszawskiego, prze
chodząc barykadę na ul. Marszałkowskiej. Rodziny nie założył. Pochowany na Cm.
Wojskowym na Powązkach.
Stanisław Zabłocki (S. C.)
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ZABŁOCKI WACŁAW h. Łada (8.05.1885-4.04.1963), wspóJwJ. maj. Słuszków k. K a
lisza, rolnik. Syn »->• Władysława i M arii z Sikorskich h. Lis. Ur. w Golejewie.
Rodzeństwo: zob. biogram Władysława Zabłockiego.
Po ukończeniu gimn. w Szamotułach i wyższych studiów rolniczych we Wrocławiu
odbył praktykę rolniczą w maj. Węgierka, należącym do zaprzyjaźnionej rodziny
Dembińskich oraz służbę wojskową w armii pruskiej. Poślubił 29.01.1913 Eleonorę
Celińską h. Z arem ba i objął maj. Słuszków otrzymany przez żonę w wianie, do które
go wniósł otrzymaną od rodzeństwa spłatę.
W 1914, uciekając z żoną i nowo narodzoną córeczką przed Niemcami, dotarł do
Mohylewa, skąd po rewolucji udało im się wrócić do Słuszkowa. W 1920 zgłosił się
do W P i otrzymał przydział do Biedruska k. Poznania, ćwiczył żołnierzy kierowanych
na front. Po zakończeniu wojny zdemobilizowany, powrócił do kierowania gospodar
ką Słuszkowa.
Po wybuchu II wojny światowej był szykanowany i w listopadzie 1939 aresztowany
przez gestapo. W marcu 1940 zwolniony z więzienia, otrzymał nakaz wyjazdu wraz
z rodziną do GG. Zamieszkał w Warszawie, pracował w Zakładach Zbożowych.
W czasie Powstania Warszawskiego prowadził wraz z żoną małą domową kuchnię,
wydając posiłki żołnierzom. Wywiezieni transportem przez Pruszków w kierunku
Brzezinki, ostatecznie zostali skierowani do Makowa Podhalańskiego i tam zwolnie
ni. Do końca wojny mieszkali u rodziny w Krakowie, a następnie w maj. Paprotnia
k. Nowego Miasta. W maju 1945, nie mogąc wrócić do swego majątku, wyjechali na
Dolny Śląsk. W. Z. podjął pracę w pow. strzelińskim k. Wrocławia w pow. Urzędzie
Ziemskim. W listopadzie 1950 przeniósł się do Wrocławia i do przejścia na emeryturę
w 1955 pracował w administracji Akadem ii Medycznej. Zm. we Wrocławiu.
Ż ona Eleonora z Celińskich (27.04.1887-24.01.1963), była córką Zygmunta i M e
lanii z Niemojowskich h. Wieruszowa. W Słuszkowie prowadziła gospodarkę sadow
niczą, inspekty, pasiekę i hodowlę drobiu. Po wojnie nie pracowała zawodowo. Zm.
we Wrocławiu. W. Z. i jego żona zostali pochowani na cm. parafialnym M atki Boskiej
W spomożenia Wiernych w dzielnicy Wrocławia Księże Małe. Dzieci: 1. Zofia (24.10.
1913 w Słuszkowie - 5.05.1990 w Strzelinie). Ukończyła gimn. w Poznaniu i Liceum
Gospodarcze w Jazłowcu. W czasie okupacji wywieziona do maj. Mycielin, została
zmuszona do pracy jako zarządzająca domem treuhandera. W marcu 1940 uzyskała
zgodę na wyjazd do GG, gdzie pracowała m.in. w maj. Laski k. Grójca, własność Su
skich. Poślubiła 26.06.1943 w Warszawie Kazimierza Suskiego, h. Pomian, syna Jan u 
sza i Anieli z Kozłowskich, rolnika. Po ślubie pracowała w Warszawie w kawiarni Fog
ga. W czasie Powstania przedarła się do Piaseczna, a następnie dotarła do maj. kuzy
nów Wandy i Antoniego Kamockich, Paprotni. Mąż, żołnierz AK walczył w Powsta
niu, a po jego upadku został wywieziony do Niemiec. Po jego powrocie zamieszkali
w Strzelinie, gdzie Kazimierz Suski pracował w cukrowni, a później w Woj. Ośrodku
Postępu Rolniczego w Wysokiej. Zm. w 1978. Oboje pochowani na cm. Grabiszyn we
Wrocławiu. Dzieci: 1.1. Wanda (ur. 17.01.1948 we Wrocławiu), abs. pom aturalnego
Studium Programowania, za Jerzym Kamcikiem. Ich córka 1.1.1. Elżbieta (ur. 18.09.
1974); 1.2. Elżbieta (ur. 14.03.1949), abs. pom aturalnego Studium Kardiologu we
Wrocławiu, za Lechosławem Królikowskim. Pracuje w Akademii Medycznej; ich
dzieci: 1.2.1. Piotr (ur. 10.1975), 1.2.2. Przemysław (ur. 18.05.1978); 2. Władysław (ur.
2.12.1914 w Warszawie). Ukończył gimn. im. Adam a Asnyka w Poznaniu i odbył
praktykę rolną w maj. Cieślin, należącym do stryja sr+ Mieczysława. Usunięty ze Słu
szkowa przez władze niemieckie w jesieni 1939, błąkał się po pow. tureckim, a uzy
skawszy pozwolenie od władz okupacyjnych wyjechał do GG. Po paromiesięcznym
pobycie w Warszawie pojechał do Paprotni i na stanowisku rządcy pozostał tam do
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chwili przejęcia m ajątku przez władze PRL. Poślubił 14.07.1945 w Sadkowicach A n
nę Janinę Wolszakiewicz i osiadł na gospodarstwie rodziców żony — Bronisława
i M arianny Wolszakiewiczów w Paprotni. Z tego małżeństwa ur. się dzieci: 2.1. Woj
ciech (ur. 1947), ukończył Tech. Rolnicze w Bierutowie, oż. z Elżbietą Niezabitowską.
Prowadzą gospodarstwo rolne w Paprotni, wydzielone z gospodarstwa rodziców. M a
ją trójkę dzieci: 2.1.1. Konrada (ur. 1974), 2.1.2. A nnę (ur. 1977), 2.1.3. Krzysztofa
(ur. 1980); 2.2. Krystyna (ur. w 1949), ukończyła studia przyrodnicze w UGd., pracuje
jako pedagog w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, za W łodzimie
rzem Majewskim, synowie: 2.2.1. Wojciech (ur. 1975) i 2.2.2. Maciej (ur. 1977); 2.3.
D anuta (ur. w 1953), ukończyła Tech. Chemiczne, za Leszkiem Radomskim, dzieci:
2.3.1. M agdalenia (ur. 1974), 2.3.2. Marcin (ur. 1976); 2.4. Jerzy (ur. 1955), ukończył
studia zootechniczne w WSR, oż. z Grażyną Piotrowską, synowie: 2.4.1. Lech (ur.
1980), 2.4.2. Iwo (ur. 1982), 2.4.3. Kacper (ur. 1984); 2.5. Jolanta B arbara (ur. 1958),
ukończyła studia rolnicze i jest wykładowcą w Techn. Rolniczym; 2.6. Andrzej (ur.
1962), ukończył studia rolnicze i prowadzi gospodarstwo rolne w Paprotni, wydzielo
ne z gospodarstwa rodziców; 3. M aria Bożena (ur. 22.01.1925), wysiedlona wraz z ro 
dziną ze Słuszkowa, ukończyła Gimn. im. Cecylii P later-Z yberk i i Szkołę Rolniczo-O grodniczą w Warszawie, zdając jednocześnie m aturę. W lutym 1943 wstąpiła do
Woj skowej Służby Kobiet, pseud. „Mila” i przeszła przeszkolenie sanitarne. W czasie
Powstania Warszawskiego otrzymała przydział do Wojskowej Służby Ochrony Po
wstania, pełniąc funkcję sanitariuszki. Zagarnięta ze swoim patrolem przez Niem 
ców, została osadzona na Zieleniaku. Przeżyła tam 5 strasznych dni. Wywożona do
Rzeszy, uciekła z transportu razem ze swą przyjaciółką, sanitariuszką M arią Ireną
Sławińską, pseud. „Isia” (obecnie Podkulińska). Znalazła schronienie u swego brata
w Paprotni. Poślubiła 24.02.1945 w Sadkowicach Zdzisława Boleszczyca Bęskiego h. Ja
strzębiec, syna Wisławy z domu Kleniewskiej h. Zagłoba i Gustawa Bęskich. W czasie
Powstania Zdzisław, pseud. „Boleszczyc” brał udział w walce w zgrupowaniu „Głuszec”.
Po wojnie zamieszkali we Wrocławiu. M aria Bożena pracowała w swoim zawodzie,
najdłużej w Dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni we Wrocławiu. W jesieni
1994 zgłosiła się do światowego Związku AK. Ich dzieci: 3.1. Teresa M aria (9.03.1953
we Wrocławiu), ukończyła Akad. Ekonom, w 1982. W 1. 90. wyjechała do Londynu.
Stanisław Zabłocki
ZABŁOCKI MIECZYSŁAW h. Łada (31.01.1888-10.08.1933), wł. maj. Dobsko i Jerzyce (pow. strzeliński), Walentynowo i Cieślin (pow. inowrocławski), rolnik. Syn »-*■
Władysława i Marii z Sikorskich h. Lis, wł. maj. Golejewo (pow. strzeliński). Ur.
w Gołej ewie.
Rodzeństwo: zob. biogram Władysława Zabłockiego.
Początkowo uczył się w domu rodzinnym, następnie w gimn. w Inowrocławiu.
W 1.1908-1912 studiował rolnictwo na UWr. W czasie studiów był aktywnym działa
czem polskich organizacji studenckich. Praktykę rolniczą odbywał w Małej Kołudzie
u Stanisława Gutschego, znanego na Kujawach rolnika oraz u Donimirskiego
w Trzebczu. W 1911 przy pomocy rodziny nabył z rąk niemieckich maj. Dobsko, poło
żony obok Gołejewa. Pracując na roli, jednocześnie dużo czasu poświęcał działalnoś
ci społecznej w różnych organizacjach: Kółku Rolniczym, Tow. Robotników Polsko
-Katolickich, Tow. Czytelni Ludowych oraz Tow. Pomocy Naukowej im. Karola M ar
cinkowskiego.
Krótko gospodarował w Dobsku, ponieważ już w 1912 władze niemieckie doręczy
ły mu dekret wywłaszczeniowy, a w lipcu 1913 M. Z. wyrokiem sądu w Strzelnie został
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eksmitowany z majątku. Już jednak jesienią 1913 dzięki pomocy rodziny nabył kolej
ny maj. Jerzyce. Zaraz po I wojnie światowej Jerzyce odstąpił swojej siostrze Jadwi
dze, a sam kupił maj. Walentynowo, który doprowadził do kwitnącego stanu. Należał
do organizatorów Powstania Wielkopolskiego.
W 1929 M. Z. kupił maj. Cieślin (ok. 390 ha).
M.
Z. w okresie międzywojennym kontynuował działalność społeczną i gospodar
czą. Był członkiem Tow. Rolniczego Inowrocławsko-Strzelińskiego, Sejmiku Powia
towego, Wydziału Wójtowego, zarządu Spółki Drenarskiej, Rady Komunalnej Kasy
Oszczędności i Tow. Gimnastycznego „Sokół” w Inowrocławiu, a także członkiem
i prezesem honorowym Kółka Rolniczego w Przybysławiu i wiceprezesem pow. rady
Wielkopolskiego Tow. Kółek Rolniczych w Inowrocławiu. Ideowo i politycznie
związany był ze Stronnictwem Narodowym. M. Z. zm. w Poznaniu, został pochowany
w podziemiach kościoła parafialnego w Kościelcu. Pogrzeb M. Z. (13.08.1933) był
wielką manifestacji religijno-patriotyczną z udziałem duchowieństwa (18 księży),
przedstawicieli organizacji narodowych, społecznych i gospodarczych oraz okolicz
nych chłopów. W 1988 synowie M. Z. ufundowali pamiątkową tablicę poświęconą
M. Z. i jego żonie Wincentynie, tablica została umieszczona w kościele w Kościelcu.
Był oż. (od 1922) z »->• Wincentyną ze Skotnickich, z którą miał dwóch synów: 1. Stani
sława i 2. Józefa.
Dok.: zob biogram Władysława Zabłockiego.

Stanisław Zabłocki
ZABŁOCKA WINCENTYNĄ ze SKOTNICKICH h. Rola (19,03.1897-27.05,1969),
wł. maj. Dąbrowa (pow. włocławski). Córka Józefa, wł. maj. Świerna i Dąbrowa (pow.
włocławski) i Janiny z Wieszczyckich h. Grzymała. Ur. w Janowie (pow. włocławski).
Kształciła się na pensji Cecylii Plater Zyberk w Warszawie, a później w Szkole
Gospodarczej w Chyliczkach.
W 1922 poślubiła
Mieczysława Zabłockiego. W posagu otrzymała od rodziców
fol. Dąbrowa. Początkowo zamieszkała z mężem wjego maj. Walentynowo (pow. ino
wrocławski), a po kupnie przez Mieczysława Z. w 1929 maj. Cieślin (pow. inowroc
ławski), przeniosła się do niego z całą rodziną. Po przedwczesnej śmierci męża (1933)
W. Z. gospodarowała w Cieślinie z pomocą szwagra »+ Józefa Zabłockiego, dzięki
którem u udało się spłacić długi ciążące na majątku. W tym celu zostało sprzedane
Walentynowo, a za niewykorzystane kapitały z tej transakcji zakupiono kamienicę
w Poznaniu.
W. Z. udzielała się społecznie, była m.in. współzałożycielką i wiceprezeską Kółka
W łościanek w Kościelcu Kujawskim.
W 1939 została wyrzucona przez Niemców z Cieślina, a w kwietniu 1940 wywiezio
na do GG. Tu pom agała swoim synom pracującym na wsi. W 1945 nie wpuszczono jej
do Cieślina i nie mogła pozostać na terenie pow. inowrocławskiego. Zamieszkała
więc we Włocławku i tam pracowała w sekretariacie w „Celulozie”. W 1953 przenio
sła się do syna Stanisława zatrudnionego w Stacji Selekcji Roślin w Szyldku. Zm.
w Wierzenicy k. Poznania. Została pochowana obok męża w Kościelcu Kujawskim.
Dzieci: zob. Mieczysław Zabłocki.
Stanisław Zabłocki
ZGIRSKI JAN h. Dąbrowa (ok. 1900-1943), wł. maj. Siewkowo (pow. nieświeski). Syn
Jana, wnuk O ttona Dominika i Anny Borodzicz. Legionista, żonaty z M arią Sakun.
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W 1940 wraz z żoną i trójką dzieci wywieziony na Syberię. Zginął podczas trans
portu z Archangielska do Armii Andersa. Miejsce pochówku nie jest znane.
Dzieci: 1. Helena; 2. M aria; 3. Stanisław. Po wojnie wrócili do Polski, osiedli na wsi
Biernie (poczta Zawidów); 4. Leokadia, uniknęła zesłania, poślubiła Wincentego
Worotynca.
Dok.: Z. Zgirski, Genealogia rodu Zgierskich vel Zgirskich.

Piotr Bayer
ŻELEŃSKI z ŻELANKI STANISŁAW h. Ciołek (10.03.1835-5.04.1909), wł. dóbr
Grodkowice-Brzezie (pow. bocheński), prawnik. Należał do starszej gałęzi rodziny.
Syn Marcyana (1804-1846), zamordowanego w czasie rabacji i Kamilli z Russockich
z Brzezia h. Z adora (1814-1881). Ur. w Grodkowicach.
Rodzeństwo: 1. Władysław (1837-1921), muzyk i kompozytor; 2. Kazimierz
(1839-1904), wł. Cichawy w pow. bocheńskim, prawnik; 3. Eugenia (1841-1867), za
Stanisławem Linowskim H. Pomian; 4. M aria (zm. jako dziecko).
Brzezie z fol. Grodkowice pozostawały w rękach rodziny od 1623, kiedy to zostały
nabyte od Lanckorońskich z Brzezia. Brzezie dziedziczyli w myśl tradycji rodzinnej
najstarsi synowie z gałęzi krakowskiej młodszej Żeleńskich, a Grodkowice z gałęzi
starszej. W 1832 Marcyan nabył od kuzyna Brzezie i odtąd majątki były połączone.
S. Ż. odziedziczył m ajątki,
spłacił braci, gospodarkę pro
wadził po staremu, nie wyka
zywał z a in te re so w a n ia jej
unow ocześnianiem . Był to 
warzyski, kochał muzykę, or
ganizował spotkania koncer
towe, podczas których grał na
wiolonczeli. Uważany był za
najlepszego nieprofesjonal
n e g o p ia n is tę w G a lic ji.
W 1863 był więziony za orga
nizow anie pom ocy dla po
wstańców.
Oż. z M arią Gostkowską h.
Gozdawa miał czterech sy
nów, z których pierwszy zm.
w wieku niemowlęcym. Pozo
stali pierwsze lata nauki od
bywali w domu, toteż we dwo
rze mieszkali liczni nauczy
ciele, wśród nich cudzoziem
cy. Po śmierci żony w 1899
S. Ż. przeniósł się do K rako
wa, a m ajątek przekazał synowi
Władysławowi. S. Ż. zm. w Krakowie. Pochowany
został w kaplicy cmentarnej w Brzeziu, której był fundatorem.
Dzieci: 1. Rom uald (ur. 1863, zm. po urodzeniu); 2. ^-W ładysław (1866-1941); 3.
Ludwik (1870-1940), bezżenny, prof. rolnictwa w UJ; 4. Juliusz (1879-1889), bezżenny.
Dok.: Spis ziemian woj. krakowskiego, s. 43. Materiały archiwalne w zbiorach Z. Sroczyńskiego.
Z b ig n ie w S ro c zy ń sk i
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ŻELEŃSKI z ŻELANKI WŁADYSŁAW h. Ciołek (8.02.1866 22.06.1941), wł. maj.
Pogorzyce k. Chrzanowa, a po jego sprzedaniu dóbr Grodkowice (pow. bocheński),
inż. rolnik. Syn »+ Stanisława (1835-1909) i Marii Gostkowskiej h. Gozdawa (zm.
1899). Ur. w Grodkowicach.
Rodzeństwo: zob. Żeleński Stanisław.
W. Ż., uczeń Theresianum w Wiedniu, studia wyższe ukończył w A R w Hochenheim; był oficerem rezerwy arm ii austriackiej. W 1891 po ślubie z Anną Słonecką
h. Korab (1869-1935) kupił za posag żony maj. Pogorzyce, którym zarządzał. Gdy oj
ciec owdowiał, polecił synowi, aby sprzedał Pogorzyce i objął Grodkowice (wówczas
ok. 1000 ha z lasem na skraju Puszczy Niepołomickiej). Przejmując własność majątku
rodzinnego, W. Ż. spłacił młodszego brata Ludwika.
W. Ż. jako wykwalifikowany rolnik, podjął natychmiast modernizację gospodar
stwa. Rozwinął hodowlę bydła (do 400 sztuk, z jałownikiem), z Czech sprowadził
rządcę, specjalistę od uprawy roślin okopowych,
nawiązał kontakt z naukowcami z UJ. Zwiększył
produkcję gorzelni, która dawała też cenną pa
szę, rozwinął produkcję przetworów mlecznych.
W krótce sery z G rodkow ic stały się znane
w Krakowie. Zbudował drogę do stacji kolejo
wej. Zaciągał kredyty i budował coraz to nowe
budynki gospodarcze, kryte dachówką z własnej
cegielni. Podjął eksploatację torfu na podm ok
łych terenach i przetwarzał go na cenny nawóz.
W 1902 stanął nowy dwór, projektu modnego wów
czas architekta Teodora Palowskiego, w miejsce
rozebranego starego drewnianego dworu z dru
giej połowy XVII w. Nowy dwór krytykował K a
rol Żeleński, syn W. Ż. w swoim pam iętniku jako
nieudany i pod względem formy architektonicz
nej, i braku funkcjonalności.
W. Ż. był społecznikiem. Zbudował w G rod
kowicach ochronkę i sprowadził ss. służebniczki,
otaczał opieką szkołę dla dzieci wiejskich.
Władysław Żeleński
W 1914 został zmobilizowany jako austriacki
oficer rezerwy, ale dzięki stosunkom odbył krót
ką służbę (w Wiedniu). Jednakże roczna nieobecność gospodarzy spowodowała, że
prawie cały żywy inwentarz przejęło wojsko na wyżywienie i potrzeby armii. Syn
Karol był w Grodkowicach przejazdem na przełomie 1914 i 1915 i zdołał uratować
kilkanaście sztuk rasowych krów importowanych z Holandii. Rok 1914 był wyjątkowo
urodzajny, ale mobilizacja spowodowała, że nie było rąk do pracy, by zebrać plony.
Po wojnie W. Ż. przekazał zarząd dóbr synowi Karolowi, utrzymując współwłas
ność. Zamieszkał we własnym domu w Krakowie. Przez kilka lat był związany z wie
deńskim bankiem rolnym i był jego przedstawicielem w Ankarze. Dzieci: 1.
Jan
Paweł (1893-1987) i 2. sh - Karol (1894-1969).
W. Ż. miał nadane austriackie odznaczenia cesarskie: O rder Franciszka Józefa
i Krzyż Żelaznej Korony III klasy, a w 1917 uzyskał tytuł szambelana z symbolicznym
kluczem. Ż ona była D am ą Krzyża Gwiaździstego.
Dok.: Z. Sroczyński, Żeleńscy, W. 1997.
Z b ig n ie w S ro c zy ń sk i
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ŻELEŃSKI z ŻELANKI JAN PAWEŁ h. Ciołek (15.01.1893-8.07.1987), wł. m a
jątków leśnych Wysoka i Malejów k. Jordanowa, współwł. maj. Kocierz i Rychwałd
(pow. żywiecki), wł. dużych majątków ziemskich na Węgrzech i w Rumunii, zakładów
przemysłowych i pałacyku w Budapeszcie. Syn ®+ Władysława i Anny ze Słoneckich
h. Korab. Ur. w Pogorzycach.
Rodzeństwo: zob. Żeleński Władysław.
J. Ż. po m aturze w Krakowie studiował m echanikę na Polit. w Monachium.
W 1914/1915 wcielony do p. kawalerii austriackiej, walczył krótko na froncie rosyj
skim; doznał ciężkiej kontuzji i został zwolniony z wojska. W dalszych latach I wojny
światowej pomagał ojcu w gospodarstwie w Grodkowicach.
W 1921 został zaadoptowany przez dalekiego krewnego,
R oberta hr. Ż eleń
skiego, m agnata węgierskiego, ostatniego z utytułowanej linii Żeleńskich. Oż. się na
Węgrzech z Klarą hr. Zay de Zay Ugroz.
Z am ieszkał w R um unii, gdzie za
rządzał jednym z majątków hr. Roberta.
Po jego śmierci w 1939 objął sukcesję,
niedługo jednak był posiadaczem tej for
tuny. Wszystkie m ajątki na Węgrzech,
w Rumunii i w Polsce zostały upaństwo
wione po II wojnie światowej przez wła
dze komunistyczne.
J. Ż. repatriował się w 1948 do Polski
z żoną i dwoma synami (najstarszy wyje
chał do Kanady). Zamieszkał w Krako
wie i, jako poliglota, założył biuro tłum a
czeń. Specjalizował się w językach: nie
mieckim, rumuńskim i węgierskim, ale
tłumaczył też z innych języków europej
skich. M iał encyklopedyczną w iedzę
i szerokie zainteresowania.
Zm. w Krakowie, pochowany w kaplicy
rodzinnej w Brzeziu obok zm. też w Kra
kowie żony. Ż ona Klara hr. Zay de Zay
U groz (22.10.1898-19.12.1982), pocho
Jan Żeleński, 1979
dziła ze starej chorwackiej rodziny ary
stokratycznej osiadłej na Słowacji.
Dzieci (wszystkie urodzone w Budapeszcie): 1. Kazimierz (ur. 1923), mieszka
w Kanadzie; 2. R obert (ur. 1927), oż. z Elżbietą Pieniążek, mają dwóch synów, miesz
kają w Krakowie; 3. Laszlo (ur. 1931), mgr ekonomii, tłumacz przysięgły języków wę
gierskiego i rumuńskiego, oż. 1. z B arbarą Pękała, syn 3.1a. H ubert (ur. 1973), stu
dent polit., 2. z Ewą M ałgorzatą Kancler, córka 3.2b. Aleksandra (ur. 1977), mieszka
ją w Warszawie.
Zbigniew Sroczyński
ŻELEŃSKI z ŻELANKI KAROL h. Ciołek (12.12.1894-30.06.1969), wł. maj. Grodkowice z przylcgłościami (pow. Bocheński). Syn
Władysława i Anny ze Słoneckich
h. Korab. U r. w Pogorzycach.
Rodzeństwo: zob. Żeleński Władysław.
M aturę zdał w Krakowie w Gimn. im. Jana Sobieskiego, podjął studia rolnicze
w Bonn (ukończył je po wojnie na U J i otrzymał dyplom inż. rolnictwa).
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W 1912 pojechał do Holandii w ekipie Tow. Rolniczego po zakup bydła rasy
wschodniej fryzyjskiej. W państwowym gospodarstwie rolnym w Grodkowicach do
dziś kontynuowana jest hodowla tego bydła dzięki uratowaniu sztuk rozpłodowych
w obu wojnach światowych.
K.
Ż. został w 1914 zmobilizowany do kawalerii armii austriackiej, jako oficer wal
czył na froncie rosyjskim. Ranny w nogę, po komplikacjach wywołanych infekcją leczył
się w szpitalu w Krakowie i w sanatorium w Piszczanach. Wrócił na front, a w 1918 po
klęsce Austrii wstąpił ochotniczo do P. Uł. Krechowieckich. W wojnie z Ukraińcami
w 1919 pod Lwowem został ponownie ranny, tym razem bardzo ciężko. M atce za
wdzięcza życie, bowiem na wiadomość o groźnej kontuzji syna zadbała o przewiezie
nie go do szpitala i operację. Przestrzelona wątroba dolegała m u przez całe życie.
Daleki krewny
R obert hr. Żeleński, bezdzietny m agnat węgierski, upatrzył so
bie K. Ż. na następcę przez adopcję. Jednakże warunkiem był ślub z wskazaną arystokratką węgierską, siostrzenicą żony. K. Ż.
odrzucił propozycję, poznał bowiem na Wę
grzech piękną Lilly bar. Eotvos (1899-1982),
z którą ożenił się w 1922.
K. Ż. objął zarząd m aj. G rodkow ice
(o pow. 857 ha w 1930) i kontynuując dzieło
ojca doprowadził gospodarstwo do rozkwitu.
G ro d k o w ic e z a sły n ę ły ja k o w zo ro w y
majątek, mający swoje elitarne uprawy zbożowo-nasienne. Uszczuplił nieco obszar m a
jątku, gdyż sprzedał część gruntów pod bu
downictwo mieszkalne miasteczka Szarów.
W czasie II wojny światowej K. Ż. służył
w AK w stopniu mjr. Bezpośrednio po za
kończeniu wojny z Niemcami K. Ż. rozwiódł
się z żoną Lilly. Oż. się z Ludwiką Smoleń
ską, a po jej śmierci z Wandą Mokłowską.
Małżeństwa te były bezdzietne.
W 1945 m ajątek upaństwowiono, częścio
wo rozparcelowano. W Grodkowicach czyn
ny je st Z ak ład D ośw iadczalny H odow li
i Aklimatyzacji Roślin.
Dwór i budynki gospodarcze nie uległy
Karol Żeleński
zniszczeniu. Zachował się w parku krzyż,
ustawiony w 1946 w miejscu zamordowania przez chłopów Marcyana Żeleńskiego,
oficera powstania 1831, odznaczonego Orderem Virtuti Militari. W jesieni 1987 w 150.
rocznicę urodzenia się tu kompozytora Władysława Żeleńskiego, wmurowano na ścia
nie dworu tablicę pamiątkową. Poświęcił ją ks. biskup, a uroczystość uświetnił kon
cert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego z Krakowa.
K.
Ż. mieszkał po wojnie w Katowicach i pracował w budownictwie. Tam zm. i zo
stał pochowany w kaplicy rodzinnej w Brzeziu. Tu spoczywa też jego pierwsza żona.
Dzieci: 1. Piotr Paweł (ur. 1923), inż. chemii, rozwiedziony z Jolantą Kłodzińską,
ma córkę i syna oraz wnuki. Mieszkają w Łodzi; 2. M aria (ur. 1930), mgr muzyki, roz
wiedziona z Adamem Wilczyńskim, bezdzietna. Mieszka w Warszawie.
Dok.: Karol Ż., Pamiętnik 1. 1900-1920. Obszerne jego fragmenty zob. Z. Sroczyński, Żeleńscy, W. 1997,
s. 104-107,175-177.
Z b ig n ie w S ro c zy ń sk i
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ŻELEŃSKI z ŻELANKI ROBERT hr. h. Ciołek (30.07.1850 20.11.1939), wł. dóbr
na Węgrzech, w Rumunii, w Rusi Zakarpackiej, zakładów przemysłowych i fabryki
koniaku „Żeleński” na Węgrzech, pałacu w Wenecji i w Budapeszcie, dóbr Wysoka
i Malejowa w woj. krakowskim k. Jordanowa i współwł. maj. Kocierz i Rychwałd
w pow. żywieckim. Syn Władysława i Amalii hr. Lovasz de Eótvenes. Ur. w Uj Arad
na Węgrzech.
Na nim wygasła gałąź krakowska młodsza i linia hrabiowska Żeleńskich (z tytułem
nadanym przez cesarza Austrii w 1801). Jego ojciec, hr. Władysław (1809-1863), p o 
wstaniec 1831, jako rtm. austriackich dragonów stacjonował ok. 1845 ze swoim
szwadronem w Uj A rad na Węgrzech, gdzie miał siedzibę magnat węgierski, guber
nator prow. Wenecja hr. Lovasz de Eótvenes. Miał córkę jedynaczkę, której spodobał
się młody rtm. Pod nieobecność ojca, który był przeciwny wszelkim kontaktom córki
z oficerem-Polakiem, Amalia pojechała z nim na bal. Gdy ojciec wrócił, na wiadomość
o postępku córki doznał ataku apopleksji i zm. Młodzi pobrali się i objęli ogromną
fortunę. Władysław uczestniczył w powstaniu węgierskim w 1848. Skazany na więzie
nie, został po roku zwolniony, ale ze zniszczonym zdrowiem. Zm. w wieku 54 lat.
Rodzeństwo: 1. Matylda (1852-1938), za bar. Felsó-Szilvasi Nopsca Elek.
R. Ż. kończył szkoły w Anglii. Przejął sukcesję po rodzicach i w 1885 ożenił się
z Klarą Karolyi de Nagy Karoly (18.10.1865-3.05.1926) z rodziny najwyższej węgier
skiej arystokracji. Do licznych majątków po m atce Węgierce doszły jeszcze dobra
w Galicji po ciotkach z hr. Żeleńskich: Ludwice Wężykowej (maj. Leśne k. Jordano
wa) i A ntoninie Milieskiej (udziały w m ajątkach w pow. żywieckim), oraz wkrótce
sprzedany pałac w Wenecji po dziadku gubernatorze. Posag żony sprawił, że R. Ż.
wszedł do grona najbogatszych węgierskich arystokratów. Z tej racji dostał dożywot
nie krzesło w senacie, był jednym z siedmiu magnatów węgierskich, który miał klucze
do insygniów królewskich. W 1899 cesarz Franciszek Józef nadał mu dodatkowo tytuł
hrabiego Węgier i tajnego radcy. R. Ż. aktywny politycznie i gospodarczo, był preze
sem konserwatywnej partii agrarnej, autorem rozpraw ekonomicznych. Kierował bu
dową kolei między Aradem a doliną rzeki Kórós, fabryki lokomotyw i wagonów. K o
niak „Żeleński” co rok był dostarczany do dworu. R. Ż. jest opisany w węgierskiej en 
cyklopedii z węgierską (fonetyczną) wersj ą nazwiska. Pod koniec życia podpisywał się
po polsku, ale języka polskiego nie znał. Był tytanem pracy, gospodarował znako
micie. Bezdzietny, szukał następcy. W 1910 odwiedził dalekich krewnych w Grodkowicach. Spodobali m u się młodzi Żeleńscy, zaprosił ich do siebie. Pierwszym kandy
datem do adopcji był
Karol, ale gdy ten zrezygnował, R. Ż. zaadoptował
Jana
Pawła Żeleńskiego (1893-1987), gdyż żaden z węgierskich kuzynów żony nie prezen
tował wartości godnych sukcesji. R. Ż. spisał i wydał w języku węgierskim pamiętniki,
ale żaden egzemplarz nie zachował się w rodzinie. Majątki R. Ż., po jego śmierci
w 1939 odziedziczone w większości przez Jana Pawła Żeleńskiego, zostały upaństwo
wione po II wojnie.
Dok.: Karol Z., Pamiętnik; relacje Laszlo Ż.; dokumenty z Państwowego Archiwum w Budapeszcie uzy
skane w 1996/1997; Z. Sroczyński, Żeleńscy, W. 1997.

Zbigniew Sroczyński
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Indeks nazwisk

A damczyk 79
Adamowski 58
Aftanazy 138-139,151,
158-159
Albrecht 58
Anders 6, 77-78, 96,
106-107,124,138,154,
173, 188
Anioł 25
Anisko 99
Antoniewicz 174
Arkuszewski 69
Auffenberg 102
Augustynowicz 73

B acciarelli 84
Baczyński 1-3,9, 50,53,
67
Badawi 44
Badeni 63,100
Balcerkiewicz 141
Balicki 38
Baraniecki 99
Baranowski 91
Bartecki 56
Bau 114-115
Bayer 188
Bąkowski 49
Beck 36
Beczkiewicz 23
Beczkowski 122
Bem 120-121,158-160
Bering 69
Berka 13
Berling 107
Bęski 186
Białkowski 24
Białowiejski 39
Bibby 68
Bielecki 31
Bielewicz 176
Bielicki 42
Bieliński 3, 128, 139
Bielski 68

Bielski Saryusz- 85
Bieńkowski 119
Biesiekierski 56
Bilski 122
Bisping 73
Blachura 112
Bladziak 106
Błaszczyk 175
Bobiński 3-6
Bobrowski 65
Bobrzyński 64, 96-97
Bochdan 96-98
Bocheński 83, 155
Bocheński Palla- 60
Bodek 44
Boehning 21
Bogdański 10
Bogucki 6-7, 9, 122
Boguliński 49
Bogusławlewicz 92
Bogusz 120
Bohdanowicz 157
Bohusz 79
Bojanowski 184
Boniecki 9,11,17, 31, 60,
65, 86, 142
Bońkowski 73
Borkiewicz 121
Borkowski 124
Borkowski D unin- 70
Borodzicz 187
Borowski 65, 109, 121
Borowski Skarbek- 11
Bortnowski 118
Borycki 43
Borzewski 143
Borzyszkowski 21
Boski 127
Brandl 56
Branicki 23,141,175
Brech 59
Brincken 116
Brodowski 132
Brodzka 151

Brueckner 99
Brukalski 3
Brunnow 169,173
Brzezicki 160
Brzeziński 157
Brzęk 54
Brzostowski 67
Brzozowski 84,129,184
Brzozowski Belina105-108
Buczkowski 99
Budionny 37
Bugała 179
Bukowiecki 82
Bukowiński 10, 69
Bukowski 62
Bulewski 157
Bułhak 77,169
Buraczyński 135
Burghardt 105
Buszczyński 92
Buzek 59
Bystrzanowski 44
Bystrzycki 46

C abezas-Guttierez 9
Candio 25
Carre 27
Cegielski 98
Cegliński 100-101
Celewicz 24
Celiński 185
Cerdan 75
Chaciński 174
Chaczaturow 175
Chamiec 99
Chaniewski 125
Chądzyński 81
Chełmicki 56
Chłapowski 42, 45, 84,
109-110, 132, 176
Chmiel 91
Chmielarski 75
Chmielewski 56
193

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

Chodkiewicz 22
Chojnacki 73
Cholecki 49
Chomski 137-138
Chorzemski 48
Chrapowicki 178
Chrzanowski 10-11, 17,
42, 48, 69, 84,121,181
Chrząstowski 119-120
Chwalibóg 61
Chwas'ciński 142
Cichowski 2-3, 51,121
Ciechanowski 109
Ciepłowski 3
Cieszkowski 17
Cisak 99
Cissowski 56-57
Ciszewski 92
Ciundziewicki 54
Coffin 46
Combę 27
Cybulski 122
Cymer 59
Czacki 40,57,152
Czajkowski 151
Czapelska 151
Czaplicki 9
Czapliński 33
Czarnkowski-Golej ewski
13
Czarnecki 100,105
Czarniecki 81
Czarnocki 46
Czarnomski 68
Czartoryski 14, 62,104
Czaykowski 163
Czeczott 76,169
Czerepowicz 56
Czernicki 45
Czerniewicz 36, 174
Czerny 3
Czerwiakowski 84
Czetwertyński 11-12
Czosnowski 149
Czyżewicz 92
Cwiertniewski 138
Danielewicz 59
Danilow 111-112

Dankiewicz 24
Dankl 102
Dańczuk 37-38
Darlewski 25-28
Daszkiewicz 90
Daszkiewicz Korybut- 22
Dąbrowski 12,122,140,
176
Dąbski 81
Dąmbski 18, 68,135
Dembiński 11,13-15,
145-147,151,185
Derszniak 16
Descour 69
Deskur 15-16
Dębicki 9,100,149
Dębski 69
Diehl 87,89
Dlauchovesky-Langendorf
65
Dmowski 135
Dobiecki 10-11,16-17
Dobrski 67,109
Dobrzański 69
Dobrzycki 125
Dolański 74, 84
Domański 51
Donimirski 17-22,186
Donimirski Brochwicz- 21
Doroszewski 86
Doroszuk 38
Doruchowski 46
Dowgiallo 22-24
Drabarek 21
Drabecki 184
Dreszer Orlicz- 7
Drobik 13
Drohojowski 26
Droste 183
Drozdowicz 42
Dubus 53
Dulinicz 119
Dumin 138
Dunin 17,49,84
Durski-Hrzaska 67
Dutreppi 120
Dux 75
Dwernicki 1, 127
Dworzecki 157
Dydyński 1

Dzialyński 100,105
Dzieduszycki 60, 70,
147-148,151
Dziekoński 170
Dziewolski 24—26
Dzięgielewski 122
Echaust-Łoziński 169
Gguerre 62
Eötvös 191
Estère 75
Etlinger 36
Fabrycy 175
Faliszewski 84
Falkham 34
Falkowski 22
Fedorowicz 49,154—155,
192
Fijalek 158
Filipowicz 36
Filor 75
Fischer 36
Flisak 5
Formiński 28
Franciszek Józef, cesarz
192
François 46
Freagie 88
Fredro 143,145,148-152,
156
Frenchowicz 25
Froelich 60-61
Frycz 5
Fukier 7
Gajewski 38
Galiński 49,175
Gall 103
Gałecki 45^19
Garapich 72
Garapich von Sichelburg
68
Garliński 177
Garszyński 37
Gawiński 28-30, 141-142
Gawlina 155
Gągalka 99
Gerlicz 121
Gerson 3
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Gierszewski 21
Giewartowski 31-32
Gieysztor 139,157
Girtler 141
Giżycki 30
Gliński 125
Głuski 69
Goldsmith 49
Golicyn 130
Gołański 78
Gołaski 130
Gołąb 99
Gołembowski 135
Gołoński 80-81
Gołuchowski 70, 97
Gombrowicz 139
Gontarz 175
Gordziałowski 12
Gorzechowski 157
Gorzkowski 158
Gosk 105
Gostkowski 188-189
G osciej65
Gosciński 69
Goubert 54
Gouriou 27
Gozimirski 107
Górecki 8, 62
Górski 25,32-34,42,49,
62, 116, 130
Górzyński 138
Grabacki 10
Grabalski 182
Grabkowski 82-83
Grabski 52,169
Grams 80
Grankowski 59
Grączewski 135
Grieger 2
Grocholski 23, 67, 138
Grodzicki 92
Grodzki 21
Groer 75
Groszkowski 88
Grotowski 25
Grudziński 107
Gruszczyński 36-38
Gruzel 182
Grużewski 125
Grzybowski 66

Grzymałowski 5
Gubrynowicz 68, 148
Guidicelli 105
Gutkowski 27
Gutowski 135
Gutsche 186
Gutt 36

H aller 58
Hallman 13
Hałas 38,184
Hamilton 99
Handze 175
Hausner 82
Hazra 180
Hempel 160
Henkel 160
Herniczek 69, 84
Herubowicz 172
Heydl 11, 16, 55
Heyduk 84
Hirszman 80
Hitler 20
Hlond 110
Hoffman 62
Hołyniec 150
Horosiewicz 81
Horwatt 23
Hioto-Szymański 38
Hulewicz 97
Humięcki 125,127
Hunt 48
Hyvarinen 134

I rzykowski 27
Iwanicki 31, 38-42
Iwanowski 47-48
Iżycki 82-83, 85

J abłonowski 81
Jackowski 109
Jacyna 136
Jaczyński 42-43, 45-49
Jakubowski 142
Janczewski 3
Janiak 73
Janik 31
Janikowski 31
Jankowski 48-49, 60, 86,
182

Janowski 69, 74, 142
Januszkiewicz 139
Jarnuszkiewicz 57
Jarzębski 50
Jasiecki 49
Jasieński 1, 50-51
Jasiewicz 45
Jasiński 57
Jawornicki 119-120
Jednowski 115
Jeleński 76
Jelnicki 51-52
Jelski 52-54, 85-86
Jełowicki 55
Jełowicki Bożeniec- 178
Jenkins 2
Jezierski 23, 47, 54-56,
178
Jeżewski 139
Jonkajtys 139
Jundziłł D unin- 139
Jung 47
Jura 74

K aczkowski 100
Kalok Chan 23
Kamocki 84,129,185
Kancler 190
Karnkowski 56, 57
Karo 116
Karolyi de Nagy Karoly
192
Karpiński 158
Karpowicz 166
Karski 1-3,17
Karwacki 10
Karwowski 183
Kaspar 14
Kasperek 38
Kasprowicz 139
Kasprzyk 75
Kaszczyński 176
Kaszowski 38
Kaszubski 122
Kaszyc 159
Kaufman 88
Kazanecki 5, 109
Kazimierczak 75
Kazunowicz 103
Kaźmierczak 184
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Keller 69
Kerson 58
Kędziora 60
Kępiński 120
Kęszycki 16
Kicki 50
Kiełpin 175
Kiersnowski 158
Kierwiński 57, 59-60
Kierznowski 143
Kifner 38
Kirchmayer 69
Kisielnicki 108
Kiwerski 46, 56
Klarner 31,142
Kleberg 90
Kleeberg 78
Kleinbaum 162
Klemensowski 16
Kleniewski 139, 186
Klott 140
Klott von Heidenfeld 31,
140-142
Kłobski 7-8
Kłoczowski 125, 129
Kłodziński 191
Knapczyk 174
Kobylański 82
Kochański 59
Kociemba 174
Kokczyński 161
Kolarski 5
Kolasiński 37
Kolisko 32
Kołtuniak 167
Komierowski 93
Komorowski 55
Konarski 10, 50-51,
60-62, 120-121, 130,
142, 158-160
Konarzewski 134
Konopiński 49
Konopka 62-67, 96
Korbik 183
Korniłowicz 98
Korsak 53
Korsuń 75
Korycki 99
Korytowski 183
Kosicki 148

Kosiński 45
Kossak 127
Kossakowski 169,179
Kossecki 15-16,144
Kosterkiewicz 24
Kostrzeński 52
Kostrzewski 152
Kośmiński 163
Kotarbiński 78
Kotkowski 1-2
Kotowicz Korczak- 27
Kowalczewski 105
Kowalczyk 27,176
Kowalski 73, 176
Kozanecki 93
Kozicki Dunin- 69
Koziełło 56
Kozioł 112
Kozłowski 41,45, 49,185
Koźlicki 49
Kożuchowski 3, 54
Krajewski 142
Krasicki 23, 67-69,
114-115
Krasiński 108, 129
Krasnopolski 72
Krasowski 106-107
Krasuski 30
Kretkowski 127
Krępiec 88
Królak 151
Kruczkowski 84
Krukowski 3
Kruszewski 181
Kruszewski Skarbek- 18
Kryn 184
Krzan 28
Krzecijewski 120
Krzeczunowicz 22, 93
Krzymuski 69, 132
Krzysztofik 21
Książek 78
Kucieński 121
Kuczyński 18, 91, 95
Kulig 24
Kuligowski 51
Kulwiec 57
Kunachowicz 59
Kurnatowski 109, 61
Kurnicki 85

Kurnyt 174
Kurzawa 182
Kuszcow 158
Kuszel 95
Kuznowicz 103
Kwiatkowski 30
Kwieciński 149
Kwilecki 11-12
Lampi 84
Lanckoroński 188
Landie 143
Langiewicz 131
Langner 38
Lapping 44
Laskowski 131
Lasocki 108-109
Lebedowicz 10
Lecewicz 112
Ledóchowski 57, 115, 183
Lehr 22
Leis 36
Leitgeber 81-85
Lelewel 90, 121
Lenartowicz 110
Lenczewski 67-69
Lengowski 21
Lepecki 37
Lepieszko 78
Lesiak 128-129
Leski 13,182
Leskiewicz 31, 84
Leszczyłowski 44
Leszczyński 32, 38, 120
Leśniak 174
Leśniewski 129
Lewandowski 79,169
Lewandowski Niezgoda92
Lewin 152
Lezgaft 141
Ligas 27
Lightwlors 48
Ligocki 28, 31
Linowski 52, 188
Lipiński 10, 69
Lipkowski 41, 129
Lipowski 68
Lipski 30, 56, 105
Lis 105
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Lisiewicz 153
Liszkowski 183
Lorasz de Eotrenes 192
Lubiczankowski 137
Lubomirski 12

Ł ada 47,184
Łagiewski 7
Łangowski 122
Łaniewski Wolek- 136
Łapicki 159
Łaszkiewicz 158
Łączyński 97
Łebkowski 125
Łempicki 82, 84, 172
Łęcki 135
Łętowska 104
Łopuchowski 132
Łoś 62,69-75,96-99,
146, 148, 152, 156
Łoza 68, 180
Łoziński 75-77, 168-169
Łuba 175
Łubieński 40, 82,129
Łubkowski 57
Ługowski 180
Łukaszewicz 163, 166,
174
Łuniewski 69, 175
Łyskowski 19
M aczek 91,108
Magellanes 182
Magiera 24
Magill 155
Majewski 129,186
Makarewicz 54, 112
Makowiecki 15
Makowski 136
Maksymilian, cesarz
Meksyku 68
Malcz 41
Malecki 52
Malewicz 37, 78-80
Malewski 22
Malinowski 49, 53, 120
Mally 45
Mancewicz 157
Manteuffel 127

Mańkowski 12-13, 85,
179
Marchewka 129
Marciniak 91
Marczewski 50
Maringe 48,164
Markowski Bończa- 81
Marsch 109
Martin 105
Marzinek 81
Maschler 100
Masiul 174
Matejko 153
Matz 157
Mazaraki 41
Mazowiecki 78
Mączyński 30, 38
Meers 129
Meeus d’Argenteiul de
109
Mehoffer 67
Merlini 79
Meysztowicz 122, 151
Miączyński 82
Mich 65, 67
Michałowski 83, 91,146
Mickiewicz 6
Mickiewicz Rymwid- 172
Miedziński 79
Mierzwiński 61,121
Mierzyński 163,175
Mieszkowski 44
Mikołajczyk 59
Mikorski 134
Milieski 192
Miłkowski 95
Mirski Światopełk- 92,
139, 141
Mlicki 44-45, 47-48
Młodzianowski 118
Moczar 107
Modliński 44
Mokłowski 191
Mokronowski 167
Molander 117
Molinier de 80
Monarque 99
Monital 131
Moniuszko 52

Morawski 69, 81-85,110,
151
Morawski Dzierżykraj81-85,132
Moszczeński 38,131
Moszyński 114
Mościcki 64,110,137
Moysa 99
Moysa von Rosochacki 99
Musialik 175
Muśnicki Dowbór- 36
Mycielski 130,134,146
Myczkowski 102
Myszkowski 24
Myszkowski Gonzaga155

N adratowski 179-180
Naganowski 151
Nartowski 139
Nawrocki 95
Ners 73
Neuhoff von der Ley
85-86
Niedabylski 37
Niedzwiecki 86
Niegolewski 49
Niemojowski 125-126,
185
N iepsuj182
Niesiołowski 135,180
Nieszkowski 119
Niezabitowski 186
Niklewicz 112
Niklewski 57
Noel 158
Novak 86-90,122
Nowak 112
Nowakowski 98
Nowicki 110,137-138
Nowicki Siła- 152
Nowosielecki 44, 48
Nowosielecki Czeczel- 44,
97
Nowosielski 90-91,
124-125

O ’Dale 48
O’Staffa 74
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Ogiński 79
Okęcki 135
Okoniewski 174
Olechnowicz 159
Oleszczyński 37
Olizar 144
Olszewski 48, 59-60,134
Olszówka vel Olschowka
82
Oracki 21
Orlicki 157
Orłowski 69
Orsetti 40-41,125
Orzechowski 129
Orzeszko 4
Oskierka 92
Osmańczyk 22
Osmólski 55
Ossoliński 92
Ossowski 6-7
Ostaszewski 52, 134
Ostrowski 81
Osuchowski 78
Oświęcimski 90,124
Ożegalski 132

P akulski 117
Palla-Bocheński 60
Pałasiński 36
Papar 73
Parandowski 84
Pasławski Sas- 116
Paszke 181
Paszkiewicz 76
Pawlusiewicz 90
Pawłowski 93-95
Paygert 95-99
Paygert Prus- 95-99
Pełczyński 177
Perłowski 81
Peronen 134
Peters 112
Pęczkowski 162
Pękała 190
Piątkowski 59, 69
Piechocki 155
Pieniążek 190
Pieniążkiewicz 30
Pietrowicz 73
Pietruska-Siemuszowa 74

Pietrzak 40
Pigłowski 37
Pijanowski 91
Pilecki 177
Piłsudski 33,58, 66, 77,
112,118,144
Piotrowski 38, 186
Piórkowski 182
Pius XI 83,138
Pius XII 155
Piwnicki 82, 142
Plater Broel- 11,13, 85,
155
Plater-Zyberk 8-9,182,
187
Pliszczyński 180,182
Płomiński 46
Pobóg-Górski 16
Podgórny 174
Podhorski 47
Podkański 69
Podkuliński 186
Podoski 130
Pogodziński 25
Pogonowski 125
Poindexter 49
Poklewski Koziełł- 140,
150
Pokrzywnicki 60-61
Polakowski 6
Poletyłło 37, 102
Połczyński Janta- 22
Poniatowski 170
Poniński 69-71
Poniz 46
Popiel 40-41,82,
112-113,149
Popiel Chościak- 82,111,
114
Porczyński 84
Postrach 181
Potocki 12, 47, 50,
100-109,175
Potulicki 110, 146
Potworowski 109-110,
151
Prądzyński 182-183
Prechtl 129
Prokop 131
Protasewicz 157

Pruski 18
Pruszyński Rawicz- 84
Przeciszewski 172
Przedpełski 7, 57
Przemycki 3
Przerębski 17
Przesmycki 31
Przewłocki 117,160
Przezdziecki 96
Przybylski 81
Przywieczerski 122
Pstrokoński 158
Puchalski 67
Pułaski 151
Pusłowski 53
Puzyna 102

R aciborski 155
Raczkiewicz 79
Raczkowski 158
Raczyński 82
Radlicki 180
Radłowski 121
Radomski 186
Radziwiłł 73,160
Radziwiłł-Opersdorff 12
Rakołupski 37
Rakowski 50
Ratyński 172
Rąkawski 139
Reavis 68
Redutko 56
Reicherf von Renchental
89
Reiss 102
Rembieliński 50
Remesz 38
Respond 38
Rettinger 105
Rey 100,105
Rialland 21
Richert 99
Richter 41
Robowski 129
Rodowicz 31
Rodziewicz 137
Rogowski 30
Rogoziński 42, 174
Rohr 159
Romanowski 149, 175
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Romer 100,102,104,
172-173,175-176
Romiszewski 111
Romiszewski Saryusz111,112
Rontaler 41
Rospond 24
Rossudowski 3
Rostafiński 11,167
Rostworowski 67, 70,
74—75,112-116,146
Roszko 119
Roszkowski 152
Ros'ciszewski 163
Roycewicz 157
Rozpondek 175
Rozwadowski 62,109,112
Rozwadowski Jordan- 95,
96
Rożnowski 82
Różański 125,129
Różycki 95,180,182
Rudnicki 42,58,160
Rudniewski 116-119
Rudziński 66,124,179
Rudzki 1
Rulikowski 117
Rumiński 129
Rupniewski 109
Rusiecki 54
Russocki 90,119-122,
159-160,188
Russowski 5
Rustanowicz 25
Rutkowski 69, 82, 86,134
Rutkowski Bończa- 86
Rydl 57
Rydygier-Bielajew 38
Rylski Ścibor- 73
Rzyski 122
Sabatier 53
Sagę 75
Sakowicz 141
Sakun 187
Salamon 25
Salem 5
Sampławski 18
Sanguszko 64

Sapieha 144,148,
151-152
Sapalski 24
Sarkar 180
Sawicki 5,59, 85
Saxen von Meiningen 142
Schaffer 155
Schirmer vel Szyrmer
21-22,122-124
Schmelt 106
Schwartz 97
Schwarzenberg 100
Sciebur 27
Sczaniecka 49
Semen 172
Sędziwy 91
Siarczyński 95
Siciński 49
Sidorkiewicz 132
Sidorowicz 90,124
Sieheń 53
Sielski 38,137
Siemianowski 72
Siemiątkowski 182
Siemiginowski 74
Sienkiewicz 27,40, 98
Sierzpowski 40-41
Sikorski 19-20,76,116,
124,175,177,183-186
Simoês 54
Sitarski 26
Sitowski 25, 28
Siudowski 122
Skal 75
Skarbinski 25
Skarżyński 125-129
Skarżyński 67,125-129,
182
Skibiński 160
Skibniewski 150
Skierski 119
Skirmuntt 176
Skocz 116
Skotnicki 18,51,120,163,
187
Skrzyński 183
Skrzypczak 60
Skrzypek 53
Skrzypiński 32
Śląski 44

Sławek 66
Sławik 44
Sławiński 186
Słonecki 189-190
Smoleński 191
Smółka 174
Sobański 68, 78,116,
129-130,146-147,
167-168
Sobczak 99
Sobocki 116
Sobolewski 184
Socha 88
Sokolnicki 125,130-136
Sołomerecki 136
Sołtan 138-139,155-156,
172
Sołtan Pereświet136-138,170-171
Sołtyk 84
Sołtysiński 184
Sopoćko 57
Soroczyński 112
Sotcik 180
Sowiński 54
Spalski 24—25
Spiechowicz 59
Spólnik 112
Sroczyński 188-192
Sroka 38
Stabiński 124
Stablewsłri 21,132-133
Stachowski 6
Staff 166
Stanek 98
Stankiewicz 158,161
Starowieyski 81,144,
146-147,174
Starzewski 62
Starzyński 58
Stattler 130
Stawnicz 59
Stecewicz 31,139-140,
142
Stecki 38, 60
Stefański 148
Steinhagen 82
Stępowski 8,130
Stojowski Jordan- 62, 74
Straszewski 105

199

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

Struss 117
Stryjeński 119
Studnis 158
Suchocki 59
Suchorzewski 131
Suffczyński 82
Sułdrzyński 11
Sułocki 107
Sumiński 142-143
Sumowski 67
Suski 185
Sycz 152
Sygietyński 170
Szaciłowski 160
Szadurski 6
Szafer 68
Szafkowski 157
Szajer 100
Szałkiewicz 71
Szadkowski 125,129
Szarpak 116
Szaszkiewicz 68
Szatyński 81
Szczerbakow 106
Szczerbinski 24
Szczuraszko 148
Szembek 60,114,150,
152,154
Szeptycki 37-38,110,143,
145-156,174
Szklarczyk 62
Szlagórski 155
Szpakowski 3,4, 5
Szpilman 112
Sztwiertnia 5
Szudejko 105
Szuyski 110
Szydłowski 143
Szylling 7
Szymański 148
Śląski 59
Ślubowski 117
Śmigły-Rydz 58
Śniadowski 31,142
Śniegocki 159
Światopełk 14
Świda 60,120,157-160
Świderski 160
Świerzyński 121

Świeżawski 16, 96,151,
154
Świeżyński 50
Święcicki 17
Świętorzecki 157-158
Świętosławski 130
Tabaczyński 160-166
Taczanowski 81,161,180
Talowski 189
Tarnowski 14,55
Taube 173,178
Tesznar 75
Tłomacki 152
Toma 105
Tomaszewski 5
Torzecki 152
Trebert 142
Treutler 7
Truskolaski Korwin- 95
Tryniszewski 95
Trzecieski 65, 99,
103-104,151
Tuchołka 161,183
lUlisow 23
lUłecki 54
lürno 85
Tivarowski 76-78,167,
169
Tyszkiewicz 38,155
T^zenhaus 67
Ujejski 95-96,98
Ukraiński 79
Ulatowski 61
Umer 36
Umiastowski 44, 83
Urbański 16, 25
Valderrama 99
Valmont de 47
Ventzki 20
Virion de 169-180
Waberski 81
Wächter 75
Wadowski 136
Wahren 136
Walchnowski 55
Walewski 120

Wałęsa 59,174
Waniewicz 36
Wańkowicz 22,157
Wasielewski 148
Wawrzonek 152
Wąsowicz Dunin- 56
Wendorff 76
Wereszczak 53
Wessl 38
Weychert 160
Weyman 151
Węgliński vel Węgleński
180-181
Wężyk 192
Wielec 184
Wielogłowski 55
Wielopolski 155
Wielowieyski 54, 86
Wiener 114
Wierszylowski 32
Wierzbowski 44
Wierzchoslawski 22
Wieszczycki 184,187
Wilczyński 24,191
Wilhelm I, cesarz 142
Wilhelm II, cesarz 142
Wiliams 48
Wilkoszewski 10
Wilski 135,182-183
Winogrodzki 68
Wislawski 60
Wiśniewski 38
Witkowski 13,25, 96, 99
Witwicki 6
Wizę 49
Władyka 67
Włodarczyk 38, 60
Włodarski 183
Włodek 143
Wodzicki 11, 68,100,116
Wodziński 1, 3, 82
Wohn 24
Wojciechowski 58, 69, 79,
137,139
Wojdyła 174
Wojtaszak 152
Wojtkiewicz 138
Wolff 129
Wolski 19,104-105
Wolszakiewicz 186
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Wolszleger 134
Wołłowicz 137
Woroncow-Wieljaminow
120
Woroniecki 146
Worotync 188
Woszczyk 46
Woyciechowski 62
Woyczyński Skarbek- 124
Woźniakowski 105
Wójcicki 50
Wójcik 182
Wóycicki 41
Wroczyński 33-34, 36
Wróblewski 52,112
Wusatowski 92
Wycech 75
Wypych 182
Wysocki 16, 95

Z abłocki 183-186
Zaborowski 51
Zagrodzki 28

Zajączkowski 73
Zajkowski 81
Zakaszewski 102
Zakrzewski 45, 130
Zakrzewski Wysogota- 82
Zaleski 116
Zalewski 9
Zalutyński 158
Załuska 163,166-167
Załuski 132
Zamoyski 12, 61, 67, 73,
113-115,147
Zaremba 15
Zaroszyc 52, 180, 183
Zarzycki 50
Zasiński 25
Zawadzki 27, 31, 54, 174
Zay de Zay Ugroz 190
Zdunikowski 52
Zgirski vel Zgierski
187-188
Ziatkowski 142
Zieja 78

Zieliński 2, 127, 159, 180
Zienkiewicz 31
Zientara 22
Zięba 152,174
Zimoląg 37
Ziółkowski 181-182
Znaniecki 163
Zubrzycki 121
Zwoźny 105
Zydroń 16

Ż agiell 54
Żelechowski 3, 80,112
Żeleński 188-192
Żeromski 130, 131, 134
Żółkiewski 19
Żółtowski 16,152
Żuber 149
Żurawiński 28
Żurowski 104
Żychliński 138,163
Żymierski 8
Żytnicki 2
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Sprostowania i uzupełnienia do części 2
SZRZEDZIŃSKI JÓZEF h. Leliwa
,v. 134, uzup. do w. 5 i 6 od d.: Szrzedzińska Agata Laura, od 1990 w USA, gdzie ukończyła
fakultet finansowy Uniwersytetu Illinois w Chicago, za Markiem Uściłłą. Ich dzieci: Ro
bert Jakub, ur. 1994 i Karolina, ur. 1999.

Sprostowania i uzupełnienia do części 4
KONARSKI MAKSYMILIAN h. Gryf
s. 75, w. 3 od d. jest: (1879), ma być: (1869).
KONARSKI ANDRZEJ h. Gryf
s. 77, w. 5 od g. jest: Ukończył średnią szkołę rolniczą, ma być: Ukończył Wyższą Szkołę
Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (1939);
s. 77, w. 6 odg. jest: maj. Wołyńce, ma być: maj. Wojnicę;
s. 77, w. 6 od g. jest: Zofii z Zarębów, ma być: Zofii z Zarembów.
KORNACKI JAN
s. 78, w. 7 od g. jest: własność Auleytnera, ma być: własność Frydrychsa.

Sprostowania i uzupełnienia do części 5
DOWGIAŁŁO KAROL MARIAN h. Zadora
s. 24, w. 10 od d. jest: Wiłkomirski, ma być: wiłkomierski;
s. 25, w. 18 od d. jest: (ur. w Dojazdowie), ma być: (ur. 7.01.1932 w Dojazdowie);
s. 25, w. 8 od d. jest: Michał, ma być: Mikołaj;
s. 25, w. 5 od d. jest: 4.4. Paweł, ma być: 4.4. Jan Paweł;
s. 25, w. 1 od d.jest: za Mikołajem Nadłubowskim, ma być: za Mikołajem Kadłubowskim;
s. 26, w. 2 odg. jest: 5.3. Piotr (ur. 1975), student, ma być: 5.3. Piotr (ur. 1975), architekt;
s. 26, w. 6 od d. jest: Jan Dowgiałło, ma być: Andrzej Dowgiałło i Jan Dowgiałło.

Sprostowania i uzupełnienia do części 6
OPPELN-BRONIKOWSKI BRONISŁAW h. Osęk
s. 7, w. 11 od d. jest: 1961, ma być: 1962;
s. 7, w. 9 od d. jest: Wojnarowskich, ma być: Woynarowskich;
s. 8, w. 20 od d.; s. 8, w. 20 od d.; s. 10, w. 25 od d. jest: Choborzany, ma być: Chobrzany;
s. 8, w. 25 od d. jest: w Gorzycach, ma być: w Gorzyczanach;
s. 10, w. 1 od g. jest: k. Lubrańca, ma być: k. Lublińca;
s. 10, w. 2 od g. jest: Oborowa, ma być: Oborowiec;
s. 10, w. 5 od d. jest: Chrobrzany, ma być: Chobrzany;
s. 9, w. 6 i 7 od g. jest: A. Szymański z Gostyńskiej Woli, ma być: A. Szymański z Gostynia
oraz pp. Czerwińscy z synem ze Zduńskiej Woli.
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PODHORSKI JÓZEF JAN
s. 116, w. 5 od d. jest: poległ w bitwie pod Olszewem na Polesiu, ma być: poległ w bitwie
pod Olszewem-Polesie.
PODHORSKI BOLESŁAW h. wl.
s. 116, w. 16 od d. skreślić: 2. Kazimierz;
s. 121, w. 7 od d. jest: Łukasz (1989-1999), ma być: Łukasz (1998-1999)
s. 122, w. 10 i 11 odg. jest: Irena Teresa (ur. 25.02.1930 w Równem), ma być: Irena Teresa
(ur. 25.02.1933 w Równem).
TREUTLER WŁADYSŁAW RYSZARD
s. 188, w. 5 od d. jest: odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, ma być: odznaczony Krzyżem
Walecznych.
STANISŁAW CZEKANOWSKI
s. 30, uzup. w tekście: Stanisław Czekanowski, oż. 1.07.1899 z Marią Domańską h. Laryssa,
córką Antoniego, wl. maj. Jasieniec (pow. grójecki) i Barbary z Proszkowskich h. Łada.
s. 31, uzup. do w. 8 od d.: Jerzy, oż. z Marią z domu Hackiewicz, mgr inż., abs. Wydz.
Ogrodniczego SGGW.
BISPING JAN NEPOMUCEN h. wł.
5. 6, w. 4 od d. jest: córki, ma być: dzieci i jest: Romualda, ma być: Roman.
ROMER STEFAN JÓZEF
s. 152, w. 2 odg. jest: z Jodłownik k. Limanowej, ma być: z Jodłownika k. Limanowej.
MYSZKOWSKI STANISŁAW h. Jastrzębiec
.v. 107, w. 11 od g. jest: Ludwika za Dziewulskim, ma być: Ludwika za Dziewolskim.
SAKOWICZ JAROSŁAW h. Korwin
s. 169, w. 6 od g. jest: w Olszanowie, ma być: w Olszanie.
BRYKCZYŃSKI MARCIN h. Gwiaździe/
s. 11, w. 9 od d. jest: działali w Akcji Katolickiej, ma być: działali w Akcji Katolickiej.
Należeli do Koła Ziemian;
s. 12, w. 8 odg. jest: karbowy, ma być: karbowy Ludwik Gizara.
KUCZYŃSKI LEON MARIAN h. Ślepowron
s. 79, w. 6 od d. uzup.: Stanisław, oż. z Marią Barbarą Luba h. Lubicz, ich córka 2.1. Bogna,
ur. 1964, za Krzysztofem Szemplińskim h. Ślepowron, ich dzieci: 2.1.1, Stanisław, ur.
1997,2.1.2. Bolesław, ur. 1999,2.1.3. Jagna, ur. 2001.
Indeks, s. 216 jest: Korybut-Wiśniowiecki zob. Wiśniowiecki Korybut-, ma być: Korybut-Woroniecki zob. Woroniecki Korybut- i s. 222 jest: Wiśniowiecki Korybut-, ma być:
Woroniecki Korybut-.
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