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Wstęp
Tom ósmy serii Ziemianie polscy X X wieku przynosi 117 kolejnych biogramów.
Prezentowane na kartach książki są zarówno osoby spośród drobnego ziemiaństwa
mazowieckiego, rodzin średnio zamożnych, jak i przedstawiciele arystokracji. Wśród
materiałów nadesłanych przez rodziny, znajomych oraz historyków znalazły się in
formacje podlegające weryfikacji naukowej, a także takie, które mogły być przekaza
ne jedynie dzięki pamięci rodzinnej. Są one szczególnie cenne dla historyka, badacza
dziejów ziemiaństwa polskiego. Często wskazują na jeszcze nieznane lub słabo roz
poznane obszary działalności społecznej, politycznej, kulturalnej czy też po prostu
gospodarczej właścicieli majątków ziemskich.
Czytelnikowi pozostawiamy ocenę przydatności opublikowanego przez te czter
naście lat materiału. Przypomnieć jednak warto, że dotychczas opublikowaliśmy
1184 biogramy przedstawicieli ziemiaństwa ze wszystkich regionów dawnej Rzeczy
pospolitej Obojga Narodów, będących właścicielami ziemskimi w XX stuleciu. Nie
ograniczaliśmy się tylko do rodzin szlacheckich, prezentowaliśmy także biogra
my przedstawicieli środowiska właścicieli ziemskich wywodzących się z rodzin mie
szczańskich, przemysłowców, mniejszości narodowych. Należy też wspomnieć o po
wracających do gospodarowania we własnych majątkach ziemskich przedstawicie
lach rodzin, których przodkowie utracili wcześniej własne gospodarstwa. W tej gru
pie znaleźli się przedstawiciele inteligencji, oficerowie etc.
W coraz dokładniejszych biogramach, które otrzymujemy, staramy sie zamieścić
wszystkie najważniejsze wiadomości o osobach, przebiegu ich życia, kariery zawodo
wej, pracy na polu gospodarczym, społecznym, politycznym. Ważnym aspektem tej
publikacji jest również przekazywanie informacji o kolejnych pokoleniach rodzin,
których biogramy zamieszczamy. Jak szerokie są to informacje, może świadczyć fakt,
że w dotychczas wydanych siedmiu woluminach serń Ziemianiepohcy X X wieku zna
lazło sie ogółem około 15 tys. osób.
W tomie siódmym opublikowana została lista strat, jakie ziemiaństwo poniosło
podczas Powstania Warszawskiego; tak jak się spodziewaliśmy, lista ta nie była kom
pletna. Pani Prof. Janina Leskiewiczowa dodała kolejne informacje o tych, którzy
w czasie Powstania Warszawskiego odeszli bądź to z bronią w ręku, bądź też znaleźli
się wśród cywilnych ofiar walk powstańczych.
Niestety z naszego grona redakcyjnego ubyła kolejna osoba, zmarł Prof. Ryszard
Kiersnowski. Pozostanie jednak w naszej pamięci na zawsze.
Tom ósmy ukazał się dzięki pomocy finansowej Fundacji imienia Zygmunta
Lubicz-Zaleskiego, której w tym miejscu jako wydawca tomu serdecznie dziękuję.
Nie zapominamy także o udzielanym nam od lat wsparciu Instytutu Historii PAN,
gdzie przed wieloma laty narodził się pomysł edycji słownika.
Sławomir Górzyński
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POWSTAŃCZE STRATY ZIEMIAŃSTWA (c.d.)
Lista poniższa opracowana jest na podstawie materiałów zawartych w ośmiu tomach
wydawnictwa Ziemianie polscy X X w. Słownik biograficzny oraz nadesłanych przez ich
czytelników. Stanowi uzupełnienie listy zamieszczonej w tomie 7.
I. Uczestnicy walki zbrojnej — żołnierze, członkowie służb: duszpasterskiej, medycz
nej, łączności1
Oppeln-Bronikowski Jan (ur. 1923), syn Piwnicka Kazimiera (ur. 1924), córka wł.
wł. maj. Szczypiorno i Russów (pow. kali maj. Wola Raciborska (pow. wielicki).
ski). Żołnierz AK2.
Piwnicka Zofia (ur. 1925), córka wł. maj.
Dowgiałło Bolesław (ur. 1925), syn wł. maj. Wola Raciborska (pow. wielicki).
Pobikry (pow. Wysokie Mazowieckie).
Pruski Jan (ur. 1935), syn wł. maj. ZłowoŻołnierz zgrupowania ,,Gozdawa” AK.
dy (pow. lipnowski).
Dzierzbicki Andrzej, ps. „Andrzej”, (ur.
1926), syn współwł. maj. Niegów (pow. ra- Przyłęcki Stanisław Ignacy, ps. „Bosy”,
„Bas'ka”, „Mirosław” (ur.1891), brat
dzymiński). Żołnierz pułku „Baszta” AK,
współwł. maj. Branica (pow. radomyski).
zmarł z ran.
Żołnierz AK.
Iwanicki Jan (ur. 1914), syn wł. maj. Ogro
Przyłęcki Wojciech (ur. 1919), syn współwł.
dzieniec (pow. grójecki).
maj. Brannica (pow. radomyski). Żołnierz
Mańkowska Jadwiga (ur. 1916), córka Sta AK.
nisława wł. maj. Kazimierz Biskupi (pow.
Kulikowski Jerzy (ur. ?), synwł. maj. Dęb
koniński). Łączniczka pułku „Baszta” AK.
niki (pow. warszawski)
Mossoro Krystyna (ur. 1919), córka wł.
Russanowski Tomasz, ps. „Robert” (ur.
maj. Bieniewo (pow. błoński). Żołnierz
1922), synwł. maj. Jakuszyce.
AK.
Stacewicz Hanna z Hejmanowskich, sy
Niemirycz Andrzej (ur. 1927), syn wł. maj.
nowa wł. maj. Osowiec (pow. rzeczycki).
Uhrusk (pow. włodawski).
Stacewicz Władysław (ur. 1919), zięć wł.
Niklewiczowa Irena z Saryusz Romiszewmaj. Osowiec (pow. rzeczycki).
skich, 1° v. Makarewiczowa, ps. „Kier” (ur.
1913), współwł. (?) maj. Romiszówka. Strzembosz Jan (ur. 1919), syn współwł.
Żołnierz 27 Wołyńskiej DP AK.
maj. Oleksiniec Polny (pow. proskurowski).
Orzechowski Jan (ur. 1929), syn wł. maj.
Siemianów, Klonowiec Szlachecki, Klono- Suchodolski Wojciech (ur. 1922), syn Alek
wiec Stary, Chrosno (pow. kutnowski).
sandra Feliksa i Zofii z Suchodolskich, wł.
maj. Wielkopole (pow. krasnostawski).
Pachnowski Andrzej (ur. 1926), siostrze
Żołnierz AK.
niec wł. maj. Emilianów (pow. kutnowski).
Tabaczyriski Andrzej (ur. 1925), syn Jana
Skorupko-Padlewski Roman (ur. 1915),
Fortunata, współwł. maj. Tacznów (pow.
syn wł. maj. Libertów (pow. wielicki).
pleszewski).
Żołnierz WP i AK.
1

Stwierdzenie przynależności do Armii Krajowej jest przypuszczalnie czasem pominięte przez autorów
biogramów.
2

Zob. K. Jasiewicz, Lista stratziemiaństwapolskiego. Uzupełnienia, Warszawa 1995, s. 9 (Bronikowski Jan).
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Wołodkowicz Wincenty (ur. 1918), syn wł.
maj. Iwańsk (pow. CzaszniM). Żołnierz AK.
II. Cywilne ofiary walk

kobiercy maj. Kamienica (pow. nowo sądecki)
i Jekelfalva (ob. Jakubany) na Spiszu.
Milewski Józef (ur. 1861), wł. maj. Osiek
(pow. ciechanowski).

Piaszczyńska Julia (ur. 1891), współwł.
Belina-Brzozowska Joanna (ur. 1920), cór
maj. Snopków (pow. lubelski).
ka wł. maj. Sokołówka (pow. olgopolski).
Rozwadowska Janina Joanna (ur. 1892),
Belina-Brzozowska Zofia (ur. ?), córka wł.
córka wł. maj. Kobylniki (pow. płocki).
maj. Sokołówka (pow. olgopolski).
Skubniewski Kazimierz (ur. 1886), syn
Chrapowicka Maria Jadwiga z Korwin dzierżawcy maj. Botorze (pow. janowski).
Kossakowskich (ur. 1861), wł. maj. Wręcza
pod Żyrardowem.
Strzembosz Apolinary (ur. 1877), współwł.
maj. Oleksiniec Polny (pow. proskurowski).
Czarnowska Hanna z Hejmanowskich (ur.
1861), żona wł. maj. Glinki (pow. Nowy Taube Maria Klotylda Waleria z Chrapowickich (ur. 1896), żona Aleksandra Apo
Smoleńsk).
loniusza, wł. maj. Górna (pow. orszański).
Gozimirska Aniela z Moszczeńskich (ur.
?), żona Konstantego, wł. maj. Marcinkowo Wolariska Anna z Dzieduszyckich (ur.
1860), żona wł. maj. Rzepińce i in. w pow.
Górne (pow. bydgoski).
buczackim.
Grodzicki Stanislaw (ur. 1887), wł. maj.
Lubraniec (pow. włocławski).
Żółtowski Franciszek (ur. 1892), syn
współwł. dóbr Godurowo (pow. krobski).
Lipińska Janina z Ferow-Bulhaków, 1° v.
Teresławska (ur. 1891), żona Stanisława, spad

Wykaz powyższy, obejmujący 37 nazwisk, uzupełnia listę ofiar Powstania, ba
zującą na pracy Krzysztofa Jasiew icza (Lista strat ziemiaństwa polskiego
1939-1956, Warszawa 1995), a opublikowaną w poprzednim tomie naszego wy
dawnictwa. Oparty na innej bazie dokumentacyjnej, w szerszym zakresie uwzglę
dnia młode pokolenie ziemiańskie, ale umożliwia sporządzenie spisu ofiar jedy
nie z podziałem na 2, a nie na 4 grupy powstańców, tak jak w tomie poprzednim.
Podsumowanie danych przedstawia się następująco: ogółem liczba ofiar z obu
spisów wynosi 370 osoby, w tym bez podanej daty urodzenia - 47 osób.
Podział ofiar powstańczych według daty urodzenia: urodzeni w latach
1855-1899 — 8, w latach 1900-1904 — 14, w latach 1905-1909 — 21, w latach
1910-1914 — 32, w latach 1915-1919 — 41, w latach 1920-1924 — 76, w latach
1925-1929 — 45, w latach 1930 i później — 5 osób.
Ziemianie-powstańcy to ludzie młodzi, najliczniejsi w wieku 20-24 lat, zmu
szeni do opuszczenia swoich rodzinnych domów — dworów czy dworków, poło
żonych na zachodnich i wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. W Warszawie
szukali miejsca dla urządzenia sobie wojennej egzystencji, ale też dla konspiracyj
nej walki z okupantem. Dołączyli do powstańców pochodzących głównie z mazo
wieckich siedzib dworskich. Przy znacznej przewadze młodzieży niemała jest też
liczba starszych, głównie mężczyzn (wśród nich oficerów zawodowych i oficerów
rezerwy), którzy swoim życiem zapłacili za udział w walkach. Ci ostatni, w wieku
X
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54—64 lat, często o znaczącej pozycji społecznej, ginęli w siedzibie gestapo lub wy
wiezieni z Warszawy w obozach koncentracyjnych.
Kobiety biorące aktywny udział w Powstaniu stanowiły około 25% ogółu ofiar.
Były określone jako „żołnierze AK”, sanitariuszki (często rozstrzeliwane razem
z rannymi w szpitalikach powstańczych), łączniczki i kolporterki. Starsze nie wy
trzymywały warunków wojennego życia.
Sądzę, że lista ofiar Powstania Warszawskiego uzupełnia w sposób istotny m a
teriały do dziejów ziemiaństwa w latach 1939-1944. Stanowi też ważny element
obrazu polskiej martyrologii czasów II wojny światowej.
Janina Leskiewiczowa
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Wykaz skrótów
abp
abs.
adm.
Aftanazy, Materiały

— arcybiskup
— absolwent(ka)
— administrator
— R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, t. I-X I,
W. 1986-1993
AGH
— Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
AHZ
— Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie
AK
— Armia Krajowa
AL
— Armia Ludowa
AM
— Akademia Medyczna
AP
— Archiwum Państwowe
AR
— Akademia Rolnicza
art.
— artyleria(i)
ASP
— Akademia Sztuk Pięknych
AWF
— Akademia Wychowania Fizycznego
b.
— były
bar.
— baron
BBC
— British Broadcasting Company Limited
— Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
BBWR
BCh
— Bataliony Chłopskie
BGK
— Bank Gospodarstwa Krajowego
— J. Bigo, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości
Bigo, 1886 lub 1918
z przysiółkami w Królestwie Galicji, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowieńskiem, Złoczów 1886 lub
Lw. 1918
BJ
— Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
B.K.
— Barbara Konarska
BN
— Biblioteka Narodowa w Warszawie
Boniecki, Herbarz
— A. Boniecki, Herbarz polski, t. I-XVI, W. 1899-1913
Borkowski, Almanach — J. S. Borkowski, Almanach błękitny. Genealogie żyjących
rodów polskich, Lw. 1909
Borkowski, Rocznik
— J. S. Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, t. I-II, Lw. 18811883
Borkowski, Spis
— J. S. Borkowski, Spis nazwisk szlachty polskiej, Lw. 1887
bp
— biskup
— S. Brzozowski, Dzieje Szkoły Rolniczej w Czernichowie,
Brzozowski, Dzieje
W. 1962
— S. Brzozowski, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego
Brzozowski, Polacy
w Niemczech w X IX i X X wieku, Wr. 1989
na studiach
— S. Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Pola
Brzozowski, Studia
ków w Wiedniu od XVIII do X X wieku, Wr. 1967
— chorąży
chor.
— Centrala Handlu Zagranicznego
CHZ
— Czerwony Krzyż
CK
XII
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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.
Gerber
GG
gimn.
GL
gm.
gub.
Giiter Adressbuch
h.
H of- und Staats- Handbuch
hr.
Indeks
represjonowanych
inf.
inst.
inż.
KAP

Centralny Komitet Obywatelski
cmentarz
A. B. Biernatowie, Cmentarz Powązkowski w Warszawie.
Materiały inwentaryzacyjne, t. DIII, W. 1980-1994
Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego
Centralne Towarzystwo Gospodarcze
Centralne Towarzystwo Rolnicze
członek
dnia
dokumentacja
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
Generalne Gubernatorstwo
gimnazjum
Gwardia Ludowa
gmina
gubernia
E. Seyfert, Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, Leip
zig 1913
herb
H of- und Staats-Handbuch der Öesterreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr..., Wiedeń 1874-1917
hrabia
Indeks represjonowanych, red. M. Skrzyńska-Pławińska,
1.1 IV, W. 1995-1997
informacje
instytut
inżynier
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla han
dlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa, W. 1930

XIII
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Kawaleria polska
KIK
kl.
KOP
kpt.
Kr.
krypt.
ks.
Księga pamiątkowa
„Arko? iii"
Księga pamiątkowa
SGGW
Kto był kim w IIR P
KUL
1.

L.
Lista
Lista katyńska

Łoza
maj.
MBGiHP
M. Cz.
MEN
mgr
MHZ
mjr
mpis
MSWojsk.
MSZ
NBP
NKN
NKWD
NOT
NSZ
odm.
ok.
oo.

Ossolineum

— J. Wielhorski, 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, Lon
dyn 1982
— S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?, t. I-II, W. 1938-1939
— majątek(tki) (z nazwą)
— Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej,
Buenos Aires-Paryż-Rzym-Sztokholm-Warszawa 1963
— Maria Czerniakowska
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— magister
— Ministerstwo Handlu Zagranicznego
— major
— maszynopis
— Ministerstwo Spraw Wojskowych
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Narodowy Bank Polski
— Naczelny Komitet Narodowy
— Narodnyj Komissariat Wnutriennich 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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OZN
oż.
p. a. l.
P.
PAN
PAU
pchor.
PCK
PGd
PGR
PKr.
PKS
PKWN
plut.
PLw.
PŁ
płk.
PNZ
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 Akademia Nauk
— Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
— podchorąży
— Polski Czerwony Krzyż
— Politechnika Gdańska
— Państwowe Gospodarstwo Rolne
— Politechnika Krakowska
— Państwowa Komunikacja Samochodowa
— Polski Komitet 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, Kr.-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
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rbl
red.
Reychman
rez.
RGO
rkps
RPA
rtm.
SB
5. 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
UMK
uniw.
UP
ur.

E.

— rubel
— redakcja
— K. Reychman, Szkice genealogiczne, W. 1936
— rezerwy
— Rada 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 Adama Mickiewicza w Poznaniu
— Urząd 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
wł.
woj.
WP
Wr.
WSGW
współwł.
wydz.
YMCA
zał.
zam.
Zaroszyc, Wykaz
Zbiory polskie
Ziemiaństwo polskie
1920-1945
ZG
zm.

zwz
zz
Żychliński,
Złota księga

— Urząd Rady Ministrów
— S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. UXV,
W 1904-1931
— Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie
— Uniwersytet Szczeciński
— Uniwersytet Śląski w Katowicach
— Uniwersytet Warszawski
— Uniwersytet Wrocławski
— Warszawa
— Wojskowa Akademia 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 Men’s Christian Association (Chrześcijańskie Sto
warzyszenie Młodzieży Męskiej)
— założyciel(ka)
— 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 Ziemian
— T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. I XXXI,
P. 1879-1908
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Syski Ryszard..................................155
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Taube Gustaw bar..........................167
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bar...............................................167
Terlikiewicz Je rz y ..........................169
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Trzecieski Stefan A n to n i...........174
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Turno Bronisław............................ 181
Turno Helena z Wolskich...........182
Tymowski Jarosław ....................... 182
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de Virion Mieczysław Antoni Jan. 187
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Kazimierz..................................188
de Virion Józef M arian............... 188
Włodek Samuel Onufry............... 189
Włodek R o m a n ............................ 189
Wodziński Kazimierz.................... 190
Zarembina Wanda Helena
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Ze względu na bogaty materiał genealogiczny, sięgający niejednokrotnie nawet 5 pokoleń,
od tomu 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 wnukpierwszej 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
l.l.l.l., drugie — I.I.I.2., trzecie 1.1.1.3, itd. Tak więc w każdym kolejnym pokoleniu do po
wtórzonego modułu cyfrowego rodzica dodaje się ostatnią cyfrę oznaczającą kolejność 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 CZESŁAW h. Sas (23.01.1855-11.06.1933), wł. maj. Śmiłów, Maruszów,
Zasiłów i Łęg Rachowski (pow. opatowski), rolnik. Syn Stanisława i Melanii z Jasieńskich.
Rodzeństwo:»+1. Leon; 2. Stanisław; 3. Józef z Łaniąt; 4. Siostra, za Szadkowskim.
Cz. B. był postępowym rolnikiem, jako jeden z pierwszych w woj. kieleckim zakupił
ciągnik do prac polowych. Hodowca koni pół krwi angielskiej za dostarczone konie
do remontu w 1.1927-1928 otrzymał srebrny medal. Zamiłowany sportowiec i organi
zator biegów myśliwskich, swoje konie wysyłał na zawody do różnych miast. Gdy
w 1910 powołano Sandomierskie Kolo Sportowe, Cz. B. został pierwszym prezesem.
Imprezy organizowane przez Koło miały charakter towarzyski i sportowy. Cz. B. był
człowiekiem aktywnym i pogodnym, z dużym poczuciem humoru.
Dok.: Spis obywateli, s. 11; Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 3;M. B. Markowski, Obywatele ziemscy w woj. kielec
kim 1918-1939, Kielce 1993, s. 80,186,187,190; „Jeździec i Hodowca” 1928-1933; Wspomnienia rodzinne.

Zygmunt Cyprian Baczyński (S. C.)
BACZYŃSKI LEON h. Sas (ok. 1856-10.07.1942), wł. maj. Pisary, Prusy, Józefów
(pow. opatowski), rolnik. Syn Stanisława i Melanii z Jasieńskich.
Rodzeństwo: zob. biogram Czesława Baczyńskiego.
L. B. umiejętnie kierował swymi dobrami (łącznie 1215 ha). Jego niesłychana
oszczędność w życiu prywatnym, a hojność w życiu społecznym były znane, a nawet
stawały się tematem anegdot. Gdy w Zawichoście założono szkołę rzemiosł, L. B. dał
pieniądze na remont budynku szkolnego, zakupił potrzebne uczniom maszyny, opła
cał nauczycieli oraz dostarczał bezpłatnie produkty spożywcze do stołówki szkolnej.
Krótko przed wybuchem II wojny światowej pojechał do Warszawy, z trudem dostał
się do Sztabu Generalnego i ofiarował milion złotych na cele obronne.
W 1942 Niemcy przejęli majątki w zarząd przymusowy, a L. B. wyrzucili. Zmarł
wkrótce potem.
L. B. był żonaty z Zofią Kotkowską z Bodzechowa (1867-1923), córką Bolesława
(1838-1906) i Marii z Kotkowskich (1845-1926). Małżeństwo bezdzietne.
Dok.: Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 3; M. B. Markowski, Obywatele ziemscy w woj. kieleckim 1918-1939,
Kielce 1993, s. 19,147; Wspomnienia rodzinne.

Zygmunt Cyprian Baczyński (S. C.)
BANIEWICZ PIOTR (1855-9.04.1922), wł. maj. ŻygianyiPotroki (pow. oszmiański).
P. B. rozparcelował i sprzedał maj. Żygiany, a maj. Potroki (87 ha) po jego śmierci
przejęły trzy niezamężne córki i gospodarowały w nim do wkroczenia wojsk radziec
kich we wrześniu 1939.
Żona Stefania ze Słabińskich (1859-10.07.1927) pochowana jest na cm. w Możejkach. Mieli sześcioro dzieci, ur. w Żygianach: 1. Czesława (26.04.1890—1939?), abs.
Wydz. Prawa Uniw. Moskiewskiego, sędziego i prokuratora w Lidze i Oszmianie. Po
wkroczeniu wojsk radzieckich we wrześniu 1939 aresztowany — zaginął. Żona Alek
sandra z Bożyczków (ur. w Wilnie, zm. 1943 w Kazachstanie), aresztowana i wywie
ziona; ich dzieci: 1.1. Tadeusz (1926 w Wilnie -28.10.1941 w Kazachstanie); 1.2. Cze
sław (ur. 27.03.1928), abs. Oficerskiej Szkoły Piecho ty we Wrocławiu i Wydz. Budowy
Maszyn Okrętowych PSz,, pracował w Polskiej Żegludze Morskiej jako mechanik
Okrętowy I klasy. Na emeryturze od 1988. Oż. z Gizelą z Lewickich (ur. 9.08. 1932
w Warszawie), abs. Wydz. Architektury PGd., obecnie na emeryturze. Ich dzieci:
1.2.1. Piotr (ur. 7.06.1957), oficer nawigator, z żoną Małgorzatą mają córkę Natalię
1
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(ur. 24.04. 1982), abs. USz.; 1.2.2. Agnieszka (ur. 1.06.1961), abs. USz., za Sławomi
rem Wunschem, architektem; ich syn Jakub (ur. 15.01.1982), abs. Pomorskiej AM;
2. Kamilę (27.04.1894 - 1962 w Szczecinie), za Edwardem Błażejewiczem, wł. maj.
Lubciszki (pow. oszmiański), geometrą; ich dzeci: 2.1. Wanda, 2.2. Eugeniusz;
3. Władysławę (20.04.1895 - 1958 w Szczecinie); 4. Olimpię (1897 - 1988 w Szczeci
nie); 5. Amelię (12.12.1898 - 1966 w Szczecinie); 6. Bohdana (ur. 3.08.1901), który
gospodarował z siostrami w odziedziczonym maj. Potroki. Wywieziony wrócił do kra
ju z II Armią WP, zamieszkał w Szczecinie, gdzie pracował w handlu, pszczelarstwie,
budownictwie, oż. z Barbarą z Gotlibowskich (zm. 20.01.1998); ich dzieci: 6.1. Krzy
sztof (ur. 10.10.1949), abs. Pomaturalnego Studium Ekonomicznego w Szczecinie,
pracuje w handlu, oż. z Barbarą z Walentukiewiczów (ur. 19.06.1953), abs. Liceum
Ekonomicznego, intendentką w szkole podstawowej w Szczecinie; ich dzieci: 6.1.1.
Maria Magdalena (ur. 18.06.1977), abs. USz., mgr politologii, mieszka i pracuje
w Warszawie; 6.1.2. Jarosław (ur. 10.08.1978), abs. Wydz. Elektrycznego PSz. Mie
szka i pracuje w Warszawie; 6.1.3. Bartłomiej Radosław (ur. 16.08.1991).
Krzysztof Baniewicz
BOBROWSKA WANDA hr. z Włodków h. Sulima (23.03.1884-20.01.1937), wł. maj.
Latoszyn (pow. ropczycki). Córka »►Zdzisława Romana (1852-1928), wł. dóbr Dąbro
wica i in. (pow. bocheński), oraz
Albiny bar. Goetz-Okocimskiej h. własnego
(1860-1937). Ur. w Dąbrowicy.
Nauki pobierała w domu, wykazując wielkie zdolności lingwistyczne i malarskie.
Poślubiła 30.04.1905 w kościele OO. Kapucynów w Krakowie Władysława hr. Bo
brow skiego (24.03. 1874 w A ndrychow ie 22.04.1940 w Krakowie), wł. dóbr Andrychów, ofi
cera wojska austriackiego, syna Karola oraz Felicji
z ks. Ponińskich. W wianie otrzymała maj. Lato
szyn, który sprzedała ok. 1910 i razem z mężem za
mieszkała w Krakowie, a za uzyskane ze sprzedaży
pieniądze nabyła 20% akcji firmy „S.A. Piasecki”.
Mieszkając w Krakowie cieszyła się wielką popu
larnością, łączyła bowiem dobroć z mądrością.
W. B. cały swój majątek zapisała Arcybractwu Mi
łosierdzia i Banku Pobożnego im. Piotra Skargi,
ustanawiając dożywotnikiem tej darowizny swego
męża. W 1940 niemieckie władze okupacyjne
skonfiskowały cały majątek Arcybractwa i wysied
liły jej męża-wdowca z mieszkania, a 30.10.1960
władze PRL zlikwidowały istniejące 376 lat Towa
rzystwo.
W. B. i jej mąż zm. w Krakowie i pochowani są na
cm. Rakowickim. Jedyne dziecko, syn Karol, zm.
niedługo po urodzeniu.
J. M. Włodek, Monografia rodziny Włodek, rodowody, biogra
my, biografie, X IVpokoleń, Kr. 2005; T. Lenczewski, Genealo
gie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, W. 1995-1996, s. 95;
Nekrolog Wandy z Włodków hr. Bobrowskiej, „Głos N aro
du”, II, Kr. 1937; K. Jasiewicz, Lista, s. 98 (Władysław hr. Bo
browski).
Wanda Bobrowska

Jan Mańan Włodek
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BORZEMSKI WITOLD h. Jelita (ok. 1895 - ok, 1930), wł. maj. Sarnaki Górne oraz
lasów zw. Kozaków (pow. rohatyński),
Sarnaki Górne miały powierzchni 180 ha, a lasy kozakowskie 300 ha.
W. B. oż. byl z Zofią z Burligów. Mieli dwoje dzieci: 1. Pawła Jerzego (7.04.1919
w Sarnakach Górnych - 2.05.1945 w Remels), por. rezerwy kawalerii ze starszeń
stwem od 1944. Służył w 10 p. strzelców konnych I Korpusu Pancernego. Zginął
w Niemczech. 2. »a- Janinę. (21.05.1911-12.08.1949), za Rudolfem Franciszkiem Jó
zefem hr. Meraviglia-Crivellim.
Piotr Paweł Bajer
BORZYMOWSKI JAN STEFAN h. Belina (13.11.1902-04.1940), zarządzał maj.
rodzinnym Kobylin Jedyce (pow. ciechanowski), inż. rolnik. Syn Jana Dominika
(1869-1941), wł. maj. Kobylin Jedyce, dr. med., ordynatora szpitala Św. Ducha
w Warszawie, pioniera operacji kardiochirurgicznych w Polsce, i Jadwigi ze Świerczyńskich (1874—1957). Ur. w Warszawie.
Rodzeństwo: 1. Zbigniew Jakub (1899-1917); 2. Maria Aniela (1905-1920).
J. B., kapral kadet, w wieku 17 lat brał udział w wojnie 1920. Ukończył korpus ka
detów we Lwowie i w 1926 SGGW. Ppor. rezerwy 11. P. Uł. im. Rydza-Śmigłego
w Ciechanowie.
W 1.1926-1939 gospodarował w Kobylinie, liczącym 276 ha ziem pszenno-buraczanych. W majątku było m.in,: 14 budynków gospodarczych, 2 traktory, lokomobila,
siewniki, kosiarki, snopowiązałka, kultywatory oraz pasieka. Dwór był murowany,
kryty blachą, z sześcioma pokojami na parterze, przedpokojem, kuchnią i łazienką
oraz trzema pokojami na piętrze. Otoczony był sześciohektarowym parkiem, który
łączył się z ogrodem owocowym i warzywnym wraz ze szparagarnią oraz z położonymi
na tym terenie kurnikami fermy kurzej, perliczej, kaczej i gęsiej.
Powołany w 1939 do służby wojskowej, w kampanń wrześniowej odbył ze swym
pułkiem szlak bojowy. Był ranny 4.09. Wzięty do niewoli przez wojska sowieckie, do
stał się do obozu w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu. Ciała nie odnaleziono.
Po 1945 grunty orne zostały rozparcelowane, we dworze zaś założono szkołę pod
stawową. W latach późniejszych, w celu zwiększenia liczby klas, dobudowano do
dworu barak. W 1. 70. park wycięto, a jego teren rozprzedano wśród okolicznych
chłopów. Po 1989 szkoła w Kobylinie przestała istnieć, dwór stał pusty (częściowo za
mieszkały przez dawnych pracowników szkoły). Nieremontowany, popadł w ruinę.
W 2003 teren ośrodka dworskiego został sprzedany przez gminę w Opinogórze oso
bie prywatnej, mimo roszczeń zgłaszanych przez rodzinę Borzymowskich.
J. B. odznaczony był Krzyżem I Brygady Legionów.
Oż. z Marią Zembrzuską, miał syna: l a. Andrzeja Marka (ur. 1932), prof. dr hab.
matematyki, który ukończył liceum im. S. Małachowskiego w Płocku i studia mate
matyczne na UW (w 1956), w 1983 uzyskał tytuł prof. W 1.1953-1995 wykładał na PW,
w 1. 1995-2002, na uniw. w Białymstoku i Zielonej Górze. Pracował też na wyższych
uczelniach w Ghanie i Libii. Oż. z Jadwigą Kubaczką, ich dzieci: 1.1. Marek (ur. 1960),
dr weterynarii; 1.2. Jarosław (ur. 1960), lekarz weterynarii; 1.3. Anna (ur. 1977), mgr
filozofii. Po śmierci żony Marii J. B. oż. się z Anną Ujazdowską (1911-1965), matu
rzystką szkoły SS. Urszulanek w Krakowie, abs. SGGW (inż. rolnik, która studiowała
także w Belgii). Po 1945 zorganizowała Liceum Rolnicze w Trzepowie k. Płocka i była
jego dyrektorką do 1951. Jako osoba wierząca i bezpartyjna musiała zrezygnować ze
stanowiska. Pracowała potem w Warszawie w Centralnym Zarządzie Hodowli Koni.
Jest współautorką Małej encyklopedii rolniczej (W. 1963). J. B. miał z nią syna 2b. Jana
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Gustawa (ur. 1938), który ukończył studia ekonomiczne w SGPiS (w 1969). Jedno
cześnie studiował na AWF (studia trenerskie z zakresu szermierki). Przez ponad
20 lat uprawiał szermierkę w warszawskiej Legii, był wielokrotnym mistrzem Polski
we florecie. W 1.1970-1992 był zatrudniony w Inst. Szkolnictwa Wyższego MEN na
różnych stanowiskach. Obecnie jego hobby są psy rasowe. Jest międzynarodowym sę
dzią kynologicznym. Oż. z Ewą z Auderskich (ur. 1945), mają dzieci: 2b.l. Jan (ur. 1971),
mgr sztuk plastycznych, 2b.2. Agnieszka (ur. 1981), studiuje malarstwo.
Dok.: J. Borowy, „Gazeta Opinogórska” 2002, nr 4; Indeks represjonowanych, 1.1, s. 29; Lista, s. 114; Lista
katyńska, s. 28; Po pałacach i dworach Mazowsza. Pizewodnik, oprać. T. S. Jaroszewski i M. Gierlach, cz. 3,
W 1998, s. 38; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 11 (Borzymowski dr podany jako wl. Gołymina).

Jan Gustaw Borzymowski (B. K.)
BOSKI ZYGMUNT (1898-1950), wl. maj. Ranachów (pow. iłżecki), rolnik. Syn Ka
zimierza i Hanny z Czarneckich. Ur. w maj. Bąkowa (pow. iłżecki), należącym do
dziadków Jana i Martyny z Wielogłowskich Boskich.
Z. B. ukończył gimn. gen. Pawła Chrzanowskiego w Warszawie. Studia rolnicze
odbył w Wiedniu, a w Paryżu studiował politologię.
Gospodarował początkowo w Łaziskach, majątku rodziców, a w 1930 nabył maj.
Ranachów (350 ha). Prowadził go w sposób nowoczesny i wzorowy. Poza uprawą roli
wprowadził hodowlę zarodową świń oraz kur rasy zielononóżki kuropatwiane.
Po wojnie i rozparcelowaniu majątku Z. B. wyjechał na Śląsk i objął stanowisko za
stępcy komisarza ziemskiego w Świdnicy, gdzie zm.
Oż. z Elżbietą z Szewczenków (przybyłą z Rosji), pozostawił córkę Barbarę, mgr
inż. rolnictwa.
Dok.: Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 16; Wspomnienia rodzinne.

Barbara Boska-Brzoska
DUNIN-BRZEZIŃSKI JAN PIOTR FELIKS h. Łabędź (30.12.1883-04.1940), wl.
maj. Osieczany (pow. myślenicki). Syn Zdzisława i Eweliny z Morawskich.
Rodzeństwo: 1. Wanda, l°v. Bakałowiczowa, 2°v. za Józefem Cyrus-Sobolewskim;
2. Zdzisław, wł. maj. Łazany (pow. wielicki); 3. Maria, za Janem Janotą-Bzowskim;
4. Stanisław, oż. z Zofią z Goetzendorf-Grabowskich, wł. maj. Tyrawa Wolska (pow.
sanocki) i 5. Zofia.
J. D.-B. studiował rolnictwo w Hohenheim w Niemczech oraz ukończył kursy mle
czarskie w Szwajcarii. Odbył służbę wojskową w 1 p. kawalerii austriackiej i uzyskał
stopień ppor. W 1911 matka przekazała mu maj. Osieczany o pow. 70 ha gruntów
i 150 ha lasu.
Gdy wybuchła I wojna światowa, zgłosił się ochotniczo do wojska i otrzymał przy
dział do c.k. Komendy Legionów Polskich. Po bitwie pod Mołotkowem otrzymał do
wództwo 3 szwadronu ułanów w Legionach i stopień por., 4.06.1915 awansowano go
na stopień rotm. i objął dowództwo dywizjonu ułanów w II Brygadzie Legionów Pol
skich. Od stycznia 1916 był mianowany zastępcą dowódcy 2 p. uł., wsławił się 3.08.
1916 w bitwie z Rosjanami pod Rudką Miryńską, gdy powstrzymano Rosjan przeła
mujących front. Od października 1916 do maja 1917 był komendantem Pow. Urzędu
Zaciągu do WP w Kielcach. Od 1.09.1917 służył w Polskim Korpusie Posiłkowym,
jako p. o. dowódcy 2 p. ułanów, a później, do czasu internowania legionistów przez
Austriaków, zastępcą dowódcy tego pułku. Od lutego do kwietnia 1918 był interno
wany w Szeklenczach na Węgrzech, po czym powrócił do Osieczan, gdzie przyjął
urząd komisarza rolniczego i jednocześnie został mianowany komendantem POW na
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pow. myślenicki. 2.11.1918 gen. Bolesław
Roja polecił mu zorganizowanie 2 p. uła
nów. J.D.-B. z własnych funduszy wyposa
żył pierwsze szwadrony pułku, otrzymał
stopień majora, lecz został mianowany je
dynie zastępcą dowódcy pułku. 12.03.1919
przeszedł do rezerwy. Gdy jednak toczyła
się groźna dla Polski wojna z bolszewika
mi, w 1920 zgłosił się do wojska i dowodził
5 p. st. k.
Po wojnie, awansowany do stopnia
ppułk., powrócił do Osieczan, gdzie wybu
dował nowy dwór. Był też od czasów
przedwojennych czynny w Tow. Rolnic
zym, teraz został wiceprezesem jego władz
powiatowych. W Osieczanach założył
Straż Pożarną, wyposażył ją w mundury
i sprzęt oraz przekazał działkę pod budo
wę remizy, w której początkowo mieściła
się szkoła podstawowa. Przyjął też stano
w Osieczanach po II wojnie światowej
wisko komendanta straży. Założył i był Dworek
z portretem prezydenta Bieruta, dożynki 1947
prezesem miejscowego Kółka Rolniczego.
Okazał znaczną pomoc przy budowie
miejscowej szkoły, w której uczyła jego córka Teresa. Został członkiem Pow. Rady
Szkolnej. Był wielkim przyjacielem harcerstwa, co roku w parku osieczańskim rozbijały

Jan Dunin-Brzeziński z matką i żoną
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swoje obozy drużyny harcerskie, najczęściej Czarna Trzynastka z Gimn. im. Nowodwor
skiego z Krakowa. W 1934 w drodze wyborów otrzymał stanowisko burmistrza Myślenic
i piastował je do czasu wybuchu II wojny światowej. Jako prezes miejscowego Związku
Legionistów i Związku Oficerów Rezerwy wszystkie stanowiska administracyjne obsa
dzał byłymi legionistami. Jak zapisano w kronice parafialnej, szerzył kult Piłsudskiego „aż
do śmieszności”. Miasto obsadzał drzewami i krzewami. Organizował zimowe komitety
niesienia pomocy biednym i bezrobotnym. W 1936, korzystając z pomocy wojska, odbu
dował zniszczony powodzią most na rzece Rabie. Powołał komitet budowy gimnazjum
i wspólnie z dr. Władysławem Szumskim zdołał w Warszawie uzyskać zapowiedź kredy
tów na budowę reprezentacyjnego gmachu, który w czasie wojny użytkowali Niemcy.
W 1939 brał udział w obronie Lwowa. Został internowany przez Sowietów.
Międzynarodowy Komitet Czrwonego Krzyża z Genewy podał, że 27.02.1940 był przy
wieziony do obozu w Kozielsku. Przyjmuje się jednak, że zginął w kwietniu 1940 jako
więzień Ostaszkowa w Miednoje. Pośmiertnie zostały opublikowane jego wspomnienia
pt. Rotmistrz Legionów Polskich. Na rynku w Myślenicach wmurowana jest tablica
upamiętniająca zasługi, jakie poniósł dla miasta. Szkoła w Drogini przyjęła jego imię.

Jan Dunin-Brzeziński

Maria Rostworowska

J. D.-B. w 1912 poślubił Marię Rostworowską h. Nałęcz (12.11.1887 w Krakowie 13.11.1935 w Myślenicach), córkę Stanisława i Teresy z hr. Lubienieckich. Po jej śmierci za
warł we Lwowie 19.02.1939 ponowny związek małżeński z Eugenią Natalią hr. Dzieduszycką , l°v. Juszkiewiczową, córką Tomasza, wł. dóbr Korolówka i Dominiki z La
chowskich. Dzieci miał tylko z pierwszego małżeństwa: 1. Teresę (6.05.1913-5.02.1995),
niezamężną, która adoptowała córkę Annę (ur. 18.07.1949); 2. Jadwigę (ur. 6.07.1914),
za Zbigniewem Jaglarzem (24.06.1913-25.11.1988), prof. AGH w Krakowie, ich dzieci:
2.1. Krzysztof (ur. 19.06.1941); 2.2. Marek (ur. 23.01.1945); 2.3. Maria (ur. 24.08.1950);
3. A n d rzeja (16.03.1916-4.10.1986), praw nika, oż. z M arią W itkiew icz
(22.10.1924-7.07.1967) oraz ponownie z Katarzyną Bednarską (ur. 24.11.1924), z pier
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wszego małżeństwa córka 3.1a. Danuta, za Matuszkiem; 4. Zofia (1919-20.11.1999), za
konnicę w klasztorze SS. Klarysekw Starym Sączu; 5. Jan (ur, 7.11.1929), mgr. sztuki, na
uczyciela muzyki, oż. z Anną Żądło (ur. 9.04.1937), sędzią, ich dzieci: 5.1. Joanna (ur.
27.07.1961), architekt; 5.2. Beata (ur. 3.11.1966), lekarz med., za Markiem Kolarzem, le
karzem; 5.3. Katarzyna (ur. 1.09.1978), mgr prawa.
Dok.: H. Lewartowski, B. Pochmarski, J. A. Teslar, Szlakiem bojowym Legionów, Kr. 1915, s. 173-181;
A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, W. 1988, s. 48 i n.; S. Rostworowski, Łuna od War
szawy, W. 1989, s. 175 i n.; Nie tylko Pierwsza Biygada, t. 1, Z legionami na bój, oprać. S. J. Rostworowski,
W 1993, s. 12 i n.; S. Rostworowski, Listy z wojny polsko-bolszewickiej, W. 1995, s. 16 i n.; A. Mysiński, Zie
mia Myślenicka w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), Kr. 2003, s. 24,25,39,286,413,419; J. Duaia-Bizeziński, Rotmist/z Legionów Polskich. Wspomnienia z lat 1914-1919, Pruszków 2004, s. 5-23 (przed
mowa S. J. Rostworowskiego); J. Goździcki, Dzieje 2 pułku ułanów Legionów Polskich na tle walk II Bry
gady Karpackiej, Centralna Biblioteka Wojskowa (CBW), rkps 176; S. Tutaj, Bitwa pod Rudką Miryńską,
CBW, rkps 170.

Stanisław Jan Rostworowski
BUJWID ODO FELIKS h. Dołęga (20.11.1857-26.12.1942), wł. maj. Czesław
(pow. krakowski), lekarz bakteriolog i immunolog. Ur. w Wilnie.
Po ukończeniu UW studiował w Paryżu u L. Pasteura i w Berlinie u R. Kocha. Po
powrocie do kraju założył w Warszawie pierwszy w Polsce, a drugi na świecie instytut
zapobiegania wściekliźnie (1886) oraz stację badania produktów spożywczych (1890).
W 1893 przeniósł się do Krakowa, obejmując katedrę bakteriologii i higieny na UJ,
którą kierował do 1920. Sławę uzyskał wprowadzając w Polsce pasteurowską meto
dę szczepienia i leczenia wścieklizny, ale był również propagatorem higieny i ochro
ny środowiska. M.in. zainicjował budowę krakowskich wodociągów, był założycie
lem Instytutu Pasteura w Krakowie, Uniw. Ludowego oraz wytwórni surowic i szcze
pionek (1894). Brał też żywy udział w ruchu esperantystów, utrzymywał liczne kon
takty z uczonymi, tak w kraju, jak i za granicą.
Obok posady profesorskiej i kierowaniem zakładem szczepionek, administrował
O. B. swoim maj. Czesławiem oraz dzierżawionym fol. Wolicą. W tych majątkach
utrzymywał dużą liczbę koni, które wykorzystywał przy produkcji szczepionek, oraz
do pracy w gospodarstwie.
W czasie okupacji jego wytwórnia szczepionek i surowic stała się ośrodkiem zwal
czania duru plamistego wśród ludności polskiej.
O. B. zm. w Krakowie i pochowany został na cm. Rakowickim. W 1988 O. B. został
wybrany patronem szkół gastronomicznych przy ul. Siennej 11/15 w Krakowie. Na
budynku znajduje się tablica pamiątkowa, poświęcona temu wybitnemu lekarzowi
i społecznikowi.
O. B. oż. był z Kazimierą z Klimontowiczów (1867-1932), znaną działaczką spo
łeczną i publicystką, a także czołową przedstawicielką ruchu kobiecego w Galicji;
m.in. przyczyniła się do uzyskania przez kobiety prawa wstępu na UJ (w 1897).
W 1.1896-1906 przewodniczyła Stowarzyszeniu Pomocy Nauk im. J. I. Kraszewskie
go. Jako czł. Tow. Pedagogicznego była bojowniczką o zeświecczenie szkół. Wraz
z mężem była również inicjatorką i współorganizatorką gimnazjum żeńskiego ogól
nokształcącego w Krakowie. Kazimiera B. skupiała wokół siebie liczną grupę mło
dzieży uniwersyteckiej. Spotykali się oni w mieszkaniu Bujwidów przy ul. Lubicz 34
(dziś mieści się w tym domu muzeum biograficzne, przechowujące pamiątki po Buj
widach, a utrzymywane przez wnuków Czesława i Jerzego Mostowskich).
Dzieci: 1. Kazimiera (ur. 1887), dr med., do wojny administrowała Czesławiem
z ramienia swego ojca, od 1908 za Kazimierzem Rouppertem (ur. 1885), dr. med.
prof. UJ, synem Henryka i Teodory Chełchowskiej h. Cholewa; 2. Zofia; 3. Jadwiga;
7
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4. Bronisława; 5. i 6. dwóch synów. W domu Bujwidów wychowała się sierota Mary
Jędrzejowska, której ojciec, działacz socjalistyczny, był bliskim współpracownikiem
Józefa Piłsudskiego. Mary poślubiła Stanisława Roupperta, lekarza osobistego mar
szałka Piłsudskiego (brata Kazimierza).
Dok.: M. Rożek, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Kr. 1993, s. 242,480; S. Milewski, Moje wspo
mnienia o rodzinie dziadków Chełchowskich z Chojnowa, mps, W ok. 1963, s. 5, 48-49.

Piotr Paweł Bajer (B. K.)
CHOMSKA MARIA BRONISŁAWA z LUBICZANKOWSKICH h. Lubicz (22.07.
1851-7.05.1928), wł. maj. Osowiec (pow. rzeczycki), córka Napoleona Bronisława
(ok. 1820 - 07.1880 w Ładejnym Polu), więźnia carskiego w Wilnie w czasach działal
ności Szymona Konarskiego, lekarza w Mińsku, zesłanego z rodziną w 1863 do Ołońca i Leonidy z Sołtanów h. własnego (ok. 1830 w Pereświetowie - ok. 1909 w okoli
cach Rzeczycy, najpewniej w Korystaniu), córki chorążego pow. rzeczyckiego Narcy
za (ok. 1778-21.04.1835 w Pereświetowie) i Anny z Bończewskich (1804-20.05.1834
w Pereświetowie). Wnuczka dr. filozofii Jana (ok. 1772 - po 1833), dyr. szkół średnich
w Mohylewie, Mozyrzu, Nowogródku i Józefiny z Bończewskich, i Ur. w Mińsku Li
tewskim. Używała imienia Bronisława.
Rodzeństwo: 1. Józefa (ok. 1855 - 1872 w Warszawie), wybitnie uzdolniona mu
zycznie; 2. Bronisław (1.04.1856 - ok. 1905 w Rostowie nad Donem), podejmował stu
dia medyczne kolejno w Petersburgu, Wiedniu i w Warszawie, jako socjalista, sądzo
ny m.in. wraz z Ludwikiem Waryńskim w 1880 w Krakowie; pracował w przemyśle
cukrowniczym, od 1895 w Rostowie nad Donem; ok. 1888 oż. z Aleksandrą Rajmun
dą z Jeleńskich; ich dzieci: 2.1. Mieczysław (10.02.1890 w gub. kijowskiej -12.10.1926
w Wilnie), oż. z Ireną z Rodziewiczów (18.05.1892 w Wilnie - 19.05.1956 w Warsza
wie); 2.2. Michalina Leonilda (15.12.1897
w Osowcu - 19/20.09.1944 w Warszawie),
w wojnie 1920 sanitariuszka w szpitalu polowym nr 1011, w czasie II wojny światowej
wybitna postać konspiracji warszawskiej ja
ko „Ciocia Antosia”; od 1929 za Czesławem
W ieszeniew skim (1902-04.1940), abs.
SGGW, nauczycielem szkół rolniczych,
w 1939 uwięzionym w Starobielsku; 3. Maria
(ok. 1859 - przed 1880); 4. Jadwiga (ok.
1861 - przed 1880); 5. Anna (1862-1865).
B. Ch. uzdolniona muzycznie. W lipcu 1863
wraz z rodzicami i pięciorgiem rodzeństwa
wywieziona została z Mińska do Wilna i osa
dzona w więzieniu, by po miesiącu wraz
z dwojgiem starszego rodzeństwa znaleźć się
pod czasową opieką brata ojca — Ottona L.
i jego żony Wandy z ks. Druckich-Lubeckich
(córką ks. Hieronima, bratanicą min. ks. Fran
ciszka Ksawerego). Jesienią Lubiczankowscy
odesłani zostali do Petrozawodzka, a następ
nie na przymusowe osiedlenie do Ołońca. Tu
B. Ch. uczyła się w zorganizowanej przez wykształconych współzesłańców szkole.
Bronisława Chomska, ok. 1900
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W Ładejnym Polu, w domu wuja Narcyza Sołtana, który dobrowolnie przybył
do Karelii za swoją przyszłą żoną, zesłanką Teofilą Zdanowicz, poznała przyszłego
męża Antoniego Chomskiego h. Gryf, syna Stanisława. Małżeństwo zawarte zostało
ok. 1871 i na stałe osiadło w maj. Osowiec k. Rzeczycy, który w 1874 odnotowany jest
w dokumentach jako własność lekarza Bronisława L. Gospodarzyli w nim Chomscy,
równocześnie często odwiedzając Karelię i Petersburg. Po śmierci Antoniego,
ok. 1900, majątek, liczący ok. 330 ha, na zasadzie spłat przeszedł w ręce najstarszej
z córek B. Ch. — Marii i jej męża Ignacego Chomskiego, syna Józefa, wł. dóbr Ślisze
k. Szawel, stryja Antoniego Bronisława Ch. Po tragicznej śmierci brata w Rostowie
nad Donem B. Ch. w 1905 zamieszkała w tym mieście, gdzie do gimnazjum uczę
szczała jej najmłodsza córka Antonina. Po wybuchu rewolucji bolszewickiej w 1918
Chomscy udali się do Wilna. Ignacy Ch. został uprowadzony i zapewne zamordowa
ny. Jesienią t. r. dom w Osowcu został spalony, inwentarz rozgrabiony. Ostatnia jego
właścicielka Maria Ch. wraz z trójką dzieci do 1923 przebywała w Rzeczycy, a następ
nie udała się do Ślisz na Litwie.

Bronisława Chomska z rodziną, ok. 1908

B. Ch. w 1. 1917-1918 przebywała u córki Augustyny Butkiewicz w Majkopie na
Kaukazie i właśnie tam spisała wspomnienia z okresu dzieciństwa i młodości. Powró
ciła do Rostowa nad Donem, skąd zapewne na przełomie 1919 i 1920 wraz z córką
Benigną przyjechała do Warszawy. Zamieszkały na Woli przy ul. Płockiej, gdzie
zmarła. Pochowana na cm. Powązkowskim.
Dzieci: 1. Aleksander (ur. ok. 1875), po 1918 pozostał w Karelii, oż. z Rosjanką,
z którą miał potomstwo; 2. Maria (przed 1880 - 24.12.1927 w Śliszy k. Szawel), ostat
nia wł. Osowca, za Ignacym Chomskim; ich dzieci: 2.1. Józef (ok. 1908 w Osowcu 1935 w Śliszu), wł. dóbr Ślisze, potomstwo z małżeństwa z Gabrielą z Michniewiczów
pozostało na Litwie, obecnie w Szawlach; 2.2. Maria (8.09.1910 w Osowcu - 19.11.1997
w Łodzi), za Wacławem Wojtkiewiczem (1.06.1893-1987 w Łodzi), wł. sąsiadującego
ze Śliszami Zacisza, wywieziona w czerwcu 1941 z córkami Wandą i Aliną do Ałtaju,
9
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w 1957 repatriowała się do Polski, gdzie już wcześniej, po zakończeniu wojny dotarł
mąż; potomkowie żyją na Litwie; 2.3. Bronisława (1912 w Osowcu 06.1986 w Syd
ney), po wojnie opuściła Kowno i z mężem Stanisławem Baltramjunasem oraz synem
Rajmundem (zm. w 1996 w Sydney) wyemigrowała do Australii; 3. Helena (06.1885
w Osowcu - 08/09.1944 w Warszawie), w 1920 wraz z mężem Władysławem Stacewiczem (rozstrzelanym przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego) opuściła
Rzeczycę, przybyła do Warszawy wraz z trójką dzieci: 3.1. Antoniną (ur. 25.12.1913
w Kukuciszkach na Litwie), l°v. Sekutowicz — mąż Stanisław (ur. w 1907, biolog, zgi
nął jako lotnik RAF 5.05.1944 w Wlk. Brytanii), w tymże roku wraz z Heleną zginęła
ich córka Magdalena, w czasie okupacji z ramienia KG AK odpowiedzialna za orga
nizowanie skrytek, wdowa po Jerzym Łuczycu-Wyhowskim, z którym ma synów:
3.1.1. Stanisława (ur. w 1947 w Paryżu, kapitana żeglugi wielkiej) i 3.1.2. Pawła
(ur. 1949 w Warszawie, znanego operatora dźwięku); 3.2. Łucją (22.08.1915 w Rosto
wie nad Donem - 26.04.1990 w Łodzi), za Walentym Ćwiertniewskim (11.01.1912
w Koprzywnicy -15.06.1977 w Łodzi), w czasie okupacji żołnierzem AK w obwodzie
puławskim, ich syn 3.2.1. Krzysztof (ur. 4.07.1948 w Łodzi); 3.3. Władysławem (22.02.
1919 w maj. Glinki k. Smoleńska -11.04.1997 w Warszawie), oż. z Hanną Hejmanowską (zginęła w czasie Powstania Warszawskiego), z którą miał bliźnięta 3.3.1. Jana
i 3.3.2. Władysława (ur. 22.11.1943, obaj zamieszkali w Warszawie); 4. Augustyna
(28.08.1886 w Osowcu - 19.02.1948 w Ameliówce k. Kielc), za Ottonem Butkiewi
czem, z którym miała synów: 4.1. Zygmunta (ok. 1913 - 12.04.1926 w Warszawie);
4.2. Romualda (ok. 1914 - 21.02.1944 w Warszawie) i 4.3. Ryszarda (zamordowanego
w 1942 na Litwie w maj. Kozieł! Poklewskich nieopodal Starej Wilejki); 5. Benigna
(14.02.1883 w Osowcu - 12.04.1955 we Wrocławiu), w czasie okupacji przebywała
w Ameliówce, współpracując ściśle z AK, wcześniej udostępniła swoje mieszkanie
w Warszawie kuzynce Michalinie — „Cioci Antosi” dla celów konspiracji; 6. Anto
nina (30.06.1897 w Osowcu - 14.02.1938 w Warszawie), autorka niepublikowanego
opisu wyjazdu z Rosji w 1919, jej imię posłużyło za pseudonim Michalinie Wieszeniewskiej.
Dok.: Aa nieznane losy. Między Olońcem a Jadiyniem, Pamiętnik Bronisławy zLubiczankowskich Chomskiej
z zesłania w guberni ołonieckiej w l. 60. i 70. X IX w., oprać. A. Brus, W. 1999; P. Szarejko, Słownik lekarzy pol
skich X IX wieku, t. 3, W. 1995, hasła Lubiczankowski Napoleon Bronisław, Lubiczankowski Ottom, W. 1995;
K. Ćwiertniewski, Polacy na Wschodzie. Z dziejów Rodziny Lubiczankowskich, Kr. 2002; hasło Wieszniewska
z Lubiczankowskich Michalina, oprać, dla Archiwum Pomorskiego AK przez K. Ćwiertniewskiego; Kopie
dokumentów archiwalnych z archiwów i bibliotek Białorusi, Litwy, Ukrainy, Polski, ze zbiorów prywatnych
potomków rodziny Wieszeniewskich; Dokumenty z USC Polski i Litwy; Ankietowe odpowiedzi „cicho
ciemnych” ze zbioru K. Ćwiertniewskiego w Łodzi; Relacje Marii Wojtkiewicz, córki ostatniej właścicielki
Osowca.

Krzysztof Ćwiertniewski
CHRAPOWICKI WŁODZIMIERZ JAN FRANCISZEK h. Gozdawa (1848-1909),
wł. maj. Zabołocie (pow. rohaczewski) oraz maj. Wręcza (pow. błoński). Syn Kazi
mierza (26. 07.1817 -25. 04.1881) i Adelajdy z domu Ciechanowieckiej h. Dąbrowa
(1824-1887). Ur. w Petersburgu.
Rodzeństwo: 1. Edward (1853-1905), oż. z Leopoldyną Lachnicką.
W. Ch. studia odbywał w liceum w Brukseli oraz w Szkole Centralnej w Paryżu.
Po powrocie do Rosji mianowany przez cesarza Aleksandra II paziem i w 1867 kamerjunkrem dwom cesarskiego, w 1868 został kornetem w p. gwardii ułańskiej.
W 1872 w stopniu por. wstąpił do Akademii Wojennej w Petersburgu, którą ukończył
otrzymując rangę sztabsrotmistrza. W 1876 przeniesiony był do Sztabu Generalne
go armii rosyjskiej na stanowisko starszego adiutanta przy sztabie 2 gwardyjskiej
10
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dywizji jazdy. Przez caiy czas kampanii tureckiej pełnił obowiązki naczelnika szta
bu. Brał udział we wszystkich bitwach, za co otrzymał cztery ordery oraz rangę pod
pułkownika. Ukończył karierę wojskową jako gen. Sztabu Generalnego wojsk cesarsko rosyjskich.
W. Ch. po zakończeniu służby wojskowej gospodarował w swoich rozległych ma
jątkach: Zabołociu (o pow. 3940 ha) i Wręczej. Interesował się historią, rozwojem
gospodarki i topografią Królestwa Polskiego od najdawniejszych czasów i napisał wy
daną po jego śmierci książkę pt. Krótki opis topograficzny i statystyczny Królestwa Pol
skiego (W. 1912).
W. Ch. zm. we Wręczej i został pochowany w grobie rodziny Chrapowickich w War
szawie na cm. Powązkowskim.
W 1881 poślubił Marię Jadwigę hr. Korwin-Kossakowską (1.11.1861-09.1944 zgi
nęła w Powstaniu Warszawskim), córkę Stanisława (3.07.1837-3.11.1905), wł. maj.
Wojtkuszki i in. na Litwie, dóbr Lachowicze na Białorusi i Wielkiej Brzostowicy
(pow. grodzieński) oraz Aleksandry Karoliny z domu hr. Chodkiewicz h. Kościesza
(1840-1880) z Młynowa.
Dzieci: 1. Aleksandra Maria Adela Zofia (1882-1941), za Józefem Edwardem ks.
Puzyną h. Oginiec (1878-1949), wł. maj. Hrymiacz (pow. Brześć Litewski), dr. filozo
fii uniw. we Fryburgu, zamiłowanym genealogiem, który zajmował się badaniem hi
storii i powiązań kniaziowskich rodów litewsko-ruskich. Współred. „Miesięcznika
Heraldycznego” w 1. 1930-1939; 2. Ignacy (1884-1939), oż. z Jadwigą Jelską (18931968), wł. maj. Pomiatuje (Litwa Kowieńska) i maj. Subocze (pow. wołkowyski). We
wrześniu 1939 aresztowany przez bolszewików, zaginął bez śladu; 3. Zygmunt (18851911), oż. z Jadwigą Sobczyńską (1893-1914); 4. Józef (1887-1945), oż. z Haliną
Malhomme de la Roche h. własnego (1898-1978), ukończył studia leśnicze w Nancy.
Pracownik MSWojsk. II RP, potem służył w 15 p. uł. w Poznaniu, gdzie dosłużył się
stopnia majora. W 1931 z powodu choroby przeszedł do rezerwy. Przez dwa lata był
wicestarostą w Głębokiem (pow. duśnieński, woj. wileńskie). Następnie pracował
w Min. Leśnictwa. Podczas II wojny światowej był w AK i do Powstania Warszawskie
go pracował w RGO; 5. Stanisław Kazimierz Maria Konrad, oż. z Aliną Chrostowską
(1893-1970). Ukończył szkołę średnią w Rydze i wyższe studia prawnicze w Dorpa
cie. W 1914 wstąpił do Korpusu Paziów w Petersburgu i ukończył go w stopniu por.
W 1. 1918-1923 pracował w Departamencie Szkół Wyższych i w Sztabie General
nym w Warszawie, a od 1923 jako sędzia sądu grodzkiego, a następnie okręgowe
go w Częstochowie. W 1948 został przeniesiony na stanowisko notariusza w Piotr
kowie Trybunalskim; 6. Maria Klotylda Waleria (1896-8.09.1944 zginęła w Po
wstaniu Warszawskim), »-*■ za Aleksandrem Apoloniuszem bar. Taube h. własnego,
(21.11.1885-25.12.1946) wł. maj. Górna (pow. orszański), w okresie międzywojen
nym naczelnikiem wydziału w NIK.
Dok.: Materiały rodzinne; Ciechanowieccy h. Dąbrowa, Warszawa 1997.

Zofia de Virion
CZARNOWSKI ZDZISŁAW PAWEŁ h. Łada (1844-20.05.1918), wł. dóbr Kąty
i Wojciechowizna (pow. gostyński), rolnik, powstaniec 1863. Syn Ignacego i Marii
z Goldtmanów h. Biskupiec. Ur. w Kątach.
Rodzeństwo: 1. Władysław Robert Antoni (24.06.1845-24.08.1910), powstaniec
1863; 2. Maria (1856-1927), za Józefem Roszkowskim h. Ogończyk; 3. Felicja (18605.02.1937), za Antonim Stanisławem Kozłowskim h. Jastrzębiec; 4. Aleksandra
i 5. Teodozja zmarły młodo, jako uczennice, w Warszawie.
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Dobra Kąty od XVI w. znajdowały się
w rękach rodziny Czarnowskich. Spośród
właścicieli wyróżniał się Jan Czarnowski,
uczestnik odsieczy wiedeńskiej Jana Sobie
skiego w 1683, oraz stryjeczny brat Zdzisła
wa, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929),
redaktor, dziennikarz, historyk prasy i ar
cheolog.
Dobra Kąty w chwili śmierci Z. Cz. skła
dały się z 4 położonych w pobliżu folwar
ków, mających oddzielne księgi hipoteczne,
o łącznej powierzchni ok. 975 ha. Najwięk
szym fol. były Kąty o powierzchni ok. 353
ha, a następnie Czarnów o pow. ok. 320 ha,
pozostałe dwa fol. były dużo mniejsze:
Przylaski (ok. 114 ha) oraz Miany (ok.
83 ha). W dobrach Kąty występowały
w 33% urodzajne grunta pszenno-buraczane, 20% stanowiły łąki z zasobami torfu,
a ponadto były lasy i stawy zarybione. Z. Cz.
był bardzo dobrym gospodarzem i zamiło
Zdzisław Paweł Czarnowski
wanym rolnikiem. Toteż odziedziczony ma
jątek znacznie powiększył przez kupno
gruntów sąsiadującej wsi Wojciechowizna oraz zgromadził duży kapitał w postaci
4,5-procentowych listów zastawnych TKZ oraz Tow. Kredytowego m. Warszawy,
których łączna wartość przekraczała wartość wszystkich czterech jego folwarków.
Wybudował w Kątach w 1. 80. XIX w. nowy, jednopiętrowy dwór z cegły o łącznej po
wierzchni użytkowej ok. 1100 m2. Ponadto kupił w Warszawie mieszkanie przy ul. In
stytutowej nr 3 (w pobliżu ul. Wiejskiej), w którym okresowo przebywał i gdzie zakoń
czył życie. Z. Cz. starał się stosować najnowocześniejsze metody gospodarowania
w rolnictwie. Żywo interesował się też rozwojem gospodarki rolnej w całym Króle
stwie Polskim, m,in. jako współorganizator i aktywny członek CTR w Warszawie
i ZZ. Sporo czasu poświęcał również sprawom opieki społecznej i szerzenia oświaty
wśród ludności wiejskiej i zasilał finansowo m.in. budżet gm. Pacyna. Założył
w Kątach i utrzymywał do śmierci 4-oddziałową polską szkołę elementarną dla dzieci
pracowników swych folwarków.
Jako głęboko wierzący przeznaczył duże środki na budowę nowego murowanego
kościoła w Pacynie i jego wewnętrzne wyposażenie. W przedsionku tego kościoła
wmurowana jest marmurowa tablica z napisem: „ś.p, Zdzisław Czarnowski, właściciel
dóbr Kąty, uczestnik Powstania 1863 roku. Zmarł 20.05.1918 r. przeżywszy lat 74. Mi
łował Ojczyznę, pracę, zagon Ojczysty. Cześć Jego pamięci”.
Dwa lata przed śmiercią Z. Cz. sporządził w Warszawie, u rejenta Zygmunta Wasiutyńskiego, szczegółowy testament, w którym przekazał dwór i fol. Kąty oraz fol.
Przylaski na własność bratankowi »u- Witoldowi Czarnowskiemu (1887-1970), syno
wi swego brata Władysława, a fol. Czarnów i Miany siostrzeńcowi Teodorowi Ko
złowskiemu (1886-1940), synowi swej siostry Felicji. Ok. jednej trzeciej zgromadzo
nego kapitału w postaci 4,5-procentowych listów zastawnych TKZ i 4,5-procento
wych listów zastawnych Tow. Kredytowego m. Warszawy o łącznej wartości ponad
350 tys. rubli Z. Cz. ofiarował w testamencie na cele społeczne, a mianowicie:
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Dwór w Kątach

1) 70 tys. rubli przeznaczył na „Fundusz Żelazny im. Zdzisława Czarnowskiego
z Kątów” (rodzaj fundacji), którym miał prawo dysponować specjalny Komitet CTR,
z tym że połowa narastających corocznie odsetek powinna być skierowana na pre
miowanie najlepszej pracy naukowej z dziedziny teorii i praktyki gospodarstwa rolne
go w języku polskim, a druga połowa odsetek powinna być przeznaczona corocznie
„na stypendium dla młodzieży, która ukończywszy studia w wyższych uczelniach rol
niczych na ziemiach polskich, pragnąć będzie pracować nadal naukowo lub specjali
zować się w tej gałęzi”, lecz pod warunkiem, że będzie obywatelstwa polskiego i wy
znania rzymskokatolickiego; 2) 5 tys. rubli przeznaczył na „Macierz Szkolną”;
3) 5 tys. rubli dla ZZ; 4) 8 tys. rubli dla gm. Pacyna na oświatę i dobroczynność w tej
gminie; 5) 1 tys. rubli na uzupełnienie wyposażenia kościoła w Pacynie (lichtarze);
6) 24 tys. rubli do podziału wśród służby dworskiej i folwarcznej. Dwie trzecie zaś
z wymienionej wyżej sumy oszczędności (350 tys. rubli), tj. 233 tys. rubli, przeznaczył
Z. Cz. w testamencie tym bliskim krewnym, którzy nie otrzymali żadnych nierucho
mości z jego majątku.
Dok.: Spis obywateli, s. 25; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 17; Pamiętniki Stanisława Jana Czarnowskiego
— wspomnienia z trzech stuleci XVIII, XIX i XX, W 1921-1929 (z. 1-25); Testament Zdzisława Czarno
wskiego z 17.11.1916 i in. dokumenty rodzinne.

Krystyna Czarnowska, Elżbieta Czamowska-Misztal
CZARNOWSKI WITOLD MARIAN KAJETAN h. Łada (10.03.1887-2.01.1970),
wł. maj. Kąty (pow. gostyński), dr med. Syn Władysława Roberta Antoniego (1845-1910), powstańca 1863 i Józefy Goldtman h. Biskupiec (1849-26.11.1898), bratanek
»u- Zdzisława. Ur. w Suchedniowie (pow. kielecki).
Rodzeństwo: 1. Stanisława (15.09.1876-20.10.1928), za Stefanem Roszkowskim;
2. Teodozja (11.01.1880-13.01.1942), za Stanisławem Jasińskim.
W. Cz. do szkoły elementarnej uczęszczał w Radomiu, a do szkoły średniej w Płoc
ku, z której został relegowany za udział w strajku szkolnym w 1905. Egzamin dojrza
łości zdał jako ekstern 29.09.1909 w IV Gimn. w Krakowie. Zapisał się na Wydz. Le
karski UJ. Po śmierci rodziców opiekował się nim i wspomagał materialnie jego stryj
mr Zdzisław. Po śmierci stryja W. Cz. odziedziczył większą część dóbr Kąty (467 ha).
Studia medyczne przerwał wybuch I wojny światowej oraz choroba stryja Zdzisława.
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W. Cz. brał ochotniczo udział w wojnie pol
sko-bolszewickiej 1920 jako ppor. podlekarz.
Studia lekarskie ukończył 31.05.1928 na UW.
W 1928 uzyskał prawo wykonywania praktyki
lekarskiej w Państwie Polskim i podjął pracę
w Miejskim Zakładzie Położniczym św. Zofii
w Warszawie, gdzie pracował do 25.06.1929.
W 1930 W. Cz. zrezygnował z praktyki le
karskiej i zajął się osobiście zarządzaniem
maj. Kąty, gdzie zamieszkał wraz z rodziną.
Ukończył w 1. 1927-1930 Kurs Rolniczy wyż
szego stopnia im. Stanisława Staszica.
W maj. Kąty prowadzony był chów bydła
w cyklu zamkniętym rasy nizinnej czarno-bia
łej przez sprowadzanie rasowych buhajów
oraz selekcję stada, jak również indywidualne
żywienie paszami treściwymi według zaleceń
kontrolerów użytkowości. Osiągano coraz lep
sze wyniki produkcyjne. Mleko było wysyłane
za pośrednictwem Spółdzielni Mleczarskiej
w Żychlinie do firmy „Agril” w Warszawie.
Został też opracowany plan melioracji grun
tów. W 1.1937-1938 na gruntach słabych zało
żono 30 ha lasu sosnowego. W 1938 rozpoczę
to pierwsze prace w terenie. W produkcji polowej wiodące były uprawy przemysłowe: buraki cukrowe i rzepak, które stanowiły ok.
70 ha, tj. 20% gleb odpowiedniej klasy. Na pozostałym areale przeważała produkcja
zbożowa oraz uprawa roślin pastewnych przeznaczonych na wyżywienie inwentarza.
We wrześniu 1939, w czasie bitwy nad Bzurą, przez majątek przechodziły fale
uchodźców cywilnych oraz formacje wojskowe, głównie Armii Pomorze. W drugim
tygodniu wojny dwór w Kątach został zajęty przez połowy szpital wojskowy, który po
zakończeniu działań wojennych został ewakuowany.
W. Cz. został zmobilizowany 26.08.1939 z przydziałem do Modlina. Jako ppor. le
karz uczestniczył w kampanii wrześniowej, najpierw w składzie Armii Modlin, a na
stępnie w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. Po
bitwie pod Kockiem dostał się 6.10.1939 do niewoli niemieckiej. Przez kilkanaście
dni był więziony w przejściowym obozie jenieckim w Kielcach, następnie został prze
wieziony do Oflagu IIB w Arnswalde (dzisiejsza nazwa miejscowości — Choszczno).
Został zwolniony, wraz z grupą internowanych lekarzy, w maju 1940. Do Kąt nie
mógł powrócić, ponieważ w październiku 1939 zarząd majątkiem przejęły władze
okupacyjne, a jego rodzina, żona z czworgiem nieletnich dzieci i babcią, w czerwcu
1940 została wysiedlona. Po kilkudniowym przetrzymywaniu wysiedlonych w obozie
przejściowym, znajdującym się w halach nieczynnej fabryki włókienniczej w Łodzi,
wywieziono ich do Łukowa. Tam wysiedlonym udzieliło pomocy RGO. Dzięki pomo
cy rodziny wysiedlonych przeniesiono do Warszawy, gdzie spotkali się z ojcem zwol
nionym z obozu.
W Warszawie młodsze dzieci kontynuowały naukę w szkole powszechnej, a starsze
na kompletach tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej. W. Cz. podjął pracę le
karza w Kasie Chorych, zastępując urlopowanych lekarzy, prowadził też indywidual
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ną praktykę, a od 1.04.1943 do 19.01.1945 był lekarzem w RGO. W czasie Powstania
Warszawskiego udzielał pomocy ludności cywilnej i rannym powstańcom. Po upadku
Powstania udało się W. Cz. wraz z żoną i najstarszą córką wydostać z obozu przejścio
wego w Pruszkowie i połączyć z trójką młodszych dzieci, które przebywały w tym cza
sie u krewnych Roszkowskich, wł. maj. Chociwek w pow. rawsko-mazowieckim.

Witold Czarnowski z krewnymi

W drugiej połowie stycznia 1945, Kąty zostały przejęte przez komunistyczne
władze polskie i rozparcelowane. Resztówkę obejmującą zabudowania i park
przekazano gm. Pacyna, która we dworze zorganizowała świetlicę gminną i mie
szkania prywatne. Brak należytej opieki i konserwacji spowodował, że po upływie
40 lat dwór popadł w całkowitą ruinę, a zabudowania gospodarcze i park przestały
istnieć.
Ponieważ wydane przez władze komunistyczne przepisy prawne zabraniały byłym
właścicielom majątków mieszkać na terenie powiatu, w którym znajdowały się ich
majątki, W. Cz. zamieszkał w sąsiednim pow. kutnowskim, w małym mieście Żychli
nie, odległym zaledwie o 12 km od Kątów. 20.04.1945 podjął pracę jako lekarz domo
wy w Ubezpieczalni Społecznej w Ośrodku Zdrowia w Żychlinie, okresowo pracował
w przychodni cukrowni w Dobrzelinie oraz prowadził prywatną praktykę lekarską.
W tym okresie uczestniczył wielokrotnie w dokształcających kursach lekarskich, uzu
pełniając swoją wiedzę. W wieku 76 lat zakończył pracę lekarza. Mieszkając przez
20 lat w Żychlinie, cieszył się ogólnym poważaniem, a przedwojenni pracownicy Kąt
wielokrotnie korzystali z jego pomocy lekarskiej. Żona pracowała jako higienistka
szkolna. Mimo trudnych warunków materialnych, drogą wielkich wyrzeczeń, umożli
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wili wszystkim dzieciom ukończenie studiów wyższych. Ostatnie lata życia spędził
W Cz. z żoną w Warszawie, gdzie zmarł i został pochowany na cm. Powązkowskim.
W. Cz. 31.12.1926 poślubił Marię Szeliską (15.08.1900-23.05. 1984), córkę Stani
sława i Stanisławy ze Schwartzów.
Dzieci: 1. Krystyna M aria (ur. 29.09.1927 w Warszawie), niezamężna, abs. psy
chologii UW, długoletnia pracownica BN w Warszawie i Instytutu Transportu Sa
mochodowego; 2. Barbara Teresa (ur. 23.10.1928 w Warszawie), lekarz pediatra,
abs. AM w Warszawie, ordynator Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci w O t
wocku, działaczka NSZZ Solidarność, radna Rady Pow. Otwockiego kadencji
1998-2002, za Romanem Nastulą (ur. 11.12.1930), inż. elektrykiem, abs. PW,
pracownikiem przemysłu motoryzacyjnego; ich dzieci: 2.1. Andrzej M arek (ur.
2.01.1956 w Zakopanem ), abs. Wyższego Studium Scenariuszowego PWSFiT
w Łodzi, dziennikarz, od 1977 uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywa
tela, w 1982 internowany we Włodawie i Załężu k. Rzeszowa, oż. z Beatą Bertholdt, abs. filologii angielskiej UP; 2.2. Michał Tomasz (ur. 9.04.1966 w Otwoc
ku), mgr filologii angielskiej UW, abs. (Master of Business Administration) European School of M anagement ESCP-EAP w Paryżu, oż. z Małgorzatą Gałązką,
mgr pedagogiki specjalnej, logopedą, abs. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej;
3. Jędrzej Zdzisław (ur. 7.01.1930 w Warszawie), mgr. inż. Wydz. Rolnego SGGW
w Warszawie, dyrektor PGR, oż. z Teresą Neusser z Milińskich (zm. 20.04.1994);
4. Elżbieta Halina (ur. 3.05.1931 w Warszawie), abs. SGGW, dr nauk technicz
nych, pracownik naukowy w Inst. Żywności i Żywienia, za Stanisławem Misztalem
(ur. 24.03.1929), prof. dr hab., pracownikiem naukowym Inst. Geografii i Prze
strzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie; ich dzieci: 4.1. Anna Maria
(ur. 26.10.1966), mgr Wydz. Historycznego UW, za Maciejem Piotrem Kędziorą,
abs. Wydz. elektrycznego PW.
Dok.: zob. biogram Zdzisława Pawła Cz. oraz „Dziennik Personalny MSW” 1921, nr 48, s. 1737.

Jędrzej Czarnowski, Barbara Czamowska-Nastula
CZURUK BRONISŁAW (4.10.1883-21.06.1943), wł. maj. na Podolu do 1917, a od
1919 (?) maj. Wąkole (pow. nieszawski). Syn Jerzego i Franciszki z Bętkowskich. Ur.
w Fedinówce.
Rodzeństwo: 1. Bogusław (1881-1950); 2. Jadwiga (1883-1978), za Sewerynem
Józefem Raczyńskim h. Jastrzębiec (1873-1978); 3. Otton (1887-?), inż., płk WP;
4. Edward (1895-1980 w Londynie), oż. z Marią Łączkowską, zamordowaną w Katy
niu, drugą żoną była Krystyna z Jeleniewskich.
W okresie międzywojennym B. Cz. gospodarował w swoim majątku. Od jesieni
1939 wysiedlony z Wąkola zamieszkał razem z rodziną — żoną i córką— w Warsza
wie. Należeli do AK, kolportowali prasę, pomagali w przechowywaniu Żydów. A re
sztowani i wywiezieni do Auschwitz, zginęli wszyscy w 1943. Majątkiem zaopieko
wał się brat Bogusław, którego aresztowano przy przejmowaniu Wąkola na rzecz
państwa.
B. Cz. oż. z Marią Bajer (Bayer) (16.01.1889 w Warszawie - 1943 w Auschwitz),
ich córka 1. Krystyna (31.07.1922 w Milanówku - 21.12.1943 w Auschwitz).
Dok.: informacje wnuka Jeremy Czaplickiego i dyr. Muzeum Auschwitz-Birkenau Jerzego Wróblewskiego.

Piotr Paweł Bajer
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DEMBIŃSKI HENRYK h. Nieczuja (19.09.1900 23.06.1949), wł. maj. Witkowice
(pow. dębicki), prof, prawa międzynarodowego. Syn Ludwika i Marii z Michałow
skich, wł. Witkowie.
Rodzeństwo: zob. biogram »->• Marii z Michałowskich Dembińskiej.
H. D. w 1927 poślubił Jadwigę Marię Szeptycką (12.09.1901 w Domaniżu - 8.03.
1990 w Laskach k. Warszawy), córkę »->■Aleksandra Marii Dominika (1866-1940),
wł. maj. Łabunie i Łaszczów. Tradycją w jej rodzinnym domu była codzienna Komu
nia św. i wspólna modlitwa domowników. Początkowo Jadwiga pobierała nauki w do
mu, a w okresie gdy jej rodzice mieszkali w Warszawie, ukończyła dwuletnie Wyższe
Kursy Handlowe oraz zaoczne Kursy Ogrodnicze. Po powrocie do Łabuń prowadziła
ogród. Z lat młodości Jadwigi (uczestniczki Tygodni Społecznych w ramach „Odro
dzenia” we Lwowie) zachowały się listy metropolity Andrzeja Szeptyckiego pisane do
swej bratanicy, świadczące o stałym wsparciu duchowym młodego pokolenia rodziny.
Po zawarciu małżeństwa J. i H. D. do 1933 mieszkali w Krakowie. Jadwiga była za
angażowana w pracy na rzecz domu akademickiego przy KUL-u. Oboje znani byli ze
szczególnego przywiązania do codziennej modlitwy, a ich lubelskie mieszkanie stano
wiło nieformalne ognisko towarzysko kulturalne. Okres okupacji spędzili w swym
maj. Witkowice (2418 ha). Wraz z Józefem Jabłonowskim z Przyborowia, w ramach
ziemiańskiej „Thrczy” finansowali działania Komendy Obwodu AK, na potrzeby
I zgrupowania AK oddali stado krów, przechowywanych przed okupantem w lasach
maj. Witkowice, w ich dworze odbywały się lekcje tajnego nauczania. W 1944 Dem
bińscy powrócili do Lublina, gdzie J. D. pracowała jako urzędniczka w biurze
KUL u, jednocześnie zajmując się domem akademickim. W czasie późniejszym
w całości poświęciła się młodzieży studenckiej na KUL-u.
Po śmierci H. D., w 1953 J. D. została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża, przyjmując imię zakonne Henryka. Współpracowała z s. Teresą Landy
przy tłumaczeniu książki Garigou-Lagrange’a Trzy okresy życia wewnętrznego, pracowała
w internacie jako wychowawczyni, mianowana pierwszą radną domu zakonnego w Las
kach, była też kierowniczką postulatu, jak również przełożoną Domu św. Franciszka
w Laskach. Po zawale serca odnalazła swoje miejsce w bibliotece (obecnie Biblioteka
Wiedzy Religijnej), gdzie pracowała w czytelni, katalogowała książki, zwłaszcza obcoję
zyczne (władała językiem angielskim i francuskim), służyła pomocą, gdy do klasztoru
przybywali goście zagraniczni. O Jadwidze z Szeptyckich Dembińskiej s. Koleta napisała,
że „siostra Henryka żyła tu jakby innym życiem, ukryta w Bogu, zapomniana przez wielu
ludzi, promieniująca pokojem i radością, którą czerpała z Krzyża”.
Jedyny syn J. i H. D.: 1. Ludwik Augustyn (28.08.1928 w Witkowicach - 5.02.2000
w Warszawie), strzelec Placówki Sędziszów I i II zgrupowania AK, w wieku 16 lat
w walkach partyzanckich został ranny, dr prawa międzynarodowego UAM w Pozna
niu, wykładowca KUL-u, sekretarz generalny „Pax Romana”, wiceprezes KIK-u
w Warszawie, ambasador RP przy ONZ w Genewie, dyr. Biura Szkolenia MSZ, ka
waler maltański, oż. z Marią ze Skarbek-Borowskich, muzykologiem, córką mw Wło
dzimierza z Minogi i Elżbiety z Jaroszyńskich, ich dzieci: 1.1. Paweł Henryk
(ur. 16.05.1955), oż. z Dominiką Goumard (Francuzką), ich dzieci: 1.1.1. Izabela Ri
ta Dominika (1984), 1.1.2. Antoni (1986), 1.1.3. Anna Rita (1988); 1.2. Marek (ur.
i zm. 1957); 1.3. Maria Elżbieta (ur. 27.05.1960), za Henrykiem Janem Dembińskim
h. Nieczuja (synem Juliusza i Susan Adele Lamont, a wnukiem Stanisława Juliusza
i Marii Leonii z hr. Kwileckich), dzieci: 1.3.1. Christopher (ur. 1988), 1.3.2. Sophia
(ur. 1989), 1.3.3. Gabriela (ur. 1992).
Dok.: A. i J. K. Szeptyccy, Album rodziny Szeptyckich, W 1976; Almanach Woreyd 1928 i 2002; Archiwum
Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie (dok. s. Hemyki Dembińskiej); Spis ziemian, woj. lubelskie,
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s. 21,woj. krakowskiej. 29, woj. kieleckie, s. 6; A. Stańko, Gdzie Karpatprogi..., W. 1990; S. Swieżawski, Wiel
ki przełom. 1907-1945, L. 1989; tenże, W nowej izeczywistości. 1945-1965, L. 1991; M. Żółtowski, Blask
prawdziwego światła. Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło, L. 1999; tenże „Tarcza Rolanda", Kr. 1989.

Piotr Szymon Łoś
DUNIN PIOTR JERZY ze Skrzynna h. Łabądź (19.06.1901-25.02.1942), współwł.
maj. Kopytówka (pow. wadowicki). Syn Stanisława (28.10.1848-30.05.1903) i Marii z Pruszyńskichh. Rawicz (12.11.1858-16.05.1940). Ur. w Głębowicach (pow. wadowicki).
Rodzeństwo: 1. Albina (24.01.1890-18.09.1972 w Warszawie), za Izasławem Nowina-Sroczyńskim, wł. maj. Seroki w pow. sochaczewskim; 2. Tytus (9.03.189210.09.1939 w Tryńczy k. Przeworska), oż. z Marią Romer z Chyszowa (1890-1969),
wł. maj. Gierałtowiczki w pow. wadowickim; 3. Olga (22.11.1893-24.10.1959 w Po
znaniu), za »->• Stanisławem Dzierżykraj-Morawskim, wł. maj. Plantawpow. opatow
skim; 4. »-►Józef Stanisław (9.06.1896-16.03.1980), wł. maj. Głębowice; 5. Ludwik
(28.02.1898-23.09.1949 w Krakowie), współwł. Kopytówki i wł. Brzezinki (pow. wa
dowicki).
P. D. zdał maturę w 1919 w Gimn. im. Jana Sobieskiego w Krakowie. Po ukończe
niu Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Dęblinie służył w I I P. Lotniczym w Krakowie. Po
zakończeniu służby wojskowej, od 1926 do wybuchu II wojny światowej gospodaro
wał w Kopytówce, zastępując brata Ludwika. Kopytówka liczyła 162 ha użytków rol
nych, 27 ha pastwisk i 8 ha łąk. Dla zwiększenia dochodowości i ze względu na bliskie
położenie Krakowa — co dawało lepsze możliwości zbytu — P. D. wprowadził ho
dowlę krów nastawioną na wysoką mleczność. Rozpoczął też uruchamianie własnej
wytwórni serów, lecz wybuch wojny przeszkodził pełnej realizacji tego projektu.
Po chlewni świń rasy angielskiej do dziś zachował się zabytkowy budynek o ciekawej
architekturze; po wojnie gmina prowadziła w nim nadal hodowlę świń. W stawie znaj
dującym się na terenie majątku hodowano na własne potrzeby karpie.
Zegarmistrzostwo było swoistą pasją P. D. Obok dworu w małym domku urucho
mił warsztat, gdzie spędzał wiele czasu, naprawiając i konstruując zegary.
W 1939 został zmobilizowany i uczestniczył w obronie powietrznej kraju w randze
dowódcy III plutonu samolotów łącznikowych, przydzielonych do dyspozycji do
wódcy wojsk lotniczych Armii „Kraków”. Po klęsce wrześniowej przedostał się do
Francji, gdzie służył w Polskiej Bazie Lotniczej w Bron pod Lyonem. Po kapitulacji
Francji dostał się do Anglii, gdzie skierowano go do 309 Dywizjonu w Dumfries
w Southern Upland w Szkocji. Był tam zastępcą dowódcy eskadry A. 25.02.1942
na Westland „Lysander” nr 9472, wraz z dwoma innymi samolotami uczestniczył w lo
cie ćwiczebnym. Niestety nie wyszedł z lotu nurkującego i uderzył w drzewo na
północ od Galloway. Jak wykazało badanie szczątków samolotu, powodem tragedii
było uszkodzenie układu sterowania. Porucznik P. D., znany w dywizji jako „Dzia
dzio”, był powszechnie łubianym i szanowanym dowódcą. Był gospodarzem kasyna
oficerskiego, gdzie dał się poznać jako dobry organizator życia towarzyskiego.
Został pochowany na cm. w St. Andrews w Dumfries.
P.D. oż. był z Honoratą Skibniewską h. Ślepowron, córką Ludwika i Felicji z Jaksa-Dębickich h. Gryf. Ślub odbył się 28.04.1926 w Maćkowicach w pow. przemyskim.
Dzieci nie mieli.
Dok.: J. S. Dunin, Millenium Duninorum (historia rodzimy Duninów), mps; Migawki, mps w Bibliotece
Ossolineum we Wrocławiu; Korespondencja i inne dokumenty rodzinne; O. Cumft i H. K. Kujawa, Księga
lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946, W. 1989.

Amelia Duninowa
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DWORSKI ALEKSANDER HENRYK h. Prus I (14.09.1878-17.10.1945), wł. maj.
Hawłowice Dolne (pow. jarosławski) i Rączyna (pow. przeworski), dr praw, polityk
konserwatywny. Syn Kazimierza Augusta (13.03.1851 we Lwowie - ok. 1901) i Ewy
Heleny Antoniny Wolskiej h. Rola (11.05.1859 w Boguchwale - 2.01.1882 w Sielcu),
córki Jana Kantego i Kamili ze Straszewskich. Ur. w Sielcu k. Przemyśla.
Wcześnie osierocony przez matkę, został w wieku ośmiu lat oddany do Zakładu
Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie, gdzie uczył się w 1.1886-1893.
Po ukończeniu szkoły średniej od 1897 studiował
prawo na ULw., uzyskując w 1902 stopień dr. W 1.
1901-1902 odbył jednoroczną służbę wojskową
w 2 p. uł. w Tarnowie.
W 1902 rozpoczął gospodarowanie w maj. H a
włowice Dolne (288 ha), kupionym od Teofila
Żurowskiego przez jego dziadka Aleksandra
Dworskiego. Po jego śmierci w 1908 objął Hawło
wice Dolne na własność. W tym samym czasie
otrzymał w spadku po teściu Stefanie Preku maj.
Rączyna (400 ha). Nie posiadając wykształcenia
rolniczego, A. D. zdobył doświadczenie i głęboką
wiedzę w tym zakresie, odbywając najpierw prak
tykę rolniczą w Saksonii i Danii, następnie działa
jąc w jarosławskim Kole Ziemian, a z czasem
w ZZ. W chwili objęcia przez A. D. Hawłowice
Dolne nastawione były wyłącznie na produkcję
zbożową. Uważając ten kierunek gospodarowa
nia za zbyt jednostronny i ryzykowny z powodu
częstych nieurodzajów, A. D. przestawił go w na
stępnych latach na hodowlę, sprowadzając z FryAleksander Dworski
zji bydło zarodowe, zaprowadził też plantację bu
raków cukrowych oraz kwalifikowaną przez Tow.
Gospodarskie Wschodniej Małopolski we Lwowie uprawę zbóż siewnych, m.in. jęcz
mienia jarego odmiany hanna, nasion buraczanych, traw, m.in. odmiany rajgras an
gielski i ziemniaka odmiany dido i ursus. Działania te doprowadziły wkrótce do
znacznego wzrostu dochodowości majątku. Zaraz po objęciu maj. wstąpił w 1902 r.
do łańcucko-jarosławskiego oddziału Tow. Gospodarskiego, z którym związał się na
długie lata. Od 1903 był wielokrotnie wybierany delegatem do rady Ogólnej tego
Tow., a od 1906 był członkiem rady oddziału.
Działalność publiczną rozpoczął w 1904, wchodząc z grupy większej własności
do Rady Pow. w Jarosławiu, w której zasiadał do 1939. W 1938 został wybrany do Rady
Wojewódzkiej we Lwowie. W początkach I wojny światowej A. D. wyjechał z rodziną
do Zakopanego, gdzie przebywał do lata 1915. W tym czasie brał udział w licznych ze
braniach z przebywającym i tam ziemianami, propagując m.in. konieczność szacowania
strat powstałych w wyniku działań wojennych jako podstawę ewentualnych odszkodo
wań. Powróciwszy do Hawłowic, zastał dom kompletnie obrabowany przez wojska ro
syjskie, zniszczone instalacje elektryczne i wodociągowe oraz wielkie straty w inwenta
rzu i zabudowaniach gospodarczych. W następnych latach niemałym wysiłkiem odbu
dowywał majątek, doprowadzając go do znakomitej kondycji.
A. D. brał czynny udział w pracach organizacji ziemiańskich. Był aktywnym człon
kiem jarosławskiego Kółka Ziemian, a po powstaniu w 1919 Ogólnego Zjednoczenia
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Dwór w Hawłowicach Dolnych. Stan z 1959 r.

Ziemian włączył się w działalność tej organizacji. W 1919 zorganizował jarosławskie
Kółko OZZ, stając na jego czele. W czasie wojny z bolszewikami w 1920 zasłużył się zbie
raniem wśród ziemian środków na obronę kraju. W 1920 wszedł do Wydz. Zjednoczenia
Ziemian w Krakowie. Dotychczasowa działalność przyniosła mu zasłużone uznanie, cze
go wyrazem był wybór w styczniu 1923 na prezesa ZZ Małopolski Zachodniej w Krako
wie. Godność tę piastował następnie przez dwie kadencje w l. 1923- 1929, po czym od
1929 do 1931 był zastępcą prezesa. W 1924 odznaczony przez rząd francuski Orderem
„Mérite agricole”. Od 1923 do 1927 stał na czele Komisji Politycznej ZZ w Krakowie,
powołanej do czuwania nad rozwojem stosunków politycznych oraz nadawania politycz
nego kierunku pracom ziemiaństwa, a także przygotowania list kandydatów na wybory
parlamentarne i zebrania funduszu dyspozycyjnego. W tym samym czasie był członkiem
Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich (RNOZ) w Warszawie. Zwalczał, zarówno na
gruncie organizacyjnym, jak i w publicystyce, szkodliwe projekty reformy rolnej. W tym
czasie ogłosił drukiem Posłom do sejmu polskiego w sprawie reformy agrarnej ku rozwadze
słów kilka (Kr. 1919), w którejzdecydowanie przeciwstawiał się głoszonejprzez ludow
ców idei wyłącznego prawa do ziemi dla fizycznie na niej pracujących. Uważał, że refor
ma rolna w proponowanym kształcie jest jedynie środkiem doraźnym i na dłuższy czas
nie rozwiąże problemu biedy na wsi. Szansę na poprawę poziomu zamożności i kultury
wsi widział w uprzemysłowieniu kraju i likwidacji przeludnienia na wsi. Zniszczenie
większych majątków ziemskich przez ich parcelację uważał za nieuzasadnione ekono
micznie i niebezpieczne dla obronności państwa. Wskazywał też na szkodliwość koncep
cji wprowadzenia górnych limitów obszarowych gospodarstw rolnych, jako odbierającej
motywację do podnoszenia dochodowości produkcji i powiększania majątku. A. D. za
biegał też o podniesienie kultury rolniczej wśród ziemian, podkreślając konieczność dy
wersyfikacji produkcji i zwiększenia udziału hodowli.
A. D. słusznie upatrywał w upolitycznieniu ZZ, a później poparciu J. Piłsudskiego,
jedyną szansę zmiany niekorzystnych tendencji w polityce rolnej państwa. Za jego
prezesury w 1923 Rada Główna krakowskiego ZZ zaleciła członkom wstępowanie do
Stronnictwa Zachowawczego (SZ), którego A. D. był współzałożycielem i prezesem
(1923-1926). Jako członek Komisji Politycznej RNOZ i prezes SZ wnioskował
w 1925 wraz z prezesami innych stronnictw zachowawczych, aby konsolidację poli
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tyczną ziemian oprzeć na porozumieniu istniejących partii politycznych, a nie organizacji
ziemiańskich. Negocjacje A. D. w sprawie stworzenia bloku trzech stronnictw konserwa
tywnych — SZ, Stronnictwo Prawicy Narodowej, Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe (SChN) udaremniła nielojalna postawa lwowskiego koła SZ, które bez akceptacji ZG
SZ podjęło decyzję o fuzji z SChN. Po połączeniu się w początkach lutego 1926 SZ ze
SChN, został prezesem krakowskiego oddziału SChN. Z ramienia SChN wziął udział we
wrześniu 1927 w zebraniu przedstawicieli stronnictw zachowawczych w Dzikowie u Zdzi
sława Tarnowskiego. W końcu 1927 A. D. wszedł jako reprezentant ZZ w skład Zjedno
czonego Komitetu Zachowawczego w Krakowie, którego celem było przygotowanie akcji
wyborczej. W 1928 wraz z grupą innych członków SChN, m.in. z »->• M. Rudzińskim, sprze
ciwił się rezolucji Prezydium SChN zakazującej członkom kandydowania do parlamentu
z listy BBWR i przystąpił do nowo powstałego z rozłamu SChN Stronnictwa Chrześi jańsko- Rolniczego, kontynuując prace w ramach Komitetu Zachowawczego. Podobnie jak
większość krakowskiego ZZ, reprezentował postawę prorządową, należał do BBWE.
A. D. był też członkiem wielu towarzystw. Od 1906 był członkiem wydz. okręgowego
TKZ w Jarosławiu i szacownikiem dóbr. W 1909 z jego inicjatywy zawiązało się Kańczucko Pruchnickie Tow. Łowieckie „Diana”, którego A. D. został prezesem. Dzięki
jego energicznej działalności szybko podniesiono pogłowie zwierzyny, m.in. w wyniku
rygorystycznej walki z kłusownictwem i sprowadzania z zagranicy zwierzyny zarodowej.
A. D. był ponadto: członkiem Małopolskiego Tow. Łowieckiego (1922-1930); delega
tem na Zgromadzenie Ogólne i członkiem Rady Nadzorczej Tow. Wzajemnych Ubez
pieczeń w Krakowie (1926-1932); członkiem, a w 1.1930-1933 prezesem, Małopolskie
go Tow. Rolniczego w Krakowie, członkiem Związku Stowarzyszeń Plantatorów Bu
raka Cukrowego w Warszawie — w 1937 został wybrany do Komisji Rewizyjnej tego
związku, oraz wiceprezesem Związku Organizacji Rolniczych w Warszawie.
Wiosną 1944, na wieść o zbliżaniu się wojsk sowieckich, A. D. wyjechał razem
z rodziną z Hawłowic Dolnych w obawie przed represjami ze strony wkraczających
komunistów. Dworscy zatrzymali się w Niegoszowicach pod Krakowem, majątku
rodziny Rostworowskich, gdzie spędzili ponad pól roku. Tutaj w styczniu 1945 prze
żyli przejście frontu. Po zakończeniu wojny osiedli na Dolnym Śląsku. A. D. zm.
w Wałbrzychu w wyniku źle przeprowadzonej operacji i tam został pochowany.
A. D. poślubił 23.08.1902 w Pantalowicach (pow. łańcucki) Stefanię Marię Borck-Prek h. Borek (8.12.1876 w Pantalowicach - 17.11.1950 w Szczawnie Zdroju), córkę
Stefana i Zofii z Cybulskich, wł. Pantalowic Górnych i Rączyny, Stefania D., podobnie
jak jej mąż, zabiegała o podniesienie kultury i dobrobytu wsi. W tym celu urządzała
w Hawłowicach Dolnych kursy dla kobiet wiejskich, m.in. półroczne kursy szycia, sześ
ciotygodniowe gotowania i higieny. Latem, w czasie żniw opłacała osobę, która zajmo
wała się wiejskimi dziećmi. Urządzała dla nich gry, przedstawienia i tańce. Obydwoje
dworscy współpracowali w okresie międzywojennym z Tow. Szkół Ludowych w organ
izacji półkolonii dla dzieci. W 1940 razem z sąsiadką Marią z Trzecieskich Wolską, żoną
Romana Wolskiego z Hawłowic Górnych, rozpoczęła starania o wybudowanie ka
->
plicy w Hawłowicach, deklarując na ten cel środki finansowe. Stefania D. działała od
początku w Kole Ziemianek pow. jarosławskiego, założonym w 1908 przez Helenę
z Cieńskich Wolską z Siennowa. Wśród licznych działań o charakterze głównie charyta
tywno-społecznym Koło to patronowało ochronce w Pruchniku. Stefania D. była ogól
nie lubiana, towarzyska, tworzyła zawsze atmosferę pogody i optymizmu. Wykazywała
przy tym ogromny chart ducha, mimo wszystkich ciosów, jakie jej przyniosło życie. Ową
pogodę ducha, życzliwość dla ludzi i gościnność zachowała do końca swego życia. Zm.
nagle w Szczawnie Zdroju i została pochowana obok męża w Wałbrzychu.
21

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

Dzieci: 1. Ewa Maria Zofia (15.07.1903 w Hawlowicach Dolnych - 7.05.2005 w
Londynie), za Ronem Goldsmidem, bezdzietni; 2. Stefania Aleksandra Maria
(23.04.1905 w Hawlowicach Dolnych - 12.1995 w Londynie), panna.
Dok.: Chyrowiacy. Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów
w Chyrowie, 1886-1939, oprać. L. Grzebień, J. Kochanowicz, J. Niemiec, Kr. 2000; A. Dworski, Hawłowice
Dolne, w: Księga pamiątkowa, t. 2, s. 805-810; Encyklopedia historii drugiej Rzeczypospolitej, W. 1999, s. 433;
J. Łopuski, Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie (sierpień-grudzieti 1944). Wspomnienia i dokumenty,
W 1990; W. Mich, Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918-1939, L. 2000; Sz. Rudnicki, Chześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze. Walka ziemian o zdobycie wpływów politycznych, w: Ziemiaństwo polskie 17951945, pod. red. J. Leskiewiczowej, W. 1985, s. 190,192; W. Władyka, Działalność polityczna polskich stron
nictw konseiwatywnych w latach 1926-1935, Wr. 1977; Informator Ziemiański z kalendarium na rok rolniczy
1925/26, Lw. [1925], s. 113; „Łowiec” 1910, nr 7, s. 82; 1910, nr 8, s. 94; 1912, nr 8, s. 94; „Przegląd Ziemiań
ski” 1923, nr 4, s. 3\ Rolnik 1867-1937, [Lwów 1938]; Schematyzmygalicyjskie z lat 1905-1914;
woj. lwowskie, s. 31; Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, teczka parafii Pruchnik, sygn. 201 (akta no
we); AP Kraków, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, t. 641, s. 945; t. 675, s. 121; t. 680, s. 41; Starostwo
Grodzkie Krakowskie 203,237; Archiwum Potockich w Olszy, okólniki Z Z w Krakowie, niesygn.; Muzeum
w Jarosławiu, Akta miasta Jarosławia 68, s. 41-2; Centralnyj Derzavnyj Istorycznyj Archiv Ukrainy we
Lwowie, f. 165, opis 6, dielo 138 (podania o potwierdzenie szlachectwa), k. 27-35; Obłastnyj Archiv Lvivskoj Oblasti, f. 26 (akta ULw.), opis 15, dielo: 103, k. 42v; 108, nr 209; 109, nr 232; 110, nr 239; 111, nr 225;
496, k. 4 8,63v; Sąd Rejonowy w Jarosławiu, Wydz. Ksiąg Wieczystych, whl 128 dla dóbr tabularnych; USC
Pruchnik, księga metrykalna chrztów wsi Hawłowice Dolne; USC Przemyśl, księga metrykalna wsi Sielec;
E. Wolski, Pamiętnik, rkps; informacje córki Ewy Goldsmid.

Marian Wolski
DYMECKI STANISŁAW h. Sulima (19.04.1870-12.01.1927), wh maj. Pilokarnie-Ułana (gub. suwalska), sędzia pokoju i radca TKZ w Suwałkach. Syn Kazimierza To
masza (6.03.1822-13.04.1885) i Marii Magdaleny z Lisowskich (1822-13.09.1894).
Rodzeństwo (przyrodnie z pierwszej żony ojca Konstancji Zuzanny Więckow
skiej): 1. Tekla, 2. Wanda, 3. Julia, 4. Irena, 5. Kazimierz, 6. Władysław.
Po I wojnie światowej majątek, o powierzchni ponad 400 ha, znalazł się w obrębie
Litwy Kowieńskiej. Brak stosunków dyplomatycznych Polski z Litwą utrudniał kon
takty z Krajem. Mimo licznych przeszkód S. D. zdołał wykorzystać powojenną ko
niunkturę, osiągając pomyślne wyniki gospodarcze. W wyniku przeprowadzonej na
Litwie reformy rolnej (1925) obszar majątku wynosił 82 ha. Po śmierci S. D. Pilokarnię przejął najstarszy syn »-*■Kazimierz.
S.
D., był trzykrotnie żonaty. Z pierwszej żony Bolesławy z Sas-Kulczyckich
(1864-1899) miał troje dzieci, z drugą żoną Janiną z Kulińskich (1869-1909) czworo
dzieci. Trzecia żona Maria z Gallerów, l°v. Michałowska, miała z pierwszego małżeń
stwa dwoje dzieci: Halinę i Władysława Michałowskich.
Dzieci S. D. wszystkie ur. na Litwie (otrzymały wykształcenie wyższe lub półwyższe): l a. Janina (1895-1964), nauczycielka, sanitariuszka w wojnie 1920. Razem
z Marią Wittekówną i Aleksandrą Piłsudską współtworzyła Przysposobienie Wojsko
we Kobiet. Po wojnie pozostała w Polsce. Brała udział w Powstaniu Warszawskim
w randze kapitana. Była Komendantką Wojskowej Służby Kobiet Okręgu Warszaw
skiego AK. Po Powstaniu wywieziona do Oberlangen była więziona w stalagu VIc,
gdyż nie przyznała się do swego stopnia oficerskiego. Po uwolnieniu wyjechała
w 1946 do Anglii i 1961 wróciła do Polski. Zm. w Warszawie, pochowana na cm. Woj
skowym, w kwaterze „Parasola”. Odznaczona Żelaznym Krzyżem Zasługi; 2a. Ka
zimierz (1897-1945), po wojnie zamieszkały w Polsce; 3a. Maria (1898-1980), nau
czycielka, sanitariuszka w wojnie 1920, po ukończeniu Szkoły Gospodarstwa Wiej
skiego w Snopkowie uczyła w szkołach gospodarstwa wiejskiego. Osoba o wielkim
sercu — „rodzinne pogotowie”, zm. w Grodzisku Mazowieckim, gdzie zam ie
szkała po wysiedleniu z własnej willi „Zakopianka” w Milanówku — pochowana
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w M ilanówku; 4b. Jan Lech
(1902-1968), inż., po ukończe
niu 18 lat i gimnazjum na we
zwanie gen. J. Hallera z Bata
lionem Harcerskim zaciągnął
się do A rm ii O c h o tn ic z e j
i przeszedł szlak bojowy od cy
tadeli warszawskiej do Grod
na. Po powrocie do Warszawy
wstąpił na politechnikę, lecz
p rz e rw a ł n a u k ę , by w ziąć
udział w Powstaniu Śląskim.
S tu d ia u k o ń c z y ł d o p ie r o
w 1927. Po wojnie pracował
w C entralnym B iurze K on
strukcji Okrętowych w Gdyni.
Rodzina Dymeckich po powrocie z wojny 1920 r.
Był zapalonym żeglarzem, miał
Stoją od lewej: Czesław, Kazimierz i Lech, siedzą od lewej:
stopień jachtowego kap. m or
Janina, Stanisław (ojciec) i Maria, u dołu Wojciech.
skiego, był komandorem Yacht
Klubu Polski. Zm. w Warsza
wie, pochowany na cm. Powązkowskim. Oż. z M arią z Mańkowskich, miał syna
4.1. Jerzego; 5b. Czesław (1903-1976), uczestnik walk 1920. Po wojnie pracował
jako geodeta. Członek AK, uczestniczył w Sarnakach w odszukaniu i przetran
sportowaniu do Anglii elementów niewypału rakiety V2. Pochowany w Gostyni
nie. Oż. z Kazimierą Kawecką — mieli dzieci: 5.1. Małgorzatę i 5.2. Tomasza; 6b.
Krzesława, zm. w dzieciństwie; 7b. Wojciech (1906-1940), ukończył Oficerską
Szkołę Piechoty i od 1.09.1927 służył w WP. W dniu wybuchu II wojny światowej
był dowódcą kompanii w 4 Batalionie Pancernym stacjonującym w Brześciu.
Wzięty do niewoli sowieckiej, wywieziony do Kozielska, rozstrzelany w Katyniu
2.04.1940.
Dok.: J. Żenkiewicz Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym', Dziewczęta
ze stalagu VIc, opr. Bańkowska, E. Kabzińska, W. 1998, 1997, s. 482; Encyklopedia Powstania
Warszawskiego, t. IV; Jana Lecha Dymeckiego listy z frontu 1920, wyd. Burchard Edition, 2004; świadectwo
urodzenia ojca: Kazimierza Dymeckiego syna Kazimierza i Zofii z Potockich dn. 6.03.1822; drzewo
genealogiczne rodziny Dymeckich; pamiętnik córki Janiny; listy od i do Stanisława Dymeckiego; plany
majątku po reformie rolnej z 1925; nakaz opuszczenia majątku Pilokalnie z 27.05.1941; „Kurier
Warszawski” z dn. 30.01.1927 — nekrolog Stanisława Dymeckiego.

Jerzy Dymecki
DYMECKI KAZIMIERZ h. Sulima (1897-1945), wł. maj. Pilokalnie-Ułana (gub.
suwalska). Syn »+ Stanisława (19.04.1870-12.01.1927) i Bolesławy z Sas-Kulczyckich
(1864-1899).
Rodzeństwo: zob. biogram Stanisława Dymeckiego.
K.
D. w odpowiedzi na odezwę J. Piłsudskiego zaciągnął się do 10 p. uł. Po wojnie
wrócił na Litwę i po śmierci ojca w 1927 objął Pilokalnie i zarządzał nimi do 1940. Po
wkroczeniu wojsk sowieckich został wyrzucony z majątku i 14.06.1941 razem z rodzi
ną wywieziony na Syberię do Bijska w Ałtajskim Kraju. Mimo usiłowań nie zdołał do
stać się do armii Andersa i w 1943 został powołany do armii Berlinga. Zginął
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24.04.1945 w walkach o Berlin. Żona Halina z Michałowskich zdołała uratować dzie
ci: Stanisława Zbigniewa i Helenę, i wrócić do Polski.
Dok.: zob. biogram Stanisława Dymeckiego.

Jerzy Dymecki
DZIANOTT KAZIMIERZ FORTUNAT JÓZEF (1.06.1883-30.10.1956), współwł.
maj. Giebułtów (pow. miechowski) i Ropocice (pow. włoszczowski), rolnik. Syn Sta
nisława (1858-22.11.1918) i Anieli ze Śmiałowskich (1861-26.04.1934).
Rodzina Gianotti de Castellati przybyła z Włoch do Polski w końcu XVI w. i szyb
ko spolszczyła się, zmieniając obcą pisownię nazwiska na „Dzianott”. Dzianottowie
znani byli w Warszawie jako bogata rodzina kupiecka. W XVII w. należały do nich
kamienice na Rynku Starego Miasta „Pod Fortuną” i „Pod Murzynkiem”. Polskie
szlachectwo otrzymali w 1662.

Kazimierz Dzianott

Dwór w Giebułtowie

24

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

Rodzeństwo: 1. Zygmunt (1881-16.12.1939),
gospodarujący w maj. Ropocice, został śmiertelnie
ranny podczas napadu bandytów na dwór; 2. Ta
deusz (zm. w wieku 16 lat na początku XX w.).
K.
D. po zdaniu matury w Krakowie ukończył AR
w Dublanach. Po odbyciu praktyki rolniczej zaczął
gospodarować w rodzinnych dobrach Giebułtów.
W 1920 zgłosił się jako ochotnik do oddziału kawa
lerii, przyprowadzając kilkanaście koni.
Maj. Giebułtów liczył 585 ha ziemi ornej, 58 ha
łąk, 87 ha lasów oraz 12 ha pięknego starego parku
z urozmaiconym starodrzewem (wycięty doszczętnie
przez powiatowych notabli w 1947). Na dobra Ropo
cice, nabyte w 1919 od Michała i Marii hr. Komorow
skich, składało się 255 ha gruntów ornych, 35 ha łąk
oraz 450 ha lasów. K. D. był cenionym i aktywnym
członkiem Związku Hodowców Szlachetnego Konia
Półkrwi. W 1.30. pełnił urząd wójta gm. Książ Wielki.
W czasie okupacji czynnie wspierał organizacje
niepodległościowe. Po Powstaniu Warszawskim we
dworze Giebułtów znalazło schronienie ok. 40 osób.
Od świąt Bożego Narodzenia do 14.01.1945 stacjo
nowała w Giebułtowie i okolicznych wsiach Brygada
Świętokrzyska NSZ. W końcu stycznia po obrabowa
niu dworu przez bezpiekę i wyrzuceniu właścicieli, K.
D. wraz z rodziną, częścią rzeczy i mebli znalazł
Kazimierz Dzianott
schronienie w domu dr Danysz w Książu Wielkim. Po
paru tygodniach pobytu tam też znalazła go władza
ludowa, nastąpiła dalsza konfiskata wyposażenia dworu oraz nakaz natychmiastowego
opuszczenia pow. miechowskiego. Po paru miesiącach pobytu u rodziny w Krakowie K.
D. przeniósł się do Sopotu, gdzie podjął pracę dyspozytora w bazie transportowej. K.
D. zm. w Sopocie, pochowany został w grobie rodzinnym w Książu Małym (pow. mie
chowski). Na pogrzeb przybyło ok. tysiąca osób z Giebułtowa i innych wsi gm. Książ
Wielki, oraz byli właściciele sąsiednich majątków. Koszty związane z pogrzebem pokry
ło miejscowe społeczeństwo.
Oż. był z Janiną Dorant (1902-28.07.1990), artystką malarką. Małżeństwo było bez
dzietne.
Dok.: Spis obywateli, s. 30.

Kazimierz Dorant
GŁĘBOCKI JÓZEF h. Doliwa (1890-6.08.1944), współwł. maj. Drzewce (pow. pu
ławski), inż. Syn Henryka i Leonii.
J. G. ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Paryżu.
Majątek był dobrze zagospodarowany, inwentarz żywy dobrze utrzymany, a gos
podarstwo wyposażone w różne maszyny rolnicze. W niedużym parku, oprócz sta
rych drzew (np. piękny rozłożysty świerk przed frontem domu, pod którego gałęzia
mi organizowano podwieczorki na kilkanaście osób, oraz kasztanowce, którymi by
ła również wysadzona aleja prowadząca do dworu), zasadzono wiele młodych drze
wek różnych gatunków. Był też duży ogród warzywny. W obrębie majątku znajdo
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wał się magazyn zbożowy z ok. 1895. Magazyn ten podczas okupacji niemieckiej zaję
ty był przez Niemców w celu magazynowania zboża, odbieranego rolnikom w ramach
kontyngentu i strzeżony przez kilku uzbrojonych żołnierzy. Podczas II wojny światowej
majątek pozostawał w rękach właścicieli, którzy mimo różnych nakazów i zakazów władz
niemieckich (m.in. kontyngenty, kolczykowanie bydła i świń) dobrze sobie radzili. We
dworze stale przebywali ludzie, często na półfikcyjnych stanowiskach (np. praktykant rol
ny), którzy byli zagrożeni wywózką na roboty do Niemiec lub aresztowaniem. Gościła tu
także siostra żony z mężem i dziećmi, tj. Halina Kazimiera z Podleskich (1901-1974)
i Bronisław Ronikierowie h. Gryf (zm. 1946) z córką Anną Marią (1926-1947) i synem
Cezarym (1928-1944), wł. maj. Ochotniki (pow. Włodzimierz Wołyński), którzy uciekli
ze swego majątku z powodu napadów UPA. Przez dwa miesiące (maj-lipiec 1942) schro
nienie znalazła Aldona Dąmbska z córką Jolantą, gdy nie miały gdzie się podziać. Wyżej
opisana sytuacja trwała do jesieni 1942. W tym czasie do dworu zaczęli przychodzić pol
scy partyzanci po zaopatrzenie w żywność i odzież, chętnie wspomagani przez właścicieli.
Jednakże w miarę upływu czasu zaczęły się „odwiedziny” bliżej nieokreślonych grup
osób i bandytów, tak że w ciągu ok. jednego roku różnych „wizyt” było ok. trzydziestu. Je
den z napadów bandyckich zakończył się tragicznie. Wieczorem bandyci złapali na po
dwórzu i związali ekonoma i zamknęli go na stryszku drewutni, a 18-letnią pokojówkę
Marysię, również złapaną na podwórzu, zmusili do poproszenia o otwarcie drzwi do do
mu. Marysia jednak zawołała, aby drzwi nie otwierać, bo to bandyci. Wtedy została przez
nich zastrzelona. Od grudnia 1943 schronienie we dworze znalazł Karol Gustaw Ronikier, wł. maj. Mokrzec (pow. Włodzimierz Wołyński) i jego żona Ewa z Podleskich z Kurozwęk, oraz córka Krystyna. Uciekli z Wołynia przed nasilającymi się napadami bande
rowców (UPA).
J.
G., który wyjeżdżał nieraz do Warszawy, znalazł się tam przed wybuchem Po
wstania i 6.08.1944 został zamordowany przez własowców. J.G. oż. był z Józefą z Pod
leskich, współwł. maj. Drzewce.
Dok.: Lista; Wspomnienia Jolanty Rutkowskiej.

Jolanta Rutkowska
GOSTYŃSKA JANINA Z SUCHODOLSKICH h. Jastrzębiec (ur. 20.08.1913), wł.
maj. Mościska (pow. krasnostawski). Córka
Edwarda i Zofii z Trąbczyńskich.
Rodzeństwo: zob. biogram Edwarda Suchodolskiego.
J.
S. zdała maturę w gimn. Sacré Coeur we Lwowie. W 1. 1931-1934 studiowała
na SGH, uzyskując dyplom starszego kupca. Po zakończeniu nauki pracowała w Ban
ku Polskim. W styczniu 1937 wyjechała do Anglii i rozpoczęła studia ekonomiczne na
uniwersytecie w Nottingham, gdzie przebywała do czerwca 1939. Po powrocie do kra
ju zamieszkała w Gdyni i tam kontynuowała pracę w Banku. Wojna zastała ją na Wy
brzeżu i dopiero w październiku 1939 wyjechała z Gdyni i przeniosła się do rodzin
nych Mościsk.
Po aresztowaniu rodziców przez Niemców wyjechała z Mościsk, próbując dotrzeć
do władz niemieckich, aby doprowadzić do ich uwolnienia.. Była w Warszawie w sie
dzibie gestapo w al. Szucha i chciała wręczyć jednemu z gestapowców łapówkę. Inter
wencja ta nie powiodła się, Niemiec nie przyjął pieniędzy, a rodzice J. G. zginęli parę
dni później.
J.
G. wróciła do Mościsk i przejęła administrację majątku z rąk sąsiadów, którzy
zaopiekowali się gospodarstwem w czasie nieobecności właścicieli. Według danych
z 1944 ogólna powierzchnia dóbr wynosiła 492 ha, w tym grunty orne zajmowały 294
ha, łąki 33, lasy 142, stawy 8 ha. Uprawiano wówczas m.in. pszenicę (83 ha), żyto (27
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ha), jęczmień (16 ha), buraki cukrowe (22 ha), kartofle (20 ha), buraki pastewne (4,5
ha), marchew (3,5 ha).
J. G. prowadząc majątek jednocześnie współpracowała stale z ZWZ-AK. Mości
ska były oddalone od większych miast i bardziej uczęszczanych dróg, stąd szybko stały
się przedmiotem zainteresowania różnych organizacji konspiracyjnych, a także zwy
kłych band. Dwór był dobrym schronieniem dla wielu ludzi. W czasie okupacji do sto
łu nie siadało mniej niż 20 osób. Przez dłuższy czas przebywali tu m.in,
Edward
Donimirski z rodziną, Hauke-Bossakowie, Józef Ostoja-Gajewski, oficer zawodowy
WP, krewni J. G. — Tadeuszostwo Porębscy z Zamościa, którym Niemcy zabrali dom.
Ukrywały się w Mościskach osoby poszukiwane przez gestapo a nawet J. G. często nie
znała ich nazwisk i imion. Byli oni przyprowadzani na przechowanie, otrzymywali
w majątku fikcyjne zatrudnienie, np. jako ogrodnicy, praktykanci, a po pewnym cza
sie opuszczali dwór. W Mościskach odbywały się zebrania, narady i spotkania towa
rzyskie okolicznych oddziałów AK. W 1943 (?) J. G. gościła u siebie w czasie Bożego
Narodzenia komendanta AK na pow. krasnostawski, z żoną i synem. Obok stałej
współpracy z AK, musiała opłacać się także innym organizacjom: AL, GL i BCh.
Przedstawiciele tych organizacji pobierali z Mościsk stałą składkę, zaś partyzantka
sowiecka zabierała konie i żywność, np. wiosną 1942 zarekwirowała wszystkie konie
robocze i cugowe. Współpraca z organizacjami konspiracyjnymi nie chroniła majątku
przed częstymi wizytami przeróżnych oddziałów partyzanckich, jak również przed
najazdami zwykłych band, których przez całą okupację wiele krążyło w okolicy.
Wśród „wodzów” tych band J. G. często rozpoznawała chłopaków z sąsiednich wsi.
Przez całą okupację J. G. niosła pomoc więźniom w obozach jenieckich. W sumie po
magała stale 32 jeńcom. Do 19.07.1944 wysłała z Mościsk 533 paczek do różnych ofla
gów i stalagów. W ramach AK prowadziła opiekę nad rodzinami aresztowanych, za
bitych i zaginionych. Zbierała dla nich żywność, odzież i pieniądze. Interweniowała
u Niemców w sprawie osób aresztowanych, m.in. udało się jej wyciągnąć z Majdanka
jednego z pracowników dworskich, uwięzionego za nielegalny handel.
Wojska sowieckie wkroczyły do Mościsk 26.07.1944, mimo to J. G. wraz ze swoim
mężem prowadziła gospodarstwo do października 1944, gdy ostrzeżona przed gro
żącym jej aresztowaniem ostatecznie opuściła rodzinny majątek i przeniosła się do
wynajętego wcześniej mieszkania w Lublinie. W grudniu 1945 wyjechała z rodziną na
Ziemie Zachodnie i zamieszkała w Opolu. Po wojnie dokończyła na SGPiS rozpoczę
te przed wojną studia ekonomiczne i uzyskała tytuł mgr nauk ekonomicznych.
W 1975 przeniosła się z mężem do Warszawy.
J. G. 15.04.1944 w Orchowcu wzięła ślub z Adamem Gostyńskim (24.12.1896
w Ślesinie - 28.03.1978 w Warszawie), synem Władysława i Albiny z Porębiszów.
Adam G. był adm. majątków ziemskich. W czasie okupacji prowadził gospodar
stwo w Tarnawatce u Władysława hr. Tyszkiewicza, skąd został usunięty przez
Niemców. Na początku 1944 znalazł zatrudnienie w Mościskach, a po wkroczeniu
wojsk sowieckich został przez nich mianowany głównym administratorem ma
jątku. Po usunięciu go z tej funkcji wyjechał do Opola.
Dzieci: 1. Jacek (ur. 5.10.1945), abs. Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Opolu,
oż. z Anną z Osternów, ich dzieci: 1. 1. Marcin (ur. 10.11.1975), abs. PW; 1. 2. Michał
(ur. 9.07.1978).
Dok.: Informacje Janiny Gostyńskiej z Warszawy.

Tadeusz Epsztein
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GÓRSKI PIOTR h. Ślepowron (31.10.1859-13.03.1910), wł. maj. Świack (pow. au
gustowski). Syn Józefa (1797-1873) i Józefy z Jastrzębskich (1824-1893).
Ur. w Świacku.
P. G. był wnukiem Bartłomieja z Wizny, sędziego pokoju i Joanny z Targońskich.
Pierwszą żoną Józefa G. od 1826 była Karolina Selinger l°v. Gosiewska (zm. 1843) wł.
po mężu Teofilu G. maj. Świeck. Józef Górski odziedziczył po niej maj. Świeck.
Małżeństwo to było bezdzietne. Drugą żoną Józefa była Józefa Jastrzębska z którą miał
czworo dzieci. Józef G. stosował intensywne metody upraw rolnych, założył tzw. oborę
świackowską, opartą na selekcji i krzyżówce ras. Uczestniczył w budowie Kanału Augu
stowskiego, biegnącego przez jego dobra na odcinku śluz Czortek i Kurkul. Wspierał
Powstanie Styczniowe. Zjazd szlachty okolicznej w Świacku w dniu imienin jego i jego
żony Józefy podjął decyzję o włączeniu się do akcji powstańczej w ziemi grodzieńskiej.
Według dokumentów rosyjskich Józef G. prowadził werbunek chłopów do szeregów
powstańczych. Był więziony na Brygidkach w Grodnie i zagrożony konfiskatą mienia,
której uniknął, ponieważ ze względu na wiek nie brał osobistego udziału w akcji.
Rodzeństwo: 1. Józefa Sobolewska; 2. Maria Gąssowska; 3. Helena Zawiszyna.
P. G. kształcił się w III Gimn. w Warszawie, później w szkole realnej w Białymsto
ku, a następnie ukończył Inst. Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. Był
zwolennikiem idei pozytywizmu, zwłaszcza pracy organicznej w zakresie gospodarki
i oświaty — stąd jego kontakty z Elizą Orzeszkową i Marią Konopnicką. Jeszcze
z czasów gimnazjum warszawskiego był serdecznym przyjacielem Wacława Siero
szewskiego, który po powrocie z zesłania do Kraju Jakutów przebywał w Świacku,
gdzie napisał kilka swoich dzieł, m.in. „W matni”, „Risztau” a po 1909 w Paryżu opi
sał Świack w powieści „Zacisze”. P. G. był też w przyjaznych kontaktach z Aleksan
drem Świętochowskim, Jędrzejem Moraczewskim, Ignacym Daszyńskim i Stanisła
wem Staniszewskim, a z bliskiego sąsiedztwa — z Adolfem Świdą i Ludwikiem Dziekońskim.
Do odziedziczonych przez niego dóbr należały: Świack, fol. Gulwieńszczyzna,
fol. Kowniany, zwany też Angalią, oraz las Sonicze nad rzeką Marychą (razem ok.

Dwór w Świacku, ok. 1922
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773 ha). Świack należał niegdyś do kamedułów
wigierskich, co było widoczne w założeniu par
kowym. W naturalnym parowie założyli oni ka
skadę czterech stawów, zasilanych licznymi
źródłami. Równolegle do parowu usytuowano
lamus, podjazd, dwór, ogród włoski i lodownię.
Do 1939 ogród włoski zachował plan krzyża,
centralną altanę lipową i cztery warzywniki. Był
on obramowany od południa i zachodu alejami
grabowymi z lipami na narożnikach. Ogród bez
pośrednio przechodził w bór o prastarych uro
czyskach grabowych. Bór porastał skraj płyty
grodzieńskiej, jej stok i fałdy morenowe, opada
jące do pradoliny Niemna. Ten układ pejzażu
dominowało wypiętrzenie płyty grodzieńskiej,
zwane Angalią, według legend okolicznych daw
ne uroczysko jaćwieskie z granitowym głazem,
być może ofiarnym. Stary dwór spoczywał na
sklepionych ceglanych piwnicach, był uważany
za jeden z najstarszych drewnianych dworów na
Litwie; (w 1. 20. fotografował go Jan Bułhak).
Na południe od podjazdu wzdłuż jaru J. G. po
stawił w 1873 nowy murowany dwór, zaprojek
towany przez spokrewnionego z nim budowni
czego — architekta Pronaszkę. Dwór ten posia
Piotr Górski
dał cechy późnego klasycyzmu wileńskiego, jed
nak nie miał portyku, skreślonego na projekcie
przez właściciela, który powiedział: „Nie będę budował pałacu, gdy tyle biedy wokół”.
Dokoła nowego dworu dodano park secesyjny, a za stawami aneksy romantyczne.
W dworze świackowskim znajdowały się dzieła sztuki i meble po rodzinach Gosiew
skich, Sulewskich, Górskich oraz biblioteka licząca ok. 10 tys. woluminów, w tym kil
kanaście starodruków z dwutomowym dziełem Gutenberga „Registrum mundi”. Zo
stało ono zabrane przez oficera niemieckiego w czasie I wojny światowej.
P. G. powiększył odziedziczone dobra o Lipsk Murowany (453 ha) z ocalałą częścią
dworu, niegdyś Herburtów, maj. Szynkowce i 150 ha łąk Kępiny. To powiększenie dóbr na
stąpiło dzięki udoskonalaniu gospodarki i uprzemysłowieniu majątku. W 1878 P. G. zbu
dował w Świacku krochmalnię parową, a następnie syropiamię, których produkcja była
oparta o własne badania laboratoryjne. Był to okres wyjątkowej koniunktury w Królestwie
Polskim i w Rosji. Krochmal i syrop kartoflany były stosowane do celów spożywczych
i apretur. W tym czasie powstała też w Świacku mleczarnia mechaniczna, której produkty
były wysyłane do Warszawy i Łodzi. W 1895 zawiązał spółkę z Edwardem Murawskim z Justynianowa o kapitale początkowym pół miliona rubli. Spółka zakupiła w Nowym Dworze
Maz. ruinę po spalonej krochmalni, którą odbudowano i ponownie uruchomiono produk
cję. Fabryka, wyposażona w dwa motory parowe, stała obok dostępnego z Narwi basenu
portowego. Spółka posiadała przez pewien czas krochmalnię w Jakubowiczach k. Sando
mierza, zakupiła też część pojezierza Wejsieje (2500 ha) wysokopiennego puszczańskiego
lasu i jezior, z barokowym pałacem Bohdana ks. Ogińskiego. Niestety, wkrótce, w wyniku
trudności finansowych Spółki, Wejsieje zostały częściowo odprzedane. (W 1. 20. puszcza
została przez Litwinów wycięta, a pałac rozebrany na cegłę).
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P. G. zajmował się z wielką pasją sprawami społecznymi. W 1900 wraz z innymi
obywatelami ziemskimi zorganizował w Suwałkach Biuro Komisowe, którego zada
niem była sprzedaż komisowa nasion, nawozów i maszyn rolniczych. Był jednym z za
łożycieli Tow. Rolniczego Ziemi Suwalskiej i jako jego prezes członkiem zarządu
Tow. w Królestwie Polskim. W jego ramach zorganizował komisję statystyczną, ho
dowlaną, gospodarstwa domowego, organizacyjną i doradczą oraz komisję badającą
warunki bytu robotników w majątkach ziemskich. W 1903 Tow. Rolnicze wspomaga
ło powodzian z zalanych terenów Królestwa Polskiego oraz włościan suwalskich
w czasie nieurodzaju ziemniaków i pomoru bydła. P. G. brał też czynny udział w po
wołaniu Tow. Wzajemnego Kredytu i stowarzyszenia „Snop”, ubezpieczającego plo
ny od gradobicia. Na proponowaną, tak ważną w rozwoju gospodarczym, Kasę Pożyczkowo-Oszczędnościową nie zgodziły się władze rosyjskie. Był autorem odczytów
na tematy społeczne i rolnicze, organizatorem pokazów maszyn rolniczych, płodów
rolnych i ogrodnictwa. Był współinicjatorem i członkiem zarządu Tow. Kultury Pol
skiej oraz członkiem zarządu oddziału suwalskiego tego Tow. Był nadto korespon
dentem Polskiego Tow. Krajoznawczego, m.in. interesował go rozwój Zakopanego.
Spółka Górski-Murawski dorzuciła swą „cegiełkę” do odbudowy Wawelu. W 1909 P.
G. za najważniejszą działalność uznał popieranie rozwoju kółek rolniczych, związków
handlowych i organizację w miesiącach zimowych kursów dla drobnych rolników. Był
również inicjatorem programów i doświadczeń agrarnych. Zachowało się sformuło
wane przez niego Sprawozdanie z doświadczeńpolowych, wykonanych w 1901/2 r. w gu
bernii suwalskiej, wydane jako druk „Gazety Rolniczej” (1903). Ponadto wraz z mec.
Stanisławem Staniszewskim opracował dla Związku Postępowo Demokratycznego
Projekt reform agrarnych w Królestwie Polskiem (W. 1906). Projekt ten dotyczył po
większenia areału drobnych gospodarstw wiejskich i powstał na podstawie szerokich
badań ekonomicznych i statystycznych. Inne jego pisma nie zostały dotąd odnalezio
ne. O jego pracach pisała z uznaniem „Prawda” Świętochowskiego. Również proble
my oświaty starał się rozwiązywać na wielu poziomach. Uzyskał pozwolenia na zało
żenie szkoły ludowej i ochronki, które jednak za nauczanie w języku polskim zostały
zamknięte. Był jednym z patronów Szkoły Handlowej, założonej w Suwałkach w 1905
oraz Szkoły Rolniczej w Sztabinie, którymi opiekowało się Tow. Rolnicze Ziemi Su
walskiej.
W guberni suwalskiej od 1.70. XIX w. trwały prześladowania unitów, których prze
pisywano na prawosławie. Rosyjskie władze Królestwa ograniczyły również prawa ka
tolików. W szerokiej okolicy pozostawiono tylko dwa kościoły katolickie: w Silwanowcach i w Adamowiczach. Gdy w 1906 wyszedł ukaz cara, wprowadzający tolerancj ę wyznaniową, została odprawiona w Teolinie na cmentarzu przed kaplicą Górskich
pierwsza od dziesięcioleci msza święta. Uczestniczyła w niej wielka rzesza ludzi z po
bliskich gmin. P. G. nie ufając ukazowi, natychmiast załatwił pozwolenie na budowę
świątyni i dał na nią budulec z pobliskiego lasu świackowskiego. Kościół był gotów po
3 miesiącach dzięki spontanicznej i darmowej pracy parafian, a jego poświęcenie sta
ło się wielkim wydarzeniem. Wyrazem uznania wielu środowisk dla wszechstronnej
działalności P. G. był jego wybór na sędziego ziemskiego — odrzucony przez władze
rosyjskie — oraz na elektora do I Dumy, a także do Rady Państwa. Kandydatury
na posła nie przyjął. Do 1906 był zwolennikiem niepodległościowego nurtu PPS.
Zmarł niespodziewanie w Warszawie, gdzie przyjechał na zebranie Tow. Rolnicze
go. Wyprowadzenie jego zwłok z kościoła św. Aleksandra w Warszawie, a następnie
pogrzeb w Teolinie stały się tłumnymi manifestacjami. W związku z pogrzebem gu
bernator Striemiechow powiedział do Stanisława Staniszewskiego: „Zechce Pan
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w moim imieniu złożyć kondolencje rodzinie ś. p. Górskiego. Pomimo że diametral
nie różniliśmy się co do przekonań politycznych, jednak ceniłem tego człowieka.
Już od pół roku miałem zarządzenie z Petersburga z Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych, aby wywieść go na trzy lata przymusowego osiedlenia do Archangielska. Trzy
małem to zarządzenie pod suknem, ale obecnie otrzymałem ponaglenie, które już
musiałbym natychmiast wykonać. Dobrze, że będzie pochowany na swojej ziemi”.
Pożegnanie, umieszczone w numerze 12 „Prawdy” z 19.03.1910, głosiło, iż „od
szedł jeden z nielicznych, światłych i postępowych ziemian, co nie tylko słowem,
ale i czynem dawał świadectwo swoim przekonaniom. Szczerze demokratyczne dąże
nia oblekł on w swoim czasie w szeroki, postępowy program agrarny... całej swej oko
licy dawał przykład wzorowego gospodarstwa i służenia radą i pomocą młodszej
po pługu braci. Szkółki, ochronki, kółka włościańskie miały w nim swego opiekuna,
a rozbitki sprawy narodowej pomoc cichą i serdeczną”. W „Tygodniku Suwalskim”
ukazał się opis uroczystości pogrzebowych. Wśród innych wyrazów czci dla zmarłego
odnotowano: „Piękną myśl zapoczątkowali robotnicy w Świacku. (...) Chcąc uczcić
godnie pamięć zmarłego chlebodawcy złożyli wieniec świerkowy — zebrane zaś pie
niądze przeznaczyli na fundusz imienia Zmarłego dla Szkoły Handlowej w Su
wałkach”. Inicjatywa ta została poparta przez wiele środowisk.
P. G. był oż. z Marią z Sulewskich h. Pomian (1866-1954), córką Benona i Pelagh
z Trzeciaków. Ich dzieci: 1. Józef Piotr Alojzy (1889-1970); 2. Maria Regina (1891
w Świacku -1947 w Otwocku), abs. pensji A. Walickiej oraz kursów buchalteryjnych,
l°v. za Adamem Strawińskim (1866 w G randziczach-1954 w Otwocku), wł. maj. Bal
ia Wielka, 2°v. za Janem Łopuszańskim, prof. PLw. i jej rektorem, min. Robót Pu
blicznych IIRP, córka; 2.1a. Maria (1914 w Wilnie -1994 w Kielcach), studia rolnicze
w Dublanach, za Adamem llnow skim z Radkowa, abs. Dublan (zm. 1977), ich dzieci:
2.T\1. Stanisław (ur. 1938), abs. PW, oż. z Henryką Godzisz, abs. SGPiS, 2.1a.2. Maria
Aniela (ur. 1957), za Zdzisławem Antolskim, abs. WSP Kielce, wł. wydawnictwa „U
Poety”; 3. Bogna Helena (1892 w Świacku-1931 w Warszawie), abs. SGGW, za Leo
nem Kuczyńskim z Koroszczyna (1889-1941), dr. chemii rolnej w Lozannie, preze
sem SN w pow. bialskim, który zginął w Oświęcimiu, ich dzieci: 3.1. Witold (1923
w Koroszczynie -1942 zginął w Oświęcimiu), uczeń gimnazjum, 3.2. Stanisław (1923
w Koroszczynie - 1992 w Warszawie), abs. SGH, skazany w 1947 w procesie Witolda
Pileckiego na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, zwolniony w 1956, tłumacz
przysięgły, żona Barbara Luba, ich córka 3.2.1. Bogna (ur. 1964 w Warszawie), abs.
UW, Wydz. lingwistyki stosowanej, manager; 3.3. Adam (ur. 1927, zm. w dzieciń
stwie); 3.4. Teresa Bogna (1930-2005 w Koroszczynie), bankowiec, za Zygmuntem
Wlazło, inż. PW, rozwiedziona, wróciła do rodowego nazwiska Kuczyńskich i dworu
w Koroszczynie, ich synowie: 3.4.1. Krzysztof Wlazło (ur. 1953 w Warszawie), abs.
PW, 3.4.2. Maciej Jacek Kuczyński (przybrał nazwisko matki) (ur. 1956 w Warsza
wie), mechanik diagnosta; 4. Wacław Marian (1896 w Świacku -1941 zginął w Oświę
cimiu), wł. maj. Szynkowce, abs. PW, chemik, żona Zofia Żakiewicz, abs. UW, pra
wnik, 2°v. Schloesser, córka: 4.1. Janina (1930 w Warszawie - 1989 w Londynie), za
Stefanem Reveszem, konstruktorem, ich synowie 4.1.1. John, 4.1.2. Richard; 5. Zofia
Anna (1898 w Świacku - 1973 w Warszawie), abs. pensji A. Walickiej, potem Szkoły
Malarskiej w Warszawie, za Stefanem Otwinowskim (1895-1967), inż. elektr., ich
dzieci: 5.1. Andrzej (1922 w Toruniu - 3.08.1944 poległ w Powstaniu Warszawskim),
więzień Oświęcimia w 1941, student tajnego Wydz. Chemii PW; 5.2. Barbara (ur.
1924 w Toruniu), łączniczka w Powstaniu Warszawskim, więzień polit. w 1947-1950,
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prof. IBL PAN, syn 5.2.1. Jan Otwinowski (ur. 1961 w Warszawie), abs. fil. poi. UW,
manager w Commercial Union w Warszawie.
Dok.: W. Sieroszewski, Zacisze; „Gazeta Rolnicza” 1906-1910; „Tygodnik Suwalski” 1910, nr 12; „Ziemia”
1910; „Prawda” 1910, nr 12; R. Gołąb, Monografia Nowego Dwom Mazowieckiego i twierdzy Modlin,
W. 2001; A. Lam, Wacław Sieroszewski, 1858-1945, w: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 4,
W. 1971; A. Matusiewicz, Świack Górskich, „Jaćwież” 2000, nr 9; Tabliczka na murze Wawelskim; Wspom
nienia rodzinne.

Jeny i Kazimierz Górscy, Barbara Otwinowska
GÓRSKI JÓZEF h. Ślepowron (21.06.1889-10.01.1970), wł. maj. Świack z fol.
Gulwieńszczyzna (pow. augustowski). Syn *-►Piotra i Marii z Sulewskich.
Rodzeństwo: zob. biogram Piotra Górskiego.
J. G. skończył gimn. klasyczne w Augustowie, a następnie AR w Dublanach.
Był m.in. uczniem prof. Mariana Raciborskiego, który zaszczepił w nim głęboką wie
dzę i zamiłowania botaniczne. Ze szkolnych lat wspominał częste bytności i samotne
polowania w maj. Huta nad jeziorem Krzywe, w domu wuja Władysława Rydzewskie
go. Oba majątki Huta i Świack były niegdyś nadaniem Stefana Batorego dla kamedułów wigierskich. W połowie 1.90. bywał wraz z ojcem w Zakopanem, gdzie później le
czył się w sanatorium dr. Kazimierza Dłuskiego, jednego z pionierów leczenia gruźli
cy i bliskiego znajomego ojca.
W chwili śmierci ojca (1910) opiekę nad rodziną i majątkiem przejęła rada familij
na i po roku przekazała J. G. zarząd dóbr ojcowskich. W pierwszym rzędzie wykupił
ze spółki całość udziałów świackowskiej krochmalni i syropiarni. Do 1914 korzystał
on jeszcze z pomyślnej koniunktury na zbyt produktów do Rosji.
W 1922 nastąpił rodzinny podział własności: J. G. otrzymał Świack z fol. Gulwień
szczyzna oraz połowę krochmalni świackowskiej, Wacław dostał jej drugą połowę
i maj. Świack-Szynkowce, natomiast Lipsk Murowany oraz akcje krochmalni w No
wym Dworze Mazowieckim stały się wianem trzech sióstr. W l.20. Świack został nie
znacznie zmniejszony na rzecz reformy rolnej.
W czasie I wojny światowej Świack znalazł się na linii przesuwających się frontów.
W końcu 1914 we dworze przebywał sztab dywizyjny armii rosyjskiej. W lutym 1915
Niemcy posuwając się w kierunku Grodna walczyli o przeprawę przez kanał augu
stowski w Czortku, Rosjanie w oparciu o Świack blokowali przeprawę i szosę gro
dzieńską. J. G. pozostał samotnie we dworze i był świadkiem toczącej się wokół walki.
Po bitwie nad kanałem dostał się do Grodna, bronionego przez jednego z jego wujów
— gen. Mikołaja Sulewskiego, dowódcę rosyjskiej artylerii frontu północnego.
Po stronie niemieckiej Grodno zdobywały pułki poznańskie. J. G. obserwował wraz
z wujem toczącą się walkę i widział z punktu dowodzenia ostrzeliwany i palący się
dwór w Lipsku Murowanym. Niemcy po zajęciu Świacka zniszczyli inwentarz żywy
majątku, a jeden z ich oficerów zabrał z bogatej biblioteki świackowskiej inkunabuł
„Registrum mundi” Gutenberga. Po wyjściu Niemców w 1918 J. G. rozpoczął odbu
dowę majątku, przyczynił się również do odbudowy spalonego miasteczka Sopoćkinie. W 1919 wspierał materialnie Powstanie Sejneńskie, a następnie dał drewno na
odbudowę wsi Warwiszki, spalonej przez Litwinów za opowiedzenie się po stronie
polskiej. Przed zajęciem Wilna gen. L. Żeligowski stacjonował w Świacku, skąd otrzy
mywał zaopatrzenie. W związku z tym J. G. został skazany zaocznie przez władze li
tewskie na karę śmierci, anulowaną dopiero w 1.30. (w latach II wojny światowej był
to także przedmiot zainteresowań NKWD).
W czasie wojny 1920 wojska bolszewickie w pasie północnym posuwały się z nieby
wałą szybkością: 14.07. opanowały Wilno, a już 18.07. Grodno. Na wiadomość o tym,
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Dwór w Świacku, ok. 1938

że bolszewicy są już w odległym o kilka kilometrów Kopciowie, J. G. natychmiast zor
ganizował zbrojną ucieczkę rodziny, oficjalistów i sąsiadów. Wśród nich był jego
przyszły teść, Walery Tukałło z Białobłot, który postawiony przez bolszewików do roz
strzelania na wysokim brzegu Niemna, skoczył do rzeki i nurkując ocalił życie. Stało
się to lokalną legendą. Drogi do Warszawy były już zajęte przez oddziały Gireja. J. G.
znając doskonale teren, posuwał się równolegle do nich lasami i bagnami Biebrzy
i Narwi. Po drodze konwój uciekających przeszedł z bronią w ręku przez miasteczka,
już opanowane przez żydowską milicję komunistyczną, zachowującą się agresywnie.
Przed samą bitwą warszawską konwój szczęśliwie dotarł do stolicy. J. G. natychmiast
wstąpił do dywizji ochotniczej. Walcząc jako kanonier brał udział w pościgu wojsk so
wieckich, a następnie w bitwie niemeńskiej.
Po zdobyciu Grodna 23.09. został zwolniony z armii w celu zagospodarowania
zrujnowanego majątku. Odbudował krochmalnię, na syropiarnię zabrakło pieniędzy.
Stosował intensywną uprawę pól. Zapoczątkował odtwarzanie rasowej obory świackowskiej. Mleczarnię wznowił w pełni dopiero w 1938. Kryzys ekonomiczny 1.20. od
bił się dramatycznie na zrujnowanych majątkach Suwalszczyzny, odległych od ryn
ków zbytu. J. G. podjął interwencję w Warszawie o przedłużenie spłat długów TKZ
w imieniu okolicznego ziemiaństwa. On sam został ograbiony w pociągu, gdy wiózł
pieniądze Tow. na zakup koni i bydła. W l.30. Świack spotkały dwie klęski: gradobicia
i oberwania chmury. Ubezpieczenie majątku nie pokryło strat. Mimo to J. G. walczył
z trudnościami i starał się zwiększyć zasoby majątku. Wprowadził połową uprawę ty
toniu, założył nowe stawy rybne, poszerzył sady owocowe. Prowadził również do
świadczalną uprawę kukurydzy, która w końcu 1.30. dojrzewała na jego polach, w naj
zimniejszym zakątku Polski. Zona Halina założyła letnisko, które cieszyło się powo
dzeniem wśród inteligencji warszawskiej. Świack był malowniczo położony na zboczu
płyty grodzieńskiej, blisko Niemna, Kanału Augustowskiego, Hańczy i Marychy, la
sów i jezior augustowskich. Posiadał piękny park ze stawami i kortem tenisowym.
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J.
szczyna, majątku szwagra, Leona Kuczyń
skiego, k. Brześcia nad Bugiem, ponieważ
Świack był położony zbyt blisko granicy Prus
Wschodnich. Sam pozostał w domu, by uzy
skać pieniądze za dostawy dla wojska i opła
cić służbę. W pierwszych dniach września
wyjechał bezpowrotnie ze Świacka. Nie do
tarł do rodziny, gdyż jego pociąg został
zbombardowany po drodze, a następnych
pociągów do Brześcia już nie było. Przybył
do Wilna, a po 17.09. przekroczył wraz z woj
skiem polskim granicę litewską. W Gro
dzieńskim był poszukiwany przez NKWD li
stem gończym. W czasie aneksji Litwy do
ZSRR 17.07.1940 przeszedł przez zieloną
granicę do GG. Wydany przez przewodnika
w ręce sowieckie, przeszedł śledztwo w Mariampolu i Mińsku, Czerwieniu i Krasnojar
sku, gdzie został skazany 10.02.1941 przez
Józef Górski
NKWD z art. 74 kk BSRR na 5 lat zsyłki do
Pirowska (300 km od Krasnojarska). Po po
stojach w Czerwieniu i Krasnojarsku przybył do Pirowska, gdzie został kołchozowym
ogrodnikiem. W tym czasie dowiedział się, że jego matka wraz z wychowanką, Broni
sławą Mickiewiczówną, jest również wywieziona, do miejscowości Dragomirowka k.
Nowosybirska. Po porozumieniu Sikorski-Majski, korzystając z amnestii, razem
z matką i jej wychowanką, przedostał się przez Jangi-Jul — Krasnowodsk do portu
Pahlevi w Persji. W drodze matka przebyła tyfus. Przybyli do Isfahanu, gdzie J. G. zo
stał kierownikiem domu dziecka, a następnie do Libanu, gdzie uczył w gimnazjum.
W 1946 wyjechał wraz z matką do Rzymu, a w styczniu 1947 przybyli do Warszawy.
W czasie wojny jego żona, Halina, wraz z trójką małych dzieci zmieniała kilkakrot
nie miejsce pobytu, korzystając z pomocy dawnych przyjaciół rodziny: po zajęciu
przez Niemców Koroszczyna mieszkała w Starej Wsi Chełmickich pod Radzyniem,
następnie w młynie Adeli i Stefana Choteckich w Strzeszkowicach (pod Drzewicą),
a później w maj. Milanówek, dzierżawionym przez Tadeusza Zawadzkiego. Bezpo
średnio po wojnie zamieszkała w Sopocie, gdzie osiedliła się część jej grodzieńskiej
rodziny. J. G. pozostawił matkę pod opieką sióstr w Otwocku, a sam udał się do żony
i dzieci. Na Pomorzu objął administrację maj. Goctów pod Lęborkiem, a po nagłej
śmierci żony Haliny— maj. Zabłocie w okolicach Warszawy. Pracował jako inspektor
w Wydz. Rolnym Woj. Warszawskiego, a następnie jako urzędnik w Otwocku.
Zamieszkał tu ze swą najmłodszą siostrą, Zofią Otwinowską, z matką i z dziećmi.
W l. 60. nawiązał kontakt z dawnymi swymi pracownikami ze Świacka, którym wysta
wił wiele zaświadczeń, będących dla nich podstawą uzyskania emerytury. Bardzo so
bie cenił pamięć ludzką, jaka pozostała po Górskich w ziemi grodzieńskiej. Zmarł
w Otwocku.
Był człowiekiem o dużej kulturze humanistycznej, znał języki: łacinę, francuski,
niemiecki, rosyjski, bardzo wiele czytał, zarówno dzieł z zakresu literatury pięknej,
jak i geografii oraz historii, dotyczącej dziejów Polski i świata. Miał żywą wyobraźnię
i niezrównany talent aktorski oraz nie dające się zgasić nawet w najtrudniejszych mo
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G. wysłał 27.08.1939 rod

mentach poczucie humoru, był jednym z ostatnich polskich gawędziarzy, człowie
kiem o wielkim darze towarzyskim. Był znanym myśliwym, zbieraczem rzadkich ro
ślin, pasjonował się astronomią i numizmatyką. Jego zbiór numizmatyczny wynosił
ok. 30 kg rzadkich polskich monet. Do jego zamiłowań należała też fotografia.
Świack od 1945 znalazł się poza granicą Polski. Stary i nowy dwór funkcjonowały
jako dom starców, po jego likwidacji stary dwór rozebrano, a nowy popadł w ruinę.
Odwieczny las i drzewa w parku wycięto.
Oż. z Marią Haliną z Tukałłów h. Śreniawa (1897 w Białobłotach - 1947 w Sopo
cie), córką Walerego i Jadwigi z Sobolewskich z Białobłot, wł. fol. Halinów. Ich dzie
ci: 1. Piotr (1925 w Świacku - 1930 w Świacku); 2. Jerzy, ur. w Świacku, abs. SGGW,
oż. z Magdaleną Stamatello, dr nauk humanistycznych, ich syn 2.1. Michał (ur. 1964
w Warszawie), abs. UW, PW, SGH; 3. Kazimierz Tadeusz (ur. 1930 w Świacku), abs.
PW, architekt, oż. z Teresą Joanną Herse, ich dzieci: 3.1. Jan (ur. 1965 w Warszawie),
manager; 3.2. Maria Elżbieta (ur. 1970 w Warszawie), abs. ASP w Warszawie; 4. Ma
ria Krystyna (1935 w Świacku - 1993 w Warszawie), zootechnik, za Eugeniuszem
Stępniem, mechanikiem, ich syn 4.1. Tomasz (ur. 1963), przedsiębiorca budowlany.
Dok.: Fragmenty pamiętnika J. Górskiego; Wspomnienia rodzinne; Indeks represjonowanych; Aresztowani
na „Zachodniej Białorusi”, W. 2003.

Jerzy i Kazimierz Górscy
GRUŻEWSKI JAN h. Lubicz (1895-1939), wł. maj. Kielmy na Żmudzi, rolnik. Syn
Bolesława (1846-1915) i Gabrieli z Przeciszewskich (zm. 1942). Ur. w Kielmach.
Pochodził z rodziny ewangelicko-reformowanej , która w 1560 przeniosła się z Ma
zowsza na Żmudź, gdzie nabyła maj. Kielmy, który odtąd nieprzerwanie do 1941 był
jej własnością. Znajdował się tam murowany zbór ewangelicko-reformowany, ufun
dowany przez Jan Pawłowicza Grużewskiego (1540-1609), a następnie odnowiony
przez jego synową w 1638, w którego kryptach złożone zostały trumny z ciałami człon
ków rodziny Grużewskich.
Rodzeństwo: 1. Adolfina (1891-1941), znana z niezwykłej dobroci, podobnie jak ma
tka zmarła z wycieńczenia na Syberii; 2. Zofia (1892-1988), zesłana wraz z matką i siostrą

Gabriela Grużewska z synem Janem i córkami Zofią i Adolfiną
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Dwór w Kielmach

na Syberię, jako jedyna przeżyła katorgę. Po wojnie znalazła się w Londynie, gdzie wyszła
za swego kuzyna Stanisława Romera. Obie siostry były katoliczkami po matce.
J.
G. w 1915 ukończył z wyróżnieniem Gimn. im. Mikołaja Reja w Warszawie, a na
stępnie studiował w Wyższej Szkole Rolniczej. Miało go to przygotować do zarządza
nia rodzinnym maj. W 1919 wyjechał z Kielm, by wstąpić do polskiego wojska, co
przez lata uniemożliwiło mu powrót na Żmudź. Walczył w wojnie polsko-bolszewic
kiej 1920, a po jej zakończeniu zarządzał majątkami Aleksandra Meysztowicza, a na
stępnie Medarda Romera na Pomorzu. W 1925 wstąpił do służby dyplomatycznej,
pracując jako attache prasowy w Pradze, Bukareszcie i w Wiedniu. W 1938, kiedy na
wiązano stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Litwą, powrócił do swego ro
dzinnego majątku, którym zaczął zarządzać (właścicielkami pozostały formalnie jego
siostry i matka). Po wybuchu wojny w 1939 wyjechał do Polski, wstąpił do wojska i po
legł w kampanii wrześniowej. W zawartym w 1924 małżeństwie z Marią Kulczycką
nie pozostawił potomstwa.
W 1945 żołnierze „wyzwolicielskiej” Armii Czerwonej wyrzucili z kościoła trumny
z ciałami Grużewskich i spalili je przed kościołem. Miało to zakończyć „pański” etap
dziejów Kielm. Zbór przeznaczono na cele świeckie i dopiero po upadku komunizmu
zwrócono go prawowitym właścicielom. Obecnie służy miejscowej gminie luterańskiej i reformowanej. W dawnym dworze kielmeńskim mieści się muzeum tej rodzi
ny, której członkowie od 1989 regularnie odwiedzają swe gniazdo.
Dok.: B. Grażewski, Kościół ewangelicko-reformowany w Kielmach. Rys histoiyczny na dokumentach wzędowych, W. 1912; E. Romer, Dziennik 1919-1923, W. 1996, passim; M. Sieńkowska, Rodowód rodziny Gru
żewskich (mps w posiadaniu autora); K. Bem, Kielmy na Żmudzi — dzieje zboru i pewnej rodziny, „Jednota”
2001; Informacje własne autora; Informacje rodziny (Deirdre Hay, A. Romer)

Kazimierz Bem
GRUŻEWSKI JERZY h. Lubicz (1890-04.1943), wł. maj. Kurszany na Żmudzi, rol
nik. Syn Jana (zm. 1914) i Heleny ze Skowrońskich.
Pochodził z ewangelicko-reformowanej „dziewiałtowskiej” linii rodziny Grużew
skich, wywodzącej się od Jana Grużewskiego (1696-1763), wł. Kurszan i Dziewiałtowa na Żmudzi. Linia ta należy do najbardziej rozrodzonych w rodzinie, gdyż dzieli się
na gałęzie z: Kurszan, Pilamontu, Johanpola i Młodzianowa. Założycielem gałęzi
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z Kurszan był Stefan Grużewski (ur. 1776).
Kurszany zostały nadane przez Zygmun
ta III Wazę w 1631 w dziedziczne lenno m ę
skiej lin ii J e rz e g o G ru ż e w sk ie g o
(1591-1651), jako wynagrodzenie za jego za
sługi wojenne. Miały przechodzić na najstar
szego syna, a w razie wygaśnięcia rodu po
wrócić do Korony. Z tego powodu wł. Kur
szan pisali się „ordynatami na Kurszanach”.
Po uwłaszczeniu i działach rodzinnych li
czyły pod koniec XIX w. ok. 2800 ha pól, sa
dów i parków. Do właścicieli należały rów
nież wszystkie domy w miasteczku Kurszany.
J.
300 lat, był ochrzczony w kościele rzymsko
katolickim. Studiował rolnictwo na Downing
College w Cambridge, skąd wrócił na krótko
przed wybuchem wojny i śmiercią ojca. Ob
jęcie gospodarki uniemożliwiła J.G. I wojna
światowa, a następnie rewolucja 1917. Kur
szany, jako majątek leżący na Żmudzi, został
poddany litewskiej reformie rolnej, w wyni
Jerzy Grużewski
ku której został okrojony do ok. 330 ha. Do
piero pod koniec 1.20. była możliwa odbudo
wa zniszczonego gospodarstwa. J. G. był dziesiątym wł. tego majątku.
Po wybuchu II wojny światowej J. G. pomagał polskim oficerom internowanym na
Litwie kowieńskiej w przedarciu się do Francji. Po zajęciu Litwy przez Niemców ta
działalność oraz pomoc udzielana okolicznym Żydom przyczyniły się do jego zguby.
Oskarżony przez gestapo i uznany za „Judenfreunda”, został wysłany do obozu kon
centracyjnego na Majdanku i tam zamordowany w kwietniu 1943.
W 1918 poślubił Barbarę z ks. Puzynów (z Albrechtowa), a po unieważnieniu tego
małżeństwa w 1922 poślubił w katedrze w Oliwie Irenę z Bernatowiczów (zm. 1973)
z maj. Kurhany w pow. owruckim. Miał z nią dwoje dzieci: 1. Irenę (1923-1942); 2. Ja
na (ur. 1928), który po studiach dziennikarskich w Warszawie został współredakto
rem pierwszej powojennej książki o Powstaniu Warszawskim pt. Dni Powstania. Nie
podobała się ona jednak cenzurze iw 1959 Jan nielegalnie opuścił Polskę i osiedlił się
w Paryżu, gdzie podjął pracę w „Głosie Ameryki”. Jego reportaże z wojny Yom Kippur
wzbudziły przeciw niemu taką niechęć władz PRL-u, iż otrzymał formalny zakaz
wstępu na teren Polski. Po 1989 regularnie odwiedza Polskę. Jest odznaczony Krzy
żem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta”. Przez wiele lat był zastępcą sekreta
rza generalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich (AJE), zna biegle sie
dem języków. Oż. z Wandą z bar. Ike-Duninowskich, jest ostatnim potomkiem gałęzi
z Kurszan.
Dok.: zob. biogram

Jana Grużewskiego.

Kazimierz Bem
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G., jako pierwszy w rodz

HARRIS JOANNA HELENA BEATA z hr. OSTROWSKICH h. Raw icz odm .,
(ur. 2.09.1931), współwł. resztówki maj. Korczew (dawny pow. sokołowski, obecnie
siedlecki). Córka
Krystyna, wł. maj. Korczew i in., i Wandy z Krafftów h. Ogończyk. Ur. w Warszawie.
Rodzeństwo:
Renata Maria Krystyna
(1919-2000).
Dzieciństwo spędziła w rodzinnym Korcze
wie. We wrześniu 1939 wraz z rodzicami i bab
ką opuściła Polskę. Ojciec jej, »+ Krystyn, był
członkiem ekipy rządowej, eskortującej pol
skie złoto za granicę. Po udanej misji całej eki
py transportującej, wraz z rodzicami została na
emigracji w Wielkiej Brytanii. Kształciła się
w szkole dramatycznej, ale zrezygnowała z ka
riery teatralnej. Pracowała, m.in. wspólnie
z siostrą Renatą prowadziły kawiarnię. Na
stę p n ie p rzez w iele la t zajm ow ała się
sprzedaży mebli artystycznych, jest uznaną
znawczynią antyków, które na zamówienie ko
neserów sprowadzała z różnych stron świata.
Praca ta wiązała się z licznymi podróżami.
Na początku 1. 90. powróciła do Korczewa,
obejmując wraz siostrą kompleks pałacowo-parkowy (12,5 ha), dawną własność ojca
Beata z Ostrowskich Harris
Krystyna. Prace remontowe w zniszczonym
z siostrą Renatą Ostrowską
pałacu rozpoczęła od naprawy dachu i wa
lących się ścian, a kolejno wieży przy murze
ogrodzeniowym. Odnowiony został hall, a przy finansowej pomocy konserwatora za
bytków w Siedlcach prowadzona jest renowacja fresków. Wyremontowano jedną
z oficyn bocznych pałacu (w której zamieszkała wraz z rodziną), trwają prace przy
drugiej.
Na początku hodowała kozy, potem prowadziła mleczarnię, produkując wówczas
mało znane w Polsce mleko w kartonach. Obecnie rolnicy w Korczewie korzystają
z uruchomionej przez B. H. zlewni mleka, które odbiera następnie mleczarnia w Ra
dzyniu Podlaskim. Od kilku lat prowadzona jest hodowla bydła mlecznego. Stado
krów liczy ok. 50 sztuk i B. H. zamierza stale je powiększać. Ponadto B. H. od Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa najpierw wydzierżawiła, a po kilku latach odkupiła
stawy rybne (przed wojną również część maj. Korczew), prowadząc w nich opłacalną
hodowlę ryb. Działalność rolnicza jest powrotem do tradycji dóbr Korczewskich.
Tuż obok muru ogradzającego kompleks pałacowo-parkowy działa kawiarnia, do
stępna mieszkańcom wsi i turystom. W przyszłości w jednej z oficyn ma powstać ho
tel, w pałacu zaś prawdopodobnie zostaną urządzone apartamenty dla gości zagra
nicznych. Od 2005 trwa przygotowywanie sali konferencyjnej.
B. H. spotyka się z dużą życzliwością mieszkańców Korczewa, z których ok. 20 zna
lazło zatrudnienie, w sezonie letnim w dobrach korczewskich pracuje ok. 30 osób.
B. H. przyjęła zasadę, że w Korczewie prowadzone są w pierwszej kolejności takie in
westycje, z których dochody pozwolą na pokrycie kosztów utrzymania pałacu, konty
nuowania remontu i rozwój przedsiębiorstwa.
Zgodnie z ideą obu sióstr Ostrowskich, pałac korczewski służyć ma nie tylko rodzi
nie, ale i społeczności lokalnej. Stąd dobra współpraca z samorządem gminnym, po38
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Pałac w Korczewie, widok obecny

wiatowym i Urzędem Marszałka Województwa Mazowieckiego. B. H. przykłada
wielką wagę do ożywienia gospodarczego, społecznego i kulturalnego Korczewa.
Dowodem na to są dwie cykliczne imprezy, mające już kilkuletnią tradycję: w lutym
organizowane są Wyścigi Psich Zaprzęgów, a latem impreza edukacyjno-wystawiennicza „Zielony Korczew”, przeznaczona głównie dla rolników Ziemi Siedleckiej.
W dawnej bibliotece urządzona została sala ekspozycyjna, w której odbywają się inte
resujące wystawy, prezentujące prace lokalnych (i tych spoza regionu siedleckiego)
twórców. Co roku Korczew odwiedza kilka tysięcy turystów z Polski i zza granicy, któ
rzy cenią korczewskie walory przyrodnicze i historyczne, głównie związki z Cypria
nem Kamilem Norwidem — przyjaźniła się z nim Joanna z Wulfersów Kuczyńska,
której córka Ludwika wniosła Korczew w posagu rodzinie Ostrowskich. W bibliotece
Wandy i Krystyna Ostrowskich w okresie przedwojennym przechowywane były listy
Norwida do Kuczyńskiej, które przez Bolesława Piaseckiego z PAX-u zostały bez
prawnie oddane do Biblioteki Narodowej. Spadkobiercy Krystyna Ostrowskiego nie
zamierzają odbierać cennych norwidowskich pamiątek, ale nie mogą się pogodzić
z nierespektowaniem prawa własności do listów poety.
B. H. w 1960 w Londynie poślubiła Rodneya Johna Mervyna Harrisa (ur. 1932),
specjalistę w dziedzinie reklamy (media planning).
Dzieci: 1. Alexander Edward (ur. 1961), specjalista media planning, współwł. fir
my reklamowej „Media Group” w Warszawie. Jest głównym sponsorem imprez or
ganizowanych przez dobra korczewskie (obecnie Fundację Dóbr Korczewskich)
i w ogromnej części finansuje rem ont kompleksu palacowo-parkowego w Korcze
wie. Oż. z Iwoną Główką, pracownikiem reklamy. Dzieci: 1.1. Artur Alexander
Rodney (ur. 1996); 1.2. Karolina Leokadia (ur. 1999); 2. Helena Maria Luiza, spe
cjalistka w dziedzinie restauracji tkanin zabytkowych, mąż Nigel Clarcke; dzieci:
2.1. Oliver (ur. 1999); 2.2. M arta (ur. 2000); 3. Dominik Richard Anthony
(ur. 1964), informatyk.
Dok.: zob. biogram Renaty Ostrowskiej.

Piotr Szymon Łoś
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BOŻENIEC-JEŁOWICKI KAZIMIERZ h. własnego (30.09.1870-28.11.1928), wł.
maj. Zahorce i Medwedówka (pow. krzemieniecki). Syn Józefa Leona Antoniego
(1814-1900), marszałka szlachty pow. krzemienieckiego i Idalii z Cieciszewskich
h. Kolumna (1842-1920).
Rodzeństwo: 1. Maria (1872-6.01.1942); 2. Pelagia (1874-20.11.1943) — obie nie
zamężne.
K.
J. starannie gospodarował w odziedziczonym maj. Zahorce i Medwedówka,
których łączna powierzchnia wynosiła ok. 654 ha. Były to bardzo żyzne gleby — głę
bokie czarnoziemy. Jak pisze Zofia z Jełowickich de Virion o dworze w Zahorcach:
„Sam dwór zbudowany około 1800 był murowany, parterowy, kryty gontami pomalo
wanymi na ciemnowiśniowy kolor. Od frontu miał oszklony ganek o 4 kolumnach,
a od strony parku — długą werandę z drzwiami parapetowymi do salonu. Na ścianach
od frontu pięły się róże, clematis i caprifolium. Na południowej ścianie, od strony
parku, rozpięte były szlachetne owocujące winogrona. Dwór miał 14 pokoi, w tym sa
lon, stołowy, gabinet pana domu, 7 pokoi sypialnych, kaplica, przedpokój, kredenso
wy, służbowy, spiżarnia, korytarz itp. Niektóre pokoje w amfiladzie. Ściany w poko
jach obite były tapetami. W salonie, stołowym i paru pokojach — posadzki parkieto
we w deseń. Piece były murowane, gładkie, niektóre półokrągłe. W salonie kominek.
Dom bogato wyposażony: oświetlenie naftowe: lampy wiszące i stojące, świeczniki
z brązu z figurami, stare srebrne kandelabry. Meble w salonie stylowe: stolik do kart
z intarsjami, drugi z japońskiej laki z pejzażami, poza tym meble staroświeckie maho
niowe, palisandrowe, orzechowe i jesionowe. W kaplicy nad ołtarzem bardzo stary
obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, malowany na drzewie. Dwa stojące zegary
z brązu, na jednym z nich nad tarczą herb Jełowickich. Szereg dawnych portretów,
m.in. portret Stanisława Jełowicldego, konsyliarza Konfederacji Barskiej, i jego żony
z hr. Pruszyńskich h. Rawicz. Wiele starych
sreber herbowych. Wazony i patery z saskiej
porcelany. Dwa pasy słuckie. Bardzo dawna
haftowana makata — czaprak. Parę pięk
nych dywanów, sztychy, miniatury, książki
i dokumenty rodzinne. Pewna ilość exlibrisów i starodruków z XVII w., które zostały
przekazane do muzeum w Krzemieńcu. Po
bokach podjazdu do dworu stały duże muro
wane oficyny mieszczące pokoje gościnne,
kuchnie, pokoje oficjalistów itp. Brama wja
zdowa i otaczające ogród sztachety drewnia
ne, ozdobne, biało malowane. Przed gan
kiem duży kulisty gazon, otoczony niskim ży
wopłotem strzyżonym z ligustrum. Park
i ogród spacerowy dość rozległe. Wiele
klombów i rabat z pięknymi kwiatami. Długa
dwurzędowa aleja starych lip, stare włoskie
Kazimierz Jełowicki
topole. Dwie altany: jesionowa i brzozowa.
W ogrodzie dawna figura kamienna — Chry
stus na krzyżu. Wielki stary świerk blisko domu. Duży sad. Orzechy włoskie, róże
sztamowe, bzy różnych odmian, prunus triloba, jaśminy i inne ozdobne krzewy.
W czasie I wojny światowej dwór w Zahorcach był nieuszkodzony”.
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Dwór w Zahorcach

K.
J. piastował urząd honorowego sędziego pokoju, w 1917 został wybrany przed
stawicielem pow. krzemienieckiego na Ogólny Zjazd Polaków w Kijowie, który odbył
się w lecie 1917. Po wojnie polsko-bolszewickiej K. J. do Zahorzec nie powrócił.
Sprzedał maj. Medwedówkę, same Zahorce oddal w dzierżawę i razem z rodziną za
mieszkał w Warszawie, gdzie zm. na zawal serca.
K.
J. w Odessie 11.07.1900 oż. się z Janiną Angelą z hr. Jezierskich h. Nowina
(1876-20.11.1945), córką Seweryna (1848-1911), wl. maj. Jakimowice (pow. konec
ki) i Zofii z domu Kurtz h. własnego (1852-17.08.1877).
Dzieci: 1. Zofia (27.05.1901-17.11.1991), za »+ Jerzym de Virion h. Leliwa (23.09.
1901-3.11.1941), wl. maj. Liszki (pow. grodzieński); 2. Karol Antoni Józef (10.11.
1906-10.07.1959), współwł. maj. Otwock Wielki (pow. otwocki) i współwł. maj. Za
horce (pow. krzemieniecki), inż. abs. Wydz. Elektrotechnicznego Polit, w Liège.
W czasie II wojny światowej współpracował z KG AK; więziony przez UB od stycznia
1949 do 1951 przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W 1955 dzięki osobistej inter
wencji królowej belgijskiej Elżbiety (wdowy po Albercie I) otrzymał zezwolenie
władz polskich i wyemigrował do Belgii, gdzie od 1950 przebywali już jego żona i syn.
W l. 1957-1958 był naczelnym inż. światowej wystawy w Brukseli. Zm. w Brukseli. Oż.
(ślub 24.11.1932 w Liège) z Cécile Marie Henriette Trousson de la Tour, Belgijką
(1.10.1911—28.12.1974); z tego małżeństwa miał syna 2.1. Jerzego Karola Gerarda
(ur. 24.03.1941 w Warszawie). Od 1950 mieszka w Belgii. Od 1961 jest obywatelem
belgijskim. Inż., ukończył studia na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, uzyskał tytuł
mgr. w Inst. Wyższych Studiów Finansowych i Bankowych oraz ukończył Informatykę
i Zarządzanie. Pracował jako radca generalny Min. Finansów w Brukseli. Członek
Sekretariatu Naczelnej Rady Finansów Belgii, członek Rady Polonii Belgijskiej, Ka
waler Honoru i Dewocji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. 8.10.1980 oż.
z Teresą Lubaszka (ur. 9.10.1933), córką Bronisława i Adeli ze Stefańskich. Bezdziet
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ny. Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Korony, Krzyż Komandorski Orderu Leo
polda II, Krzyże Komandorski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Dok.: Rodowody i inne dokumenty rodziny Jełowickich (metryki, testamenty, itp.) oraz opis dworu w Zahorcach, sporządzony przez Zofię z Jełowickich de Virion.

Jan de Virion
JEZIERSKI JÓZEF hr. h. Nowina (1885-6.06.1954), wł. maj. Pobikry oraz fol. Ma
lec (pow. Wysokie Mazowieckie), rolnik. Syn Stanisława (1850-29.04.1911) i Wandy
z Ciecierskich (1856-11.03.1921).
Rodzeństwo: 1. Róża (30.08.1889-24.02.1968), za Gabrielem Wodzińskim; 2.
Leon (zm. jako dziecko); 3. Jadwiga (1886, zm. jako dziecko).
J. J. oż. się w 1917 z Marią-Gabrielą z Horwattów h. Pobóg (15.08.1895-31.03.
1983), była córką Aleksandra (wł. dóbr Barbarowa) i Jadwigi z hr. Krasińskich h.
Ślepowron, objął maj. rolno-leśny Pobikry oraz fol. Malec o łącznej powierzchni
3000 ha. Do wybuchu II wojny światowej prowadził m.in. hodowlę koni do remontu
dla wojska oraz koni pełnej krwi, a także bydła i trzody chlewnej. We wrześniu 1939,
po wejściu wojsk sowieckich, J. J. wraz z rodziną uciekł do Warszawy. W Pobikrach
pozostała jedynie Jadwiga Horwattowa, matka żony; zm. w Pobikrach w 1944 (w 1941
maj. Pobikry został przejęty przez zarząd niemiecki; po wyjściu Niemców dom w Po
bikrach został spalony, a zasoby rodzinne rozgrabione). W Warszawie Jezierscy za
stali swoje mieszkanie (prawe skrzydło oraz parter pałacyku Ostrowskich przy ul.
Miodowej) kompletnie zrujnowane. Zamieszkali więc przy ul. Żurawiej 16 u p . Zyg
muntów Chamców, a następnie przenieśli się do maj. Zaborówek k. Błonia, zapro
szeni przez siostrę J. J,, Różę, i jej męża Gabriela Wodzińskich. Po Powstaniu War
szawskim Gabriela J. została aresztowana przez Niemców i wywieziona do Oświęci
mia, a następnie m.in. do Ravensbruck, gdzie pracowała jako więźniarka w fabryce.
W czasie bombardowania fabryki doznała uszkodzenia kręgosłupa. Po wyzwoleniu
wróciła do kraju, skąd przedostała się do Anglii, do ciężko rannego pod Calais syna
Andrzeja. Tam pozostała do końca życia.
Dzieci: 1. Róża (6.09.1918—7.11.1985), w czasie Powstania Warszawskiego sanita
riuszka na Czerniakowie, ciężko ranna, po wojnie pracowała w fabryce jedwabiu
w Milanówku. Mąż Seweryn Sokołowski h. Cholewa (15.07.1910-05.1991), wł. dóbr
Sewerynówka na Podolu. Dzieci: 1.1. Teresa (ur. 9.07.1956 w Milanówku), architekt,
za Tomaszem Firlejem (ur. 19.09.1955), inż. budowlanym. Ich dzieci: 1.1.1. Maria (ur.
5.06.1983); 1.1.2. Stanisław (ur. 19.08.1990); 1.2. Jadwiga (ur. 21.02.1958 w Milanów
ku), dentysta protetyk, mąż Azis Alshimisawi (ur. 1.07.1936); 1.3. Anna (ur. 25.07.1960
w Milanówku), mąż Ali Al Hamid (ur. 1.07.1953); 2. Krystyna (6.02.1920-6.08.1998),
malarka, mąż »a- Oskar Dowgiałło h. Zadora, (6.06.1902-23.01.1988) wł. maj. Siesiki
na Litwie i fol. Russywel na Wołyniu; 3. Andrzej (21.07.1921-24.04.1974), był w kor
pusie kadetów we Lwowie przed 1939, por. II Korpusu Pancernego, brał udział
w kampanii francuskiej 1940, odznaczony wieloma odznaczeniami wojennymi, zm.
na emigracji w Torrington w Anglii. Żona Jona Stuard Mac Leod. Dzieci: 3.1. Tessa
(ur. 28.04.1948 w Anglii), mąż Antoni Tackett — Anglik; 3.2. Franciszek (ur.
22.12.1949 w Anglii), dziennikarz, żona Barbara Drewitt (Angielka). Dzieci: 3.2.1
Melora (ur. 3.11.1985 w Anglii); 3.2.2. Eleanor (ur. w Anglii); 3.2.3. Józef (ur.
18.03.1990 w Anglii); 3.2.4. Christopher (ur. 18.10.1994 w Anglii); 3.3. Jeremi (ur.
2.08.1951 w Angin), pedagog, żona Masai Toyota (Japonka). Ich syn 3.3.1. Dawid (ur,
1978 w Japonii); 3.4. Colum (ur. 23.06.1953 w Anglii), ekonomista, żona Beata Kacz
kowska (ur. w Warszawie), architekt. Dzieci: 3.4.1. Sebastian (ur. 1983 w Anglii); 3.4.2.
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Aneta (ur. w Anglii); 3.5. Gabryel (ur. 27.04.1956 w Anglii), żona Karen; 3.6. Marcin
(ur. 3.10.1957), żona Marta Hernandez, córka 3.6.1. Angela Sarah; 4. Bolesław
(16.04.1925-2.08.1944), członek AK, Grupa „Gozdawa”, poległ w Powstaniu Warszaw
skim w walkach o pałac Blanka; 5. Stefan (3.10.1926-5.08.1944), zginął w Powstaniu
Warszawskim na pl. Teatralnym, członek AK ps. „Szczęsny”, Grupa Gozdawa.
Władysław Dominik Dowgiałło
KARŁOWSKI STANISŁAW FRANCISZEK JÓZEF h. Prawdzie (5.08.1879-21.10.
1939), wl. maj. Szelejewo wraz z fol. Antonin, Bielawy, Józefowo, Stefanowo (pow.
gostyński), finansista, senator II RP (1930-1935). Syn Leona (1845-1895) wl. maj.
Grąbków (pow. Rawicz) i Józefy z Grzymałów-Brudziszewskich (1846-1927), brata
nek bl. Marii Karłowskiej. Ur. w Grąbkowie.
Rodzeństwo: 1. Pelagia (1870-1947), prowadziła ogrody w maj. Dłoń, wl. Otylii
ks. Druckiej-Lubeckiej; 2. Roman (ur. 1873, zm. w młodości); 3. Anna (1877-1927).
S.
K. ukończył gimnazjum w Krotoszynie, a studia w Akademii Handlowej w Berli
nie i Antwerpii (1902); następnie odbył kilkuletnią praktykę bankową w Brukseli
i Londynie. W 1907 powołany został przez ówczesnego marszałka Galicji Stanisława
hr. Badeniego do Banku Krajowego Królestwa Galicji, gdzie pracował jako dyr. od
działu w Krakowie. Gdy w 1910 powstał Bank Przemysłowy dla Królestwa Galicji we
Lwowie, S. K. został jego dyrektorem.
W 1917 S. K. powołany na stanowisko dyr. Banku Handlowego w 1.1919-1920 wy
syłany był kilkakrotnie do Paryża i Londynu przez ówczesnych ministrów skarbu, był
m.in. członkiem Delegacji Ekonomicznej wysłanej przez rząd polski do Paryża
w grudniu 1918 celem współdziałania przy pracach przygotowawczych do traktatu
wersalskiego.
S. K. nie odziedziczył majątku z powodu utraty przez rodziców Grąbkowa.
W 1921 kupił maj. Szelejewo (1724 ha) od Hugo ks. Schónburg-Waldenburga.
Zrezygnowawszy ze stanowiska dyr. Banku Handlowego, osiedlił się z rodziną w Sze-

1

Dwór w Szelejewie
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lejewie i zajął rozwojem majątku, który wkrótce znalazł się w czołówce gospodarstw.
Po ojcu Leonie przejął zamiłowanie do działań modernizacyjnych. S. K. uzyskał
w Szelejewie doskonałe wyniki w dziedzinie nasiennictwa, hodowli koni i bydła. Od
1921 prowadził na wysokim poziomie hodowlę koni półkrwi angielskiej, przeznaczo
nych dla stadnin państwowych i wojska. Wystawiane okazy koni i bydła zebrały wie
le złotych i srebrnych medali na kolejnych wystawach (np. w Poznaniu w 1929). Przez
pewien czas S. K. pełnił z wyboru funkcję prezesa Naczelnej Organizacji Związku
Hodowców Koni. W Szelejewie prowadzona też była racjonalna hodowla bydła w ce-

Stanisław F. J. Karłowski z rodziną

lu osiągnięcia wysokiej mleczności krów rasy wschodniofryzyjskiej. Dbano szczegól
nie o higienę obór i zdrowie cieląt. Majątek był dobrze uprzemysłowiony, istniały
w nim gorzelnia, suszarnia bębnowa, mleczarnia turbinowa, młyn zbożowy, warsztat
mechaniczny, pług parowy Fowler-Leeds. S. K. przygotowywał się gruntownie i rze
czowo do rozwiązywania każdego z problemów, jakie pojawiały się w jego majątku.
Gromadził i studiował literaturę w różnych językach, pisał artykuły, tłumaczył prace
zagranicznych autorów. Szczególną dziedziną zainteresowań S. K. była gospodarka
biologiczno-dynamiczna. Główną zasadą tego typu rolnictwa jest wykorzystanie sił
i procesów biologicznych w celu ożywienia gleby i zapewnienia zdrowej żywności.
W Niemczech w 1.20. twórcą tego kierunku był dr Rudolf Steiner (1861-1925). S. K.
stał się prekursorem tej idei w Polsce, natomiast przykładem — jego maj. Szelejewo.
Dążył do stworzenia gospodarstwa nowego typu, które dzisiaj nazwalibyśmy ekolo
gicznym. W rolnictwie takim stosuje się nawożenie biodynamiczne, bez użycia sztucz
nych i syntetycznych środków ochrony roślin. Inną dziedziną aktywnie rozwijaną
przez S. K. było nasiennictwo. W 1924 założył w Szelejewie Zakład Hodowli Nasion,
jako filię Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion (SWHN), której był
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współzałożycielem i udziałowcem. Działalność SWHN kontynuowana była jeszcze po
1945, aż do jej rozwiązania w 1963. Na bazie eksperymentów hodowlanych wprowa
dzono nowe odmiany jęczmienia siewnego, a także rozmnażano nowe elity zbóż. Pro
dukowano również nasiona odmian buraków cukrowych, które pod względem plen
ności i zawartości cukru przewyższały inne odmiany krajowe i zagraniczne.
Okres dwudziestolecia międzywojennego był dla S. K. czasem niezwykle aktywnej
działalności gospodarczej i politycznej. W 1919 wszedł do władz Spółki Akcyjnej „Siła
i Światło” jako członek Zarządu (1919-1923), następnie członek Rady (1923-1925),
a w 1. 1925-1939 jako wiceprezes. Zainicjował powstanie Związku Banków, wszedł
do władz Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów,
tzw. Lewiatana, w 1. 1919-1920 jako wiceprezes, a w 1. 1933-1935 członek Rady.
W 1. 1919- 1920 S. K. współpracował z Ministerstwem Skarbu w przygotowaniach
do reformy walutowej. Nie zaniechał również działań w dziedzinie bankowości,
pełniąc funkcje kierownicze i doradcze. Wszedł jako prezes do władz cukrowni
„Gostyń” (do 1939) oraz „Zduny” (do 1931). Był współtwórcą i wiceprezesem
(1921-1939) Banku Cukrownictwa, a przez kilka łat prezesem Banku Związku
Spółek Zarobkowych.
W końcu 1924 S. K. został pełnomocnikiem rządu polskiego do rokowań w spra
wie traktatu handlowego z Niemcami.
Od 1927 S. K. był członkiem rady Banku Polskiego. W 1930 wstąpił do BBWR
i z jego ramienia wszedł do Senatu, ustępując z Banku Polskiego. Nie prowadził
jednak działalności politycznej na forum Senatu, występował w konkretnych spra
wach gospodarczych, referował projekty ustaw dotyczących cukrownictwa i hodowli.
W 1. 1930-1935 S. K. pełnił funkcję wiceprezesa Rady Naczelnej Organizacji Zie
miańskich. Jako właściciel posiadłości rodzinnej Horyniec Zdrój współpracował ze
Związkiem Uzdrowisk Polskich, będąc przez pewien czas jego prezesem (do 1939).
W 1937 S. K. został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi.
Po wybuchu II wojny światowej, 19.10.1939
został aresztowany przez niemiecką policję
jako zakładnik wraz z 39 innymi wybitnymi
obywatelami ziemi gostyńskiej; 30 z nich zo
stało 21.10.1939 rozstrzelanych na rynku
w Gostyniu — S. K. w pierwszej dziesiątce.
Wszystkich pochowano w zbiorowej mogile
na cm. w Gostyniu.
S. K. był dwukrotnie żonaty: l°v — z Różą
ks. Ponińską (1886-1918), z którą miał troje
dzieci, 2°v— z wdową Paulą de Karczag-Fülekkelcseny z domu von Englisch-Popparich.
Dzieci: l a. Jadwiga (1911-1983), abs. UJ,
za Aleksandrem Trafasem (1910-1961), wł.
Podemszczyzny, po 1945 pracowała jako na
uczycielka w Lesznie Wlkp. i Krakowie. Ich
dzieci: 1.1. Róża (ur. 1936), dr nauk przyrod
niczych, pracownik naukowy, za Henrykiem
Kubiakiem, abs. UJ, prof. dr. hab., paleonto
logiem, ich dzieci: 1.1.1. Anna, abs. WSP,
biolog, 1.1.2. Agnieszka, abs. UJ, filolog kłaStanisław J. Karłowski
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syczny; 1.2. Kazimierz (ur. 1939), abs. UW, dr hab,, prof. UJ, kartograf, oż. z Marią
Radwańską, abs. AGH, dr. inż. geodetą, adiunktem AGH, ich dzieci: 1.2.1. Magdale
na (ur. 1971), abs. UJ, mgr archeolog, 1.2.2. Aleksander (ur. 1974), abs. UŚ, operator
filmowy; 1.3. Tomasz (ur. 1950), abs. UJ, dr prawa, dyplomata, oż. z Anną Kornecką,
abs. UJ, mgr. historii, ich dzieci: 13.1. Joanna (ur. 1980), studentka muzykologii UJ;
1.3.2. Zofia (ur. 1987); 2a.
Zygmunt (27.08.1912- 11.08.1944); 3a. Jan
(1913-1989), studiował prawo na ULw. w 1. 1937-1940, współwł. Horyńca Zdroju,
oż. z Haliną Gołębską (1914—1989), abs. WSHZ we Uwowie. Ich dzieci: 3.1. Olga (ur.
1940), abs. PŚ, mgr inż. elektryk, za Marianem Bietkowskim (ur. 1927), abs. PŚ, dr.
inż. arch., członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków; ich dzieci: 3.1.1. Paweł
(ur. 1963), abs. PŚ, mgr inż. bud., dyplom MBA uzyskał na PW; 3.1.2. Joanna (ur.
1968), abs. UŚ, mgr filologii ang., abs. podyplomowego studium zarządzania i marke
tingu UŚ; 3.2. Stanisław (ur. 1943), abs. PŚ, mgr inż. automatyk, oż. z Grażyną Gęsiarz, mgr. inż. ekonomii; ich dzieci: 3.2.1. Anna (ur. 1984); 3.2.2. Katarzyna (ur.
1986); 3.3. Barbara (ur. 1945), abs. PW, mgr inż. arch., za Wojciechem Słowikowskim
(ur. 1939), abs. UMK, konserwatorem zabytków, reżyserem filmowym; ich dzieci:
3.3.1. Sewer (ur. 1972), student UŚ, grafik.
Dok.: PSB, t. 12, s. 60-61; Kto był kim w IIRP, s. 519; A. Kwilecki, Ziemiaństwo Wielkopolskie, W. 1998,
s. 176-184; tenże, Ziemiaństwo Wielkopolskie. Między miastem a wsią, P. 2001, s. 277-286; R. Kubiak,
A. Kariowska-Kamzowa, Stanisław Karłowski i jego rodzina, „Kronika Miasta Poznania”, z. 2, P. 1997,
s. 173-180; Dokumenty i wspomnienia rodzinne.

Olga Bietkowska
KARŁOWSKI ZYGMUNT WŁODZIMIERZ MARIAN h. Prawdzie, pseud. AK
„Niedźwiedź” (27.08.1912-11.08.1944), współwł. Horyńca Zdroju. Syn Stanisława
(1879-1939) i Róży z ks. Ponińskich. Ur. we Lwowie.
Rodzeństwo: zob. biogram »->■Stanisława Franciszka Józefa Karłowskiego.
Z. K. ukończył szkołę średnią w Gostyniu, a następnie Wydz. Prawa na ULw.. Oj
ciec wprowadził go w zagadnienia administracyjne majątku oraz propagowanej przez
siebie metody biologiczno-dynamicznej. Z. K. zajął się unowocześnianiem i reorga
nizacją rodzinnego maj. w Horyńcu Zdroju.
Oż. 25.08.1940 z Jadwigą Kosch (4.08.1914-11.09.1944), mgr. farmacji, kierow
niczką apteki rodzinnej K. Wiszniewskiego „Pod Gwiazdą” przy ul. Floriańskiej 15
w Krakowie zamieszkali przy ul. Św. Marka 8.
W czasie okupacji Z. K. pracował w biurze rachunkowości rolnej Buchstelle. Nad
zorował rachunkowość Sieniawskiej Ordynacji Czartoryskich. Jako członek zarządu
Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion kontrolował jej księgowość oraz
księgowość w stacjach i gospodarstwach hodowlanych na terenie GG. Pozwoliło mu
to jednocześnie zbierać dane o stanie rolnictwa w GG dla KG AK. Do pracy konspi
racyjnej Karłowscy zostali wciągnięci z końcem 1941 w organizacji paramilitarnej
„Uprawa”, zwanej później „Tarcza” i „Opieka”. Od 1942, gdy zostali zaprzysiężeni
w AK, przystąpili do organizowania punktów sanitarnych. Akcją na terenie apteki
kierowali oboje. Ich działalność polegała na organizowaniu i zaopatrywaniu punktów
sanitarnych w terenie na zlecenie Komendy Okręgu Kraków i podokręgu Rzeszów.
Ponadto współdziałali np. w wyszukiwaniu miejsc na tajne zebrania, szkolenia, nocle
gi zakonspirowanych i ukrywających się ludzi oraz pomagali w przerzucaniu kurie
rów. Ich mieszkanie zostało również wyznaczone od wiosny 1943 na kwaterę dla płk.,
a następnie gen. Stanisława Rostworowskiego. Z. K. został aresztowany 11.08.1944
wraz z żoną, gen. S. Rostworowskim, Stefanem Dembińskim i służącą Zofią Ziembą.

46

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

Zygmunt Karłowski

Jadwiga Karłowska

Stanisław, Jadwiga i Zygmunt Karłowscy
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Z. K. został zamordowany w tym samym dniu w czasie przesłuchania przez gestapo,
a Jadwigę K. przeniesiono następnego dnia do obozu w Płaszowie i tam stracono.
Dzieci: 1. Róża (ur. 1941), abs. AM w Krakowie, lekarz specjalista chorób we
wnętrznych i diabetologii, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę lekarską;
jej córka 1.1. Monika (ur. 1972), abs. Ecole de Français Moderne, Faculté des Lettres
Université de Lausanne oraz Szkoły Turystyki i Handlu w Lozannie; 2. Elżbieta
(1944-1988), abs. AM w Krakowie dr med., specjalista psychiatra.
Dok.: S. Kosch, Oni grobu nie mają. O służbie w A K i męczeńskiej śmierci Jadwigi i Zygmunta Karłowskich,
Kr. 1998; M. Żółtowski, „Tarcza Rolanda”, Kr. 1989; tenże, To wszystko działo się naprawdę, W. 2002;
W. Bniński, Ziemianie z podziemia, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1971, nr 20; M. Rudziński, Dziedzictwo.
Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu, Kr. 1995; Słownik uczestniczek walki o niepodległość, W. 1988.

Róża Karłowska
KARNKOWSKI KAZIMIERZ MŚCISŁAW ANTONI h. Junosza (1863-1929), wł.
maj. kolejno Czamanin (pow. nieszawski), Bochlewo, Wiśniewa (pow. słupecki), rol
nik. Syn Władysława (ur. 1833) i Teodory z Krzymuskich h. Radwan.
Rodzeństwo: 1. Stanisława (1865-1958), za Antonim Jabłońskim; 2. Józef Jan
(1869-1943); 3. Gabriela (1874-1897); 4. ** Piotr (1876-1938).
K.
K. otrzymał w spadku po Teodorze Karnkowskim (1812-1909) maj. Czamanin,
który sprzedał, kupując Bochlewo, a następnie Wiśniewę (1904), o powierzchni 410 ha.
K.
K. ukończył AR w Dublanach. W Wiśniewej gospodarował przez 25 lat, wpro
wadzając najnowsze zdobycze wiedzy i techniki; zbudował gorzelnię, kolejkę polną
wzdłuż całego majątku, założył zarodową oborę czerwonego bydła polskiego. W cza
sie I wojny światowej z żelazną konsekwencją przeciwstawiał się okupantom niemiec
kim i jednego dnia zarekwirowane in
w entarze nazajutrz już były uzu
pełniane, toteż kultura Wiśniewy
przez czas wojny nie ucierpiała, a po
odzyskaniu niepodległości majątek
mógł szczycić się największymi plona
mi w ziemi słupecko-konińskiej. K. K.
uchodził za wzorowego gospodarza i
potrafił korzystnie prowadzić swe
sprawy finansowe. W testamencie za
pisał Wiśniewę w równych częściach
synom: Jerzemu, Zdzisławowi i Ta
deuszowi, a opiekunem dwóch młod
szych ustanowił swego brata Józefa
(1869-1943). Niestety, po śmierci K.
K. Wiśniewa podupadła do tego stop
nia, że groziła jej licytacja. Z sytuacji
tej wybawiła rodzinę żona syna Jerze
go, Maria z domu Kuna, która okazała
się znakomitym zarządcą. Z areału
Wiśniewy wyłączono najlepsze zie
mie, które przeznaczono na uprawę
jarzyn. Jarzyny te dostarczano nocą
do Inowrocławia, oddalonego ok. 42
km. Podróż konwoju składającego się
z 10 wozów konnych trwała całą noc.
Kazimierz Kamkowski
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Uciążliwość takiej pracy powodowała, że po jednym sezonie wszystkie konie fornal
skie musiały być sprzedane; kupowano nowe na następny sezon ogrodowy. Jednocześ
nie szczęśliwym trafem było, że Polski Monopol Spirytusowy który dostał duży kon
trakt zagraniczny udzielił Wiśniewie zamówienia na 10 krotnie wyższą niż zwykle ilo
ść spirytusu. W wyniku takiej intensywnej gospodarki majątek był w 1939 bez długów.
K K. jako założyciel i prezes kółek rolniczych w Wilczynie i Ostrowążu szerzył wie
dzę rolniczą słowem i czynem wśród okolicznych gospodarzy, a jako czł. Pow. Tow.
Roln. i Z Z brał czynny udział w działalności tychże instytucji.
K.
K. był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Łucja Karolina Michalina G ór
ska h. Pobóg (1869-1896), córka Teodora i Heleny z Mirosławskich. Drugą żoną by
ła Helena Orzechowska h. Oksza (1882-1917), córka Michała i Antonilli z Węży
ków. Dzieci: l a.
Teodor (1892-1955), oż. z Marią z Bartoszewiczów h. Pomian;
2a. Maria (1894-1970), za Stefanem Wyganowskim h. Łodzią (1894-1960), ich
dzieci 2a.l. Zofia; 2a.2. Stanisław, w 1. 90. był prezydentem Warszawy; 3a. Kazimierz
(1896-1927), zmarł po wypadku samochodowym; 4b. Jan (1903-1909); 5b. Jerzy
(1904-1942), oż. z Marią Kuna (1909-1934), zgodnie z testamentem współwł. Wiśniewy, zm. tragicznie, zastrzelony przez pomyłkę 25.06.1942 we wsi Jastków; 6b.
Zofia (1906-1970), dr biologii UW, za Wincentym Józefem Górskim h. Ślepowron
(1899-1940), który zginął w Katyniu, ich syn 6 .1. Kazimierz, inż. elektronik; 7b.
Gabriela (1908-1910); 8b. Zdzisław Antoni (1916-1969), agronom, oż. z Tamarą
Dunajewaką (1916-1969), po raz drugi z Agatą Halik, po raz trzeci z Teresą Marią
z Kopciów, l°v. Wiszniowską, uczestnik II wojny światowej, ma syna z pierwszego
małżeństwa 8b.l a. Andrzeja (ur. 1947), abs. Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie,
oż. z Zofią z Dudków, mają synów: 8b.l.l. Roberta Dariusza (ur. 1968); 8b.1.2. Artura
(ur. 1973); 8b.1.3. Zdzisława (ur. 1975); 9b. Tadeusz (ur. 1917), oż. z Xenią Marią Cresby. Jhdeusz K zdał maturę w Korpusie Kadetów nr 2 w Chełmnie i ukończył Szkołę
Podchorążych piechoty w Różanie (1936) oraz Szkołę Podchorążych lotnictwa w War
szawie (1939), uzyskując stopień ppor. technicznego lotnictwa. Od 1.08.1939 otrzymał
przydział do 4 Bazy Lotniczej w Małaszewiczach. Na rozkaz dowództwa 18.09. tr. prze
kroczył granicę Rumunii, gdzie do 5.11. przebywał w obozach dla internowanych w Tulcea, Babadag i w Bałcie. Następnie przewieziony do Francji, skierowany został do bazy
lotniczej w Lyon-Bron. Po upadku Francji drogą okrężną przez Algier i Casablankę
dotarł do Angin. Po ukończeniu tam Wyższej Szkoły Lotniczej otrzymał stopień dyplo
mowanego kpt. lotnictwa. Po wojnie emigrował do Argentyny, a następnie do USA,
gdzie pracował w firmie inż. Sędzimira i innych, osiągając sukcesy techniczne i handlo
we w projektowaniu i sprzedaży maszyn do walcowania stali i metali nieżelaznych. Jego
syn 9 .1 . Artur Richard (1953-1969).
Dok.: Biogramy rodziny Kamkowskich: Rodzim Klimkowskich h. Junosza, oprać. K. Karnkowski, Baden 2001.

Kazimierz Karnkowski (B. K.)
KARNKOWSKI TEODOR h. Junosza (1892-1955), wl. maj. Paniewo (pow. koniń
ski). Syn »a- Kazimierza Mścisława Antoniego (1863-1929) i Łucji Karoliny Michali
ny z Górskich h. Pobóg (1869-1896).
T. K,, osierocony przez matkę w wieku 5 lat, pobierał nauki najpierw w Zakładzie
Wychowawczym OO. Jezuitów w Chyrowie, a następnie w szkole realnej Wróblew
skiego w Warszawie, gdzie zdał maturę. W l.1911-1914 uczęszczał na Wydz. Mecha
niczny uniw. w Nancy. W czasie pobytu w Nancy należał do oddziału miejscowego
Strzelca (za działalność w tej organizacji został odznaczony Medalem Niepodległo
ści) oraz do Stowarzyszenia Młodzieży Postępowo Niepodległościowej. 18.11.1918
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wstąpił jako ochotnik do 2 P. Uł. Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego
w Siedlcach, z którym to pułkiem przebył całą kampanię w 1920. W trakcie „wypadu
na Korosteń (...) 10.09.1920, pomimo silnego ognia nieprzyjacielskiego (...) podkradł
się do toru kolejowego, założył miny i tor wysadził”. Za ten czyn został odznaczony
Krzyżem Walecznych. W trakcie wojny zapisał się na PW, w celu kontynuacji studiów
rozpoczętych w Nancy, jednak po wojnie przeniósł się do SGGW w Warszawie, którą
ukończył w 1925 i następnie kupił od ojca Kazimierza maj. Paniewo o powierzchni
ok. 236 ha, w tym 70-hektarowe jezioro. Grunty maj. Paniewo były słabe, a majątek
zadłużony. T. K. razem z żoną, Marią Haliną z Bartoszewiczów h. Pomian (ślub
w 1932) zabrali się do podniesienia dochodowości majątku. Zaprowadzono plantację
buraków cukrowych, które były odwożone do cukrowni w Kruszwicy kolejką, a wy
słodki i liście buraczane były kiszone w silosach na zimową paszę dla bydła. W Paniewie ze względów oszczędnościowych nie istniał w pełnym tego słowa znaczeniu park.
Pozostawiono tylko większe drzewa, a wzdłuż alejek założono rabaty z kwiatami.
Za tymi rabatami były już różne uprawy użytkowe. Paniewskie ogrodnictwo miało du
żą pasiekę, a w lecie wywożono ule na tereny miododajne. Wydzielono specjalną
kwaterę pola, którą dla ochrony przed wiatrami obsadzono słonecznikami, gdzie
ustawiano ule. Kury były „kurnikowozem” przewożone na rżyska. Ogród posiadał
rozległe szkółki drzewek owocowych i przeznaczonych do wysadzania dróg, jak lipy,
akacje, topole. W sadzie sadzono różne gatunki drzew owocowych. Przygotowywano
plantacje czarnych porzeczek na eksport. Hodowano szparagi i karczochy oraz more
le i brzoskwinie, co nie było wówczas powszechne. Areał intensywnych upraw ogro
dowych stale wzrastał na koszt upraw polowych, co podnosiło dochodowość majątku.
Wielkim przedsięwzięciem była plantacja ogórków, które były codziennie odbierane
samochodem. Dwa razy dziennie zbierano ogórki, sortując je potem wedle wielkości.
Nie można także pominąć dochodowej plantacji nasion kwiatowych dla firm ogrodni
czych, m.in. dla Braci Szukalskich w Bydgoszczy.
T. K. z rodziną 12.12.1939 został wysiedlony przez Niemców i po 6-dniowej jeździe
w nieznane wyładowany z pociągu w Tarnowie. Cała rodzina została przyjęta przez
p. Jordanów w ich maj. Więckowice. Początkowo T. K. został zatrudniony jako rząd
ca, a żona Maria przejęła nadzór mleczarni. Po wylewie krwi do mózgu T. K. nie mógł
pełnić funkcji rządcy i zaczął pracować w szkole rolniczej w pobliskim Wojniczu.
Po powrocie z wysiedlenia w 1945 T. K. z rodziną został wyrzucony ponownie z ma
jątku w ramach tzw. reformy rolnej. Przy pomocy zaprzyjaźnionych osób, a szczegól
nie A. Grochulskiego, dawnego sekretarza Kółka Rolniczego, którego T. K był wie
loletnim prezesem, rodzina znalazła tymczasowe lokum i możliwość utrzymania
w sąsiednim powiecie. T. K uczył dzieci we wsi Goplana za mieszkanie i jedzenie. Po
jakimś czasie przeniósł się do maj. Komaszyce pod Inowrocławiem, gdzie zorganizo
wał gminną szkołę rolniczą, w której także uczył. Wiosną 1946 cała rodzina T. K. prze
niosła się do Malborka, gdzie T. K. pracował organizując również szkoły rolnicze
w Jegłowniku i Gronowie (pow. elbląski). W 1947 T. K. po drugim wylewie krwi do
mózgu przeszedł na rentę inwalidzką. T. K. do końca życia zachował pogodę ducha
i cieszył się powszechnym szacunkiem.
Dzieci: 1. Kazimierz (ur. 1933), uczęszczał do Gimn. im. Jana Kasprowicza w Ino
wrocławiu, po przeniesieniu się rodziny do Malborka kontynuował naukę w Gimn.
H. Sienkiewicza i w 1951 zdał maturę. W 1956 ukończył polit. w Pradze ze specjalizac
ją kotłów parowych. Pracował w Sosnowickich Zakładach Budowy Kotłów, potem
w fabryce kotłów w Raciborzu, a w 1961 przeniósł się do Poznania, gdzie pracował
w zakładach „Goplana” jako główny energetyk. W 1966 ukończył studia zaoczne
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w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Pracował potem w Biurze Projektów
Przemysłowych. W 1972 wyjechał do Szwajcarii, by objąć posadę w zakładzie „Brown
Boveri Cie”. W 1987 otrzymał obywatelstwo szwajcarskie, równocześnie rezygnując
z polskiego. Pisywał również do gazet i tłumaczył teksty z różnych dziedzin nauki. Oż.
był z Marią Ludwiką Echast h. Leliwa (ślub w 1962); 2. Anna (ur. 1937), za Jerzym
Górskim h. Boża Wola (ślub w 1966), ukończyła średnią szkołę hotelarską i pracowa
ła w hotelach w Poznaniu, mają 4 dzieci.
Kazimierz Kamkowski (B. K.)
KARNKOWSKI PIOTR FRANCISZEK h. Junosza (1876-1938), wspóJwJ. maj.
Oleszno (pow. lipnowski), rolnik. Syn Władysława (ur. 1833) i Teodory z Krzymuskich h. Radwan. Ur. w Wilczynie, maj. dziadków Krzymuskich.
Rodzeństwo: zob. biogram Kazimierza Mścislawa Andrzeja Karnkowskiego.
P. K. początkowo wychowywał się w majątku swego ojca — Paniewku w pow. nieszawskim. W l.1896-1898 ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Hohenheim i w letnim
semestrze 1898 słuchał wykładów w Wyższej Szkole Rolniczej w Berlinie. P. K. znany
był ze swej pracy społecznej. Był prezesem Akcji Katolickiej Sodalis Marianus.
W 1936, z jego inicjatywy i funduszy, powstała w Olesznie, w którym gospodarował po
ślubie z Czesławą Karnkowską, Ochotnicza Straż Pożarna. U schyłku życia przekazał
Oleszno pod całkowity zarząd Bolesława Grochulskiego, swego zięcia.
Oż. z Czesławą Karnkowską (1878-1959), córką
Antoniego i Jadwigi Stefanii
Cissowskiej. Po ojcu odziedziczyła maj. Oleszno. Ukończyła Gimn. SS. Urszulanek
w Krakowie. Wraz z mężem podejmowała wiele akcji charytatywnych i społecznych.
Zorganizowała w Olesznie ochronkę dla dzieci folwarcznych oraz Kolo Gospodyń,
gdzie uczyła kobiet podstawowego zdrowego żywienia, higieny, pielęgnacji chorych
oraz wykonywania różnych robót ręcznych. Ich dzieci: 1. Jadwiga (1906-1990),
za ppłk. WP Tadeuszem Tytusem Lipińskim. W 1942 aresztowana przez gestapo
w Warszawie, wywieziona do obozu na granicy holendersko-niemieckiej. Po wojnie
nie wróciła do kraju i po spotkaniu z mężem wyjechała do Kanady, gdzie zm.; 2.
Adam (1907-1983), w 1933 ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Poznaniu,
żołnierz-partyzant AK, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Meczami, oż. z Marią
Wandą Dubois (1908-1989), siostrą działacza PPS Stanisława, która w czasie wojny
była w partyzantce AK. Ich syn: 2.1. Jacek (ur. 1936); 3. Anna (1910-1986), l°v. za
Bolesławem Grochulskim, 2°v. za Jerzym Kurtzem. Ukończyła Gimn. SS. Urszula
nek w Poznaniu, a następnie Szkołę Zdobniczą w Warszawie. Pierwszy mąż został za
mordowany przez Niemcóww lutym 1940. Miała z nim dwie córki: 3.1. Marię Elżbie
tę, 3.2. Bogumiłę. Anna wraz z maleńkimi córkami i matką została wyrzucona
ze dworu przez Niemców, zamieszkała we wsi Mała Chełmica, gdzie pracowała jako
kontroler pól ziemniaczanych. Po wojnie zamieszkała we Włocławku nie mając żad
nego zabezpieczenia finansowego. Pomagała jej rodzina męża. Dopiero otrzymana
w szkole praca i prywatne lekcje języków zapewniły jej skromny byt materialny. Po
wyjściu za mąż za J. Kutza Anna pracowała w Hucie Miedzi w Złotoryi; 4. Tadeusz
(1912-1916); 5. Ewa (1915-1998), za Bolesławem Namedyńskim, ukończyła szkołę
Sacre Coeur w Pobiedziskach i szkołę pielęgniarską, odznaczona za udział w obronie
Warszawy. Miała dwóch synów: 5.1. Tadeusza, 5.2. Bogdana; 6. Andrzej (1919-1993),
w 1938 ukończył Korpus Kadetów nr 3 w Rawiczu, następnie pełnił służbę wojskową
w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, brał udział
w II wojnie światowej, dostał się do niewoli niemieckiej. W 1946 powrócił do kraju.
Pracował w różnych zakładach we Włocławku, a od 1951 w „Sztuce Kujawskiej” Ce
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pelia, oż. z Heleną Jasińską, l°v. Chojnacką (ślub 30.11.1948), której mąż zamordo
wany został w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Ich córka: 6.1. Danuta (ur.
1955); 7. Stefan (1919-1982), brat bliźniak Andrzeja, studia prawnicze w Poznaniu
przerwała wojna, żołnierz ZW Z AK, pseud. „Cis”. Aresztowany w łapance w Warsza
wie i zesłany do Oświęcimia, z którego wyszedł w listopadzie 1941. W l. 1943-1944
brał udział w akcjach dywersyjnych, a od czerwca 1944 walczył w ramach 27 Wołyń
skiej Dywizji Piechoty. Odznaczony Krzyżem Partyzanckim i dwukrotnie Krzyżem
Walecznych. W 1944 aresztowany przez NKWD i zesłany do kopalni węgla w Donba
sie. Po dwu i pół roku wrócił do Polski i pracował jako księgowy. Oż. z Zofią Marią
Majchrowską, mają córkę: 7.1. Ewę (ur. 1955).
Kazimierz Kamkowski
KARNKOWSKI STANISŁAW STEFAN ALEKSANDER h. Junosza (1888-1952),
wl. maj. Łazy (pow. sochaczewski). Syn Gustawa Franciszka (1848-1890), wł. Leszna
(pow. kutnowski) i Ludwiki Katarzyny z Gierliczów, l°v. Bromirskiej (1848-1929).
Rodzeństwo: 1. Maria (1877-1955), za Marianem Grott-Nowomieyskim; 2. Zofia
(1878-1968), l°v. za Leonem Goldstandem, 2°v. za Jerzym hr. Tarnowskim; 3. Wła
dysław Adolf (1881-1948), wł. maj. Paski, oż. z Eweliną Hołyńską (1889-1953); 4. Iza
bella (1883-1966), zakonnica; 5. Jadwiga (1888-1965), za Feliksem Czerniakowskim,
S. K. studiował na uniw. we Fryburgu Szwajcarskim. Brał udział jako ochotnik
w wojnie 1920 (otrzymał stopień ppor.). Do 1945 gospodarował w Łazach (1710 ha),
odziedziczonych po matce. Wyrzucony z majątku przez władzę ludową zamieszkał
w Piastowe k. Warszawy i tam zmarł.
S. K. oż. był z Elżbietą Hołyńską (1897-1956), córką Ksawerego Franciszka
i Emilii Bloch (z rodziny bankierów). Ich dzieci: 1. Ludwik (1919-1993), p ra
wnik, abs. UM K w Toruniu, oż. z M arią z Paszkowskich, l°v. Woynicz-Sianożęcką. Ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, por. 2 P. Uł. G ro
chowskich im. gen. J. Dwernickiego, walczył w wojnie w 1939, ranny pod Koc
kiem dostał się do oflagu w W oldenbergu. Odznaczony Krzyżem Walecznych,
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim O rderu Odrodzenia Polski.
Jeden z założycieli „Solidarności” w 1980, jego syn: 1.1. Andrzej (ur. 1955), oż.
z Anną Kamińską, ukończył SGPiS, ma syna 1.1.1. Krzysztofa (ur. 1978); 2. A n
drzej (1921-1995), oż. z M arią de la Concepcion d’Avial. Wł. maj. Staroźreby
i pałacu z pięknym parkiem w pow. płockim. Po reform ie 1945 m ajątek został
całkowicie zrujnowany. Andrzej K. służył w WP, walczył w czasie II wojny świato
wej jako podchorąży w 1 p. szwoleżerów, potem w Powstaniu Warszawskim
(pseud. AK „Kary”), odznaczony Krzyżem Powstańczym. Po Powstaniu wywie
ziony do Stalagu Sandbostel. Po wojnie osiadł w Paryżu, gdzie ukończył studia
prawnicze. Pracował jako prezes w koncernie stalowym Saint de Tarn, następnie
na takim samym stanowisku w polsko-francuskiej spółce „Vispol”. Ma syna 2.1.
Stanisława Ludwika (ur. 1961).
Kazimierz Kamkowski (B. K.)
KARNKOWSKI STEFAN h. Junosza (1889-1958), wł. maj. Młogoszyn (pow. kut
nowski). Syn Witolda i Józefy z Grzegorzewskich.
S. K. stracił majątek w 1. 30., który w 1930 obejmował 127 ha. Potem kilkakrotnie
zmieniał miejsce zamieszkania i pracy. Po II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu,
gdzie zmarł.
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Oż. z Leonidą Dąbrowską (zm. 1934), miał syna: 1. Władysława (1933-1994), che
mika, abs. UMK w Toruniu, oż. z Krystyną z Jagiełłów, ich syn: 1. 1. Witold (ur. 1962),
dr agronomii na Uniw. Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
S. K. po śmierci żony Leonidy poślubił Annę Gajewską (zm. 1965), dr. biologii.
Dok.: zob. biogram Antoniego Karnkowskiego (t. 7); Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 32.

Kazimierz Karnkowski
KIERZNOWSKI ALEKSANDER KONSTANTY h. Pobóg (2.06.1821-4.09.1901),
wł. maj. Stokowisko (pow. mazowiecki), współwł. wraz z żoną dóbr Szepietowo, Czyżewo-Siedliska, Dąbrówka Kościelna, Gołysze, Gierauty (pow. Wysokie Mazowieckie),
Lisowo (pow. bielski, ziemia drohicka) oraz pałacu Blanka i kilku kamienic w Warsza
wie. Syn Wincentego i Łucji Tekli Hornowskiej h. Korczak. Ur. w Stokowisku.
Rodzeństwo: Józef, sędzia okręgowy tykociński, a jednocześnie przewodniczący
Trybunału Rewolucyjnego w Powstaniu Styczniowym, został zesłany na 5 lat na Sybir.
Nazwisko Kierznowskich, wł. dóbr Stokowisko, pisze się według herbarzy Bonieckiego,
Niesieckiego, Łodzia-Czamieckiego przez „rz”. Prof. J. Wiśniewski uważał, że herbem Pobóg
pieczętują się wszystkie formy tego nazwiska: Kierznowscy, Kiersnowscy, Kiersznowscy.
Ojciec A. K., Wincenty, wraz z swymi braćmi Józefem i Antonim, byli szwoleżerami
3. szwadronu 7. kompanii gwardii napoleońskiej i brali udział w szarży pod Somosierrą
w Hiszpanii. Józef, wachmistrz, ciężko ranny w nogę w tej szarży, został odznaczony
28.12.1809 francuską Legią Honorową; po wojnie wrócił do Stokowiska. Wincenty od
znaczony Legią Honorową 28.11.1813, wrócił do Polski z całym pułkiem szwoleżerów
1.05.1814. Trzeci z braci, Antoni, brygadier szwoleżerów gwardii, poległ w przeddzień
bitwy pod Hanau w Niemczech 29.10.1813.
A. K. brał udział w Powstaniu Styczniowym,
był 18 miesięcy więziony w słynnym X pawilonie
Cytadeli Warszawskiej. Wykupiony od Rosjan
za pomocą łapówki wartości dwóch wsi, przeby
wał przez rok na wygnaniu w Cieszynie, po czym
powrócił do swych majątków na Podlasiu.
A. K. był fundatorem murowanego kościoła
parafialnego w Dąbrówce Kościelnej w 1875.
Zm.w Szepietowie, został pochowany w grobow
cu rodzinnym na cm. parafialnym w Dąbrówce
Kościelnej.
Oż. ok. 1850 z Adelajdą Szepietowską h. Ślepowron (zm. przed 1900), córką Kazimierza
i Józefy z Budziszewskich, wł. dóbr Szepieto
wo, Gierauty, Siedliska, Lisowo, pałacu Blanka
w Warszawie. Ich dzieci: 1. Kazimiera, za
Wierzbickim, otrzymała pałac Blanka; 2. »+
Stanisław Aleksander (1854-1930), oż. z Julią
Piwnicką, otrzymał dobra ziemskie i kamienice
w Warszawie.
Dok.: R. Bielecki, Samosierra 1808, W. 1989, s. 184; SGKP, t.
11, s. 900,1.15, s. 236; T. S. Jaroszewski, Księga pałaców War
szawy, W. 1985, s. 15; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 9,
Woj. łomżyńskie, z. 2, W. 1986, s. 33.
Aleksander Kierznowski

Jan Marian Włodek (B. K.)
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KIERZNOWSKI STANISŁAW ALEKSANDER h. Pobóg (1854-20.11.1930), wł.
dóbr Stokowisko (pow. mazowiecki), Szepietowo, Czyżewo-Siedliska, Dąbrówka
Kościelna, Golasze, Gierauty (pow. Wysokie Mazowieckie) oraz kilku kamienic
w Warszawie. Syn Aleksandra Konstantego (1821-1901) i Adelajdy z Szepietowskich h. Ślepowron. Ur. w Szepietowie.
Rodzeństwo: zob. biogram Aleksandra Konstantego Kierznowskiego.
S. K. byl znany w swej okolicy z działalności filantropijnej. Zajmował się odbudową
i wyposażeniem obiektów sakralnych: byl
f u n d a to re m m u ro w an e g o k o śc io ła
w Dąbrowie Wielkiej pod wezwaniem św.
Stanisława bp., postawionego w 1888 na
miejscu dawnego drewnianego kościoła;
byl również fundatorem wyposażenia
wnętrz kościoła w Poświętnem — parafii
dóbr Stokowisko, skąd wywodziła się ro
dzina Kierznowskich, oraz wyposażenia
kościoła w Dąbrówce Kościelnej. S. K. znal
się na ziołach i zajmował się ziołolecznic
twem. Po pożarze miasteczka Zambrów
z początkiem XX w. dal pogorzelcom na je
go odbudowę drewno i pieniądze. W 1905
S. K. sprzedał maj. Stokowisko Wincente
mu Jaźwińskiemu. Po I wojnie światowej,
spodziewając się reformy rolnej, sprzedał
kolejne dwa m ajątki: Nowe G ierauty
i Dąbrówkę Kościelną. Uzyskaną gotówkę
utracił z powodu reformy Grabskiego. Po
zostałe majątki zostały podzielone między
jego dzieci w 1. 20. S. K. zmarł w Szepietowie-Wawrzyńce, został pochowany w gro
bowcu rodzinnym w Dąbrówce Kościelnej.
Oż. ok. 1882 r. z Julią Piwnicką h. Lubicz Stanisław Aleksander (1854-1930) Kierznowski
(2.07.1862-29.11.1938 w Szepietowie),
córką Zygmunta, wl. dóbr Starorypin, i H a
liny z Hornowskich h. Korczak. Pochowana została w grobowcu rodzinnym
w Dąbrówce Kościelnej.
Ich dzieci: 1.
Stanisław (1883-1970), odziedziczył Szepietowo-Wawrzyńce, oż.
z Marią hr. Sumińską; 2. Maria (1885-1925), za bar. Danglem, otrzymała Czyżewo-Siedliska; 3. ^ Halina (1888-1959), za Kazimierzem Rogoyskim, otrzymała Szepie
towo Podleśne.
Dok.: zob. życiorys Aleksandra Kierznowskiego; Spis obywateli, s. 53; Rocznik Diecezji Łomżyńskiej, Łom
ża 1972, s. 124; J. Włodek, Dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego południowo-zachodniej Białostocczyz
ny w 1.1939-1944, mps.

Jan Marian Włodek (B. K.)
KIERZNOWSKI STANISŁAW h. Pobóg (27.11.1883-11.06.1970), wl. maj. Szepie
towo-Wawrzyńce (pow. Wysokie Mazowieckie), inż. rolnik. Syn Stanisława Alek
sandra (1854-1930) i Julii z Piwnickich h. Lubicz (1862-1938). Ur. w Szepietowie.
Rodzeństwo: zob. biogram Stanisława Aleksandra Kierznowskiego.
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S. K. w 1903 ukończył szkołę realną w Warszawie, potem kształcił się w Studium
Rolniczym Wydz. Filozoficznego UJ w Krakowie, które ukończył w 1908 i uzyskał dy
plom inż. rolnika, przedstawiając pracę pt. „Konie świętokrzyskie” u prof. Waleriana
Kleckiego. 1.07.1908 ojciec przepisał na niego hipotecznie dobra rolno-leśne Szepietowo-Wawrzyńce, które w 1939 miały ok. 600 ha, w tym ok. 200 ha lasów.
Podczas I wojny światowej w połowie sierpnia 1915 zmuszony przez wojska rosyj
skie do ewakuacji z Szepietowa, S. K. znalazł się w głębi Rosji, gdzie został zmobilizo
wany. Udało mu się dostać do oddziałów sanitarnych. Był od 15.12.1915 zastępcą,
a potem dowódcą czołowego oddziału rosyjskiego Czerwonego Krzyża w sile 200 lu
dzi i 150 koni, działającego na froncie rosyjsko-niemieckim. Powrócił do Szepietowa
1.07.1918 i wziął czynny udział w rozbrajaniu Niemców zarówno w Wysokim Mazo
wieckim, jak też w całym powiecie. Jeszcze przed I wojną światową był w zarządzie
Pow. Tow. Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Kółka Rolniczego w Dąb
rówce Kościelej, wspólnie z dr. Józefem Targowskim założył biuro rachunkowości
rolniczej przy CTR w Warszawie.
Od 3.10.1923 do 3.07.1927 był czł. Zarządu Tow. Zachęty do Hodowli Koni w Pol
sce. W 1. 1931-1936 był jego delegatem do Sądu Stewardów. Był to sąd złożony
z przedstawicieli wszystkich tow. wyścigowych w ówczesnej Polsce (Warszawa, Łódź,
Poznań, Katowice, Lublin, Lwów, Wilno) w celu rozsądzania wszelkich spraw spor
nych i nadawania kar dotyczących hodowli koni i spraw wyścigowych. Od 6.03.1923
był wiceprezesem Związku Hodowców Konia Szlachetnego półkrwi w Warszawie,
a w 1.1930-1934 prezesem tego Związku, obejmującego woj. wileńskie, białostockie,
nowogródzkie, poleskie, warszawskie, łódzkie, kieleckie. S. K. był też inicjatorem
i sekretarzem generalnym pierwszego ogólnego Zjazdu Hodowców Koni w Polsce
(16-18.11.1929), na którym wygłosił referaty pt. „Księgi Stadne konia półkrwi” oraz
„Konie wojskowe w Anglii”. W l.30. był członkiem sejmiku pow. w Wysokiem Mazo
wieckiem i czł. zał. miejscowej Spółdzielni-Rolniczo-Handlowej oraz przewodni
czącym Komisji Rewizyjnej tej Spółdzielni. Od 8.11.1930 był prezesem klubu hipicznego w Wysokiem Mazowieckiem. S. K. w 1922 założył i był później współwł. z Kazi
mierzem Wodzińskim z Kter w pow. kutnowskim stadniny i stajni wyścigowej koni
pełnej krwi pod nazwą „Ktery-Szepietów”. Stadnina ta wyhodowała wiele dobrych
koni wyścigowych, w tym derbistę Brutusa, który wygrał derby w Warszawie
13.06.1926 i świetnego w 1. 1930-1932 flyera Wagram. W 1926 stajnia wyścigowa
„Ktery-Szepietów” uplasowała się na pierwszym miejscu w Polsce, w następnych la
tach 4-12 miejscu.
W czasie II wojny światowej S. K. po przyjściu bolszewików ukrywał się na Podla
siu wśród szlachty zagrodowej. 6.06.1941 NKWD wyznaczyło 6000 rubli nagrody za
jego wydanie. Dzięki jednak szlachetnej postawie ludności nie został wydany. Po
agresji niemieckiej na Związek Radziecki w czerwcu 1941 na dobrach Szepietowo-Wawrzyńce został ustanowiony niemiecki rządca Wschodniopruskiego Tow. Rol
niczego. S. K. ukrywał się nadal we wsiach Krupy, Cibory-Chrzczony, Zawady, gm.
Chlebiotki w pow. łomżyńskim, Niemcy bowiem mogli przypomnieć sobie rolę, jaką
odgrywał w czasie ich rozbrajania w listopadzie 1918.
Po wojnie S. K. połączył się z żoną i dziećmi i przeniósł się na Ziemie Odzyskane.
Od września 1946 do marca 1947 był w Szczecinie głównym specjalistą-ekspertem se
lekcji koni Min. Rolnictwa, konie te przywożono do Polski w ramach pomocy UNRA.
Spośród 9366 koni pochodzących głównie z Danii wybrał 162 klacze do stadnin pań
stwowych. Od 1948 do 1949 był wykładowcą rolnictwa i hodowli zwierząt domowych
w Liceum Rolniczym w Wierzbicach pod Wrocławiem, następnie do 1950 pracował
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w Zakładzie Ekonomiki Rolnictwa UJ w Mańczycach k. Strzelna pod kierunkiem
prof. UJ Stefana Schmidta. W 1. 1950-1951 zootechnik w PGR Krzepice na Śląsku,
1951-1952 wykładowca rolnictwa w ośrodku kształcenia traktorzystów w Trzcielu
(pow. Międzychód), 1952-1953 kierownik wikliniarni w Grodkowie (pow. opolski),
w 1953 instruktor użytków zielonych w Pow. Wydz. Rolnym w Grodkowie, a w 1.
1954-1955 zootechnik PGR Steblów (pow. Koźle). Tu zmarła jego żona, rok później
przeszedł na emeryturę. W 1. 1955-1956 był sędzią-komisarzem na torze wyścigów
konnych we Wrocławiu. Następnie mieszkał u syna Andrzeja w Krzymowie (pow.
Chojna, woj. szczecińskie), a następnie z córką Krystyną w Tyńcu pod Krakowem,
gdzie zm. i tam został pochowany.

Stanisław Kierznowski (1883-1970)

Maria Julia Kierznowska

S. K. oż. 4.10.1921 w Sierakowie (woj. poznańskie) z Marią Julią hr. Sumińską
h. Leszczyc (31.07.1890 w Herrenhausen pod Hanowerem - 18.04.1954), córką Ste
fana Antoniego, hipologa i mjr. wojsk pruskich, oraz Julii Borzewskiej h. Lubicz. Ma
ria K. została upoważniona przez swego męża S. K. notarialnie do dysponowania maj.
Szepietowo-Wawrzyńce włącznie z prawem sprzedaży. Prowadziła ogród warzywny,
sad, starała się o utrzymanie parku, przyjmowała do pracy ogrodników i cały personel
dworski. Mieszkańcom udzielała pomocy materialnej, także medycznej. Na weran
dzie dworskiej w Szepietowie organizowała nabożeństwa majowe; przychodziło na
nie wielu ludzi. Maria K. była osobą o poglądach tolerancyjnych, otwartą w stosunku
do innowierców, m.in. Żydów, którzy wówczas w Wysokiem Mazowieckiem stanowili
ok. 90% mieszkańców.
Po zajęciu Szepietowa przez armię niemiecką we wrześniu 1939 Maria K. zdołała
wraz z dziećmi, po uprzednim ukryciu męża między chłopami z okolic, wyjechać
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z Szepietowa w przeddzień zajęcia majątku
i miasteczka Wysokie Mazowieckie przez
wojska sowieckie. Wyjechała do Ugoszczą
w pow. rypińskim, będącym własnością jej
siostry »-*■Heleny Sumińskiej-Grotowskiej.
Przebywała tam w czasie restrykcji i mor
dów ziemiaństwa rypińskiego dokonywa
nych przez gestapo, do stycznia 1940, kie
dy to Niemcy wysiedlili Helenę Sumińską Grotowską wraz z całą rodziną do GG.
Początkowo Maria K. zamieszkała w Mila
nówku pod Warszawą, tu została okradzio
na i pozbawiona środków do życia. Wyje
chała wówczas na zaproszenie swej rodziny
do Krakowa, gdzie przetrwała do końca II
wojny światowej. Po zakończeniu wojny po
łączyła się z mężem. Zm. w szpitalu w Koź
lu (woj. opolskie) i tam została pochowana
na cm. parafialnym. W dwa lata po śmierci
męża, w 1972, zwłoki jej zostały ekshumo
wane przez dzieci i pogrzebane w Tyńcu
pod Krakowem.
Ich dzieci: 1. Andrzej (1923 w Szepieto
wie -12.06.2000 w Chojnie). Skończył pod
czas II wojny światowej liceum meliora
cyjne w Krakowie, partyzant 25. p. p. AK
w Opoczyńskiem, odznaczony Krzyżem Walecznych 1944, Medalem Wojska (Głów
na Komisja Weryfikacyjna AK w Londynie). Po wojnie kierownik majątków rolnych
PNZ na Ziemiach Odzyskanych, potem główmy księgowy w PGR Krzymów (pow.
Chojna). Pochowany w Szczecinie. Oż. z Anną Konopczanką (ur. 1927), mieli pięcio
ro dzieci. 2. Zofia (1925-1927 w Szepietowie), pochowana na cm. parafialnym
w Dąbrówce Kościelnej (pow. Wysokie Mazowieckie); 3. Jan Aleksander (ur. 1928
w Krakowie), inspektor budowlany w Nowej Hucie pod Krakowem, członek Kole
gium Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie. Naczelnik Wydz. Przygotowania
Produkcji Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego „Polska — Południe”, głów
ny specjalista tamże. Oż. z Barbarą Olszowską, bezdzietni; 4. Maria Krystyna
(1934-1986 w Krakowie), lekarz weterynarii po studiach SGGW w Warszawie, asy
stent w katedrze Rozwoju Zwierząt Domowych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krako
wie, lekarz weterynarii kombinatu PGR Chojna w woj. szczecińskim. Zginęła w wy
padku drogowym w Chojnie i tam została pochowana.
Dok.: Spis obywateli, s. 53; „Jeździec i Hodowca” — artykuły i wzmianki w rocznikach: 1922,1923,1926,
1927, 1930-1936; Sprawozdanie z I Ogólnego Zjazdu Hodowców Koni w Polsce, W. 1930; 125 lat wyścigów
konnych, W. 1966, s. 51,68,151; Archiwum UJ, Studium Rolnicze 1.1905-1908; Pełnomocnictwo notarialne
udzielone żonie Marii Kierznowskiej 30.10.1925 (w posiadaniu syna); Informacje dzieci: Andrzeja, Krysty
ny i Jana Kierznowskich oraz Jana Włodka.

Jan Marian Włodek (B. K.)
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KLENIEWSKI JAN h. Zagłoba (11,12,1845-28.12,1918), wł. dóbr KJuczkowice
i Powiśle Lubelskie (fol.: Łaziska, Łaziska Dolne, Łaziska Średnie, Wrzelów, Lemszczyzna, Szczekarków, Maszów, Kręciszówka, Nieciecz, Brzozowa, Wilków, Zagło
ba oraz Dratów) pow, puławski, rolnik. Syn Franciszka (1812-1889) i Marii z Lasoc
kich (1820-1891). Ur. w Ciołkowie (pow. płocki).
Rodzina wywodziła się z Kleniewa k. Płocka.
Rodzeństwo: 1. Władysław (1844—1912), wł. dóbr Opole Lubelskie.
J. K. szkołę średnią Jana Pankiewicza ukończył w Warszawie i tam studiował
w 1, 1865-1867 prawo w Szkole Głównej, po czym wyjechał do Hohenheim, gdzie
kontynuował naukę w Akademn Rolniczej. Po powrocie do kraju w 1871 wraz z oj
cem i bratem Władysławem nabył od spadkobierców Kazimierza Wydrychiewieża do
bra opolskie w pow. puławskim. W 1872 Franciszek dokonał podziału tych dóbr. J. K,
otrzymał: Kluczkowice (1000 ha), Łaziska, Wrzelów (800 ha) i Szczekarków (450 ha).
J. K 20.01.1880 oż. się z »a- z Marią Jarocińską (1863-1947), ur. w Woli Niedźwieckiej na ziemi łęczyckiej. Maria miała wówczas 17 lat, a Jan był od niej o 18 lat
starszy. Następnego dnia małżonkowie udali się w zagraniczną podróż poślubną,
wstępując po drodze na modlitwę na Jasną Górę. Do swego maj. w Kluczkowicach
przybyli 4.03.1880.
Pierwsze lata po objęciu majątku J. K pracował wyłącznie nad jego podniesieniem
gospodarczym; organizował i rozbudowywał zaniedbaną placówkę.
Umożliwiło to spłatę ciążących na dobrach długów. Ogromne zyski przyniosła za
łożona, największa w Królestwie Polskim, plantacja chmielu, a następnie i założenie
browaru w Kluczkowicach. Zbudowane w Opolu (razem z bratem Władysławem)
i w Zagłobie (1896) cukrownie bazowały na zwiększonej uprawie buraków cukro
wych. Dwie serowarnie produkowały ser limburski. Pod fachowym kierownictwem
Edmunda Jankowskiego założono sady i warzywniki, a w zakupionym w 1897 maj.
Świdry (pow. janowski) stawy rybne. J. K. dbał o to, by płody ziemi przerobić na cen
niejsze towary — zbudował młyny wodne i parowe, a w Puławach skład na towary
przeznaczone na sprzedaż. W zakładanych warsztatach rzemieślniczych (w których
kształcono też uczniów) i fabrykach produkowano kafle, gonty, terpentynę, meble
wiklinowe i koszyki. Zbudowana w 1900 kolejka wąskotorowa i własny statek parowy
„Zagłoba” (1910) ułatwiały transport towarów.
J. K. dobrze rozumiał, że majątek i stanowisko zobowiązuje — wspierany przez
swą małżonkę, rozszerzył zakres pracy obywatelskiej. Interesował się sprawami
oświatowymi (w 1906 wszedł do rady Nadzorczej Polskiej Macierzy Szkolnej) i wa
runkami bytowymi i zdrowotnymi pracowników zatrudnionych w jego majątku. Na
pierwszym miejscu była budowa mieszkań dla służby folwarcznej i pomieszczeń dla
ich dobytku. Był ogromnie wyczulony na potrzeby społeczne. Własne potrzeby, jak
o tym świadczą wspomnienia ludzi, którzy ich znali, ograniczali do minimum, w rze
czywistości cały swój niemały majątek przeznaczyli na cele społeczne. W jego ma
jątku, obok ukrytych przed okiem policji tajnych szkół elementarnych dla ludu wiej
skiego, organizowane były szkoły zawodowe: koszykarstwa dla chłopców i tkactwa dla
dziewcząt. W ich folwarkach w 1897 podjęły pracę członkinie ukrytego Zgromadze
nia SS. Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. W Kluczkowicach prowadzi
ły one różne placówki usługowe dla ludności: szwalnie, tkactwo, introligatornie oraz
sklepiki detaliczne z artykułami bezpośredniego użytku. Do tego przyczyniła się przy
jaźń Kleniewskich z ks. Ignacym Kłopotowskim, który za pośrednictwem kapucyna o.
Honorata Koźmińskiego sprowadził służki do maj. Kleniewskich we Wrzelowie.
Przygotował siostry zakonne do pracy na wsi, a przełożonej generalnej, matce Fran
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ciszce Zmysłowskiej, dopomógł
w zorganizowaniu nowicjatu we
Wrzelowcu. Wybudowano dom
piętrowy na ok. 30 osób, który wy
stępował jako szkoła drobnego
przemysłu z internatem. Przeby
wały tam osoby pochodzące z róż
nych guberni. Nowicjat był prze
znaczony dla kandydatek pocho
dzących ze wsi. Ta śmiała i szeroko
zakrojona działalność, a zwłaszcza
tajne nauczanie, nie mogły ujść
oka policji carskiej. Podczas prze
prowadzonych licznych rewizji wy
śledzono nie tylko szkółki, ale i zo
rientowano się o istotnych moty
wach działalności J. K. w duchu
katolicko-patriotycznym. Nadto
policja wpadła na trop, że zakłady
te kierowane są przez członkinie
zgromadzenia zakonnego. Zarzu
cano im oddziaływanie religij
no-patriotyczne na okoliczne śro
dowisko robotniczo-chłopskie,
m.in. urządzanie nielegalnych ze
brań dla wieśniaków, uczenie ich
modlitw katolickich i pieśni religij
nych, rozdawanie broszurek „Ży
wego Różańca”, zbytnią troskę
Jan i Maria Kleniewscy
o chorych. Nakazano J. K. naty
chmiastowe zlikwidowanie tajne
go szkolnictwa oraz usunięcie członkiń zgromadzenia z jego majątków, z wyjątkiem
Wilkowa, gdzie nie dopatrzono się prowadzonej tajnej szkółki. Zlikwidowany też zo
stał nowicjat Zgromadzenia we Wrzelowcu, pozostały jedynie do 1914 trzy starsze
siostry. Pomimo kary pieniężnej nałożonej na J. K. i podpisania w 1902 zobowiązania
o likwidacji szkółek przez Marię K., wiadomo, że tajne szkolnictwo było nadal prowa
dzone w Kluczkowicach. Zakłady te często odwiedzał ks. Ignacy Kłopotowski, zaopa
trywał w literaturę religijną i zachęcał do dalszej pracy. Z czasem jego wizyty zostały
zabronione przez władze policyjne. Na terenie majątku działały też żłobki oraz pun
kty opatrunkowe i apteczki.
W domu J. K. przez kilka lat z rzędu odbywały się letnie wykłady gospodarstwa
wiejskiego i domowego, robót kobiecych itp. dla pań ze sfer inteligencji. Wykłady te
skupiały zespół młodzieży żeńskiej, który następnie za przykładem Marii K. szerzył
pożyteczną pracę w różnych miejscach kraju. Tu spotykały się wybitne jednostki, by
pod pozorem zabawy zastanawiać się nad potrzebami narodu. Dla żadnego pomysłu
patriotycznego nie szczędzono trudu ani pieniędzy.
W pałacu w Kluczkowicach znajdował się spory księgozbiór, wiele obrazów pędzla
Józefa Chełmońskiego (1849-1914) oraz 64 portrety wybitnych Polaków z różnych
epok.
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Dzieci J. M, i K, wzrastały w atmosferze ogromnej pracy swych rodziców na polu
przemysłu rolnego, w atmosferze zasad moralnych i ducha polskości, od początku
miały wpajaną wrażliwość na potrzeby innych. Z czasem same podjęły realizację po
mysłów rodziców.
W 1898 J. K. nabył fol. — ok. 5 ha ziemi z zabudowaniami — Wiktoryn k. Lublina
za Lubartowską Rogatką, w 1905 ofiarował go na potrzeby przytułku św. Antoniego,
który zorganizował ówczesny społecznik Lublina ks. Ignacy Kłopotowski. W 1908 za
kupili ok. 8 ha ziemi w pobliżu Mysłowic i wybudowali dwa domy dla górników. Tutaj,
w miejscu gdzie stykały się trzy zabory, pragnęli utworzyć ośrodek polskości dla
Ślązaków. Cala rodzina J. K. wspomagała budowę i organizację KUL u. J. K. należał
do obozu Narodowej Demokracji.
J. K., gorący patriota i szczery demokrata, był człowiekiem głęboko wierzącym i re
ligijnym, miał prawy charakter; był sprawiedliwy i uczynny, cieszył się powszechnym
szacunkiem i życzliwością oraz zaufaniem. Brał udział w wielu przejawach życia spo
łecznego w kraju. Swych pracowników uważał za wspólników, wyrabiał w nich poczu
cie godności własnej, gorliwość w pracy i uczciwość w postępowaniu. Nie szukał po
chwał za swoje dobre uczynki ani wdzięczności, krył się z nimi. Wspomaganie potrze
bujących uważał za swój obowiązek. Ludzie kochali go i darzyli ogromnym zaufa
niem. J. K. pozostawił po sobie bogaty plon działalności gospodarczej i pamięć zasłu
żonego obywatela.
Zm. w Warszawie i został pochowany w grobowcu rodzinnym na cm. parafialnym
w Kluczkowicach-Wrzelowcu.
J. K. przed śmiercią dokonał podziału swego majątku. Dobra Szczekarków, Wrzelów i Lemszczyznę otrzymał syn Witold, Łaziska córka Halina Iłłakowiczowa i Kluczkowice najmłodszy syn Przemysław, który zginął w Powstaniu Warszawskim w 1944
wraz z żoną Wandą z d. Pfeiffer, ur. w 1893.
Dzieci:
1. Witold (5.11.1880 w Kluczkowicach - 24.05.1927 w San Remo);
2. Halina (1883-1973), za Witoldem Iłłakowiczem (1880-1959), ślub 04.1907, ich sy
nowie: 2.1. Olgierd Jerzy (1908-1984), oż. w 1934 z Ireną Morzycką (1906-1943), je 
den z przywódców NSZ. W 1950 powtórnie oż. z Amerykanką Betty Asbury
(1922-1982); 2.2. Adam (1910-1984), oż. po raz pierwszy w 1934 z Zofią Daszewską
(1912-1986), wł. Łazisk Średnich. W 1981 powtórnie oż. z Teklą Wrzesińską (ur.
1914); 2.3. Witold (1918-1966), oż. w 1951 z Jadwigą Półgrabską (ur. 1924); 3. Jaryna
(1888-1895); 4.
Przemysław (22.12.1889-5.08.1944), rozstrzelany przez Niemców
w Warszawie; 5. Hanna (1893-1895).
Dok.: PSB, 1.12, s. 605-606; Boniecki, Herbarz, 1.10, s. 122-124; Uruski, Rodzina, t. 6, s. 375-376; J. Guiyniuk, Jan Kleniewski — ziemianin, pizemyslowiec, społecznik, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały
sesji naukowej zorganizowane w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-9 czerwca 2000, oprać. R. Maliszewska,
Kozłówka 2001, s. 223-229; J. L., Z życia Jana Kteniewskiego, „Gazeta Rolnicza” 1919, nr 19, s. 334—338;
M. Kleniewska, Wspomnienia, red. i oprać. W. Włodarczyk, Wilków n. Wisłą 2002, s. 121-127; H. I. Szumił,
Źródła i stan badań nad życiem i działalnością Marii i Jana Kleniewskich,,.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2004, t. 81, s. 30i-326; taż, Pizynieśliplon obfity. Maria i Jan Kleniewscy (1863-1947; 1845-1918),
w: W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005), pod red. H. Misztala, Lublin
2005, s. 486-492; H. Doria-Dernałowicz, Z blasków przeszłos'ci. Wspomnienia o Marii Kleniewskiej
na podstawie pamiętników, Bibl. KUL, lkps (sygn. 1300); taż, Maria Janowa Kleniewska, „Jednodniówka
poświęcona pamięci ks. Władysława Korniłowicza i p. Marii Janowej Kleniewskiej”, W. 1948, s. 16-20, mps
(Bibl. KUL); Pamiętnik Zjazdu Kobiet Polskich odbytego w dn. 11-12.05.1913, Kr. 1913; W. Włodarczyk,
Bractwo Pielgrzymstwa Polskiego, „Powiśle Lubelskie” 2004, nr 3, s. 9-13; Zbiory rodzinne Ligii
Iłłakowicz-Grapner, Małgorzaty i Witolda Iłłakowiczów, Zofii i Tadeusza Michalaków, Wandy i Janusza
Michalaków.

Halina Irena Szumił
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KLENIEWSKA MARIA z JAROCIŃSKICH h. Jastrzębiec (29.06.1863-10,09.1947),
wł. maj. Dratów (pow. puławski). Córka Józefa i Teodory z Jarocińskich, żona Jana
(1845-1918), wł. dóbr Kluczkowice i Powiśle Lubelskie. Wybitna działaczka społecz
na. Ur. w Woli Niedźwiedzkiej (pow. łęczycki).
Rodzeństwo: 1. Stanisław (zm. w 1.30.), oż. 1896 w Berdyczowie z Jadwigą Olizar,
siostrą »a Mariana Włodzimierza Olizara.
Rodzice M. K. żyli w separacji, wychowywała ją matka. Po nauce (francuski, nie
miecki) w domu w Sieradzu, na pensji Pauliny Krakowowej w Warszawie uczyła się
rosyjskiego i literatury polskiej. Następnie spędziła rok w szkole klasztornej
we Wrocławiu. W 1876-1879 uczyła się w szkole SS. Urszulanek w Krakowie. Wybit
nie uzdolniona wokalnie, brała lekcje śpiewu u prof. Stanisława Mi recki ego. Poza
matką wielki wpływ, zwłaszcza na późniejsze społeczne zainteresowania, miała na nią
babka Eufrozyna z Dąmbskich Jarocińska.
Ślub z Janem Kleniewskim odbył się w Warszawie w kościele SS. Wizytek 20.01.
1880. Pierwsze lata małżeństwa poświęciła wychowaniu dzieci i budowie nowej sie
dziby, pałacu w Kluczkowicach, według projektu Konstantego Wojciechowskiego
z ok. 1882 (wnętrze projektowali w 1. 90. Wojciech Gerson i Stanisław Witkiewicz).
Pałac otaczał park (projektanci: Stanisław Siwecki, Camile Jamme, Edward Ciszkiewicz, Edmund Jankowski i Walerian Kronenberg). Sukcesy gospodarcze męża po
zwoliły jej zająć się od drugiej połowy 1.90. prawie wyłącznie działalnością społeczną.
Jeszcze w 1. 80. M. K. rozpoczęła tajne nauczanie dzieci folwarcznych, zakładała
sklepy, ochronki (zatrudniała ochroniarki). Założyła szkołę rzemieślniczą dla chłop
ców na wzór szwedzki ze specjalnym nauczycielem, w 1897 szwalnię dla dziewcząt,
które ukończyły ochronki (do 1914 szwalnię ukończyło 317 dziewcząt włościańskich).
W 1896 zorganizowała w Kluczkowicach pierwszy kurs gospodarczo-społeczno-tkacki dla młodych ziemianek, w 1898 — seminarium nauczycielskie dla dziew
cząt wiejskich. Od 1901 organizowała w Kluczkowicach wraz z mężem „zebrania trzy
dniowe” młodzieży, intelektualistów, polityków. Była przewodniczącą Kółka Kłuczkowickiego stowarzyszenia ziemianek. W 1901 utworzyła szpital i przytułek we Wrzelowcu. W 1905 zorganizowała w Kluczkowicach we własnym budynku szkołę dla
chłopców ziemiańskich (dyr. Maszewski). Była przewodniczącą Rady Szkolnej szkoły
dla dziewcząt w Nałęczowie (1909-1911), której budowę współfinansowała. Zorgani
zowała i finansowała w całości biuro „Gościny” (1911-1921).
Najważniejsze społeczne dzieło jej życia to stowarzyszenie ziemianek, dla którego
wymyśliła hasło „Z Bogiem i Narodem”. Jego początki sięgają założonego przez
M. K. w Kluczkowicach 14.04.1895 „Koła Pracy”. 8.12.1905 w Warszawie koła działa
jące z inspiracji M. K. już w całej Kongresówce oraz Koła Gospodyń Wiejskich przy
Sekcji Rolnej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa połączyły się w Zjednoczone Koło Zie
mianek. ZKZ zalegalizowało swoją działalnośćw 1907 (zatwierdzenie statutu). M. K.
była pierwszą przewodniczącą stowarzyszenia ziemianek, a także jego honorową
przewodniczącą i matką chrzestną sztandaru (razem z marszałkiem Sejmu RP Woj
ciechem Trąmpczyńskim, 1919). Finansowała też w całości pierwsze pismo ZKZ
„Świat Kobiecy” (1905-1907). W 1913 stowarzyszenie liczyło 128 kółek i 5020 człon
kiń. W 1923 zawiązała się Rada Naczelna Ziemianek, łącząca stowarzyszenia ziemia
nek z całej Polski. Przewodniczącą Rady została M. K., w dużej mierze określając
charakter stowarzyszenia. Przyświecała jej idea solidaryzmu narodowego opartego
na wartościach katolickich i patriotyzmie. Zwracała szczególną uwagę na współpracę
dworu ze wsią i niwelowanie różnic między wsią a miastem. Przed ziemiankami sta
wiała cele społeczne, gospodarcze i wychowawcze. Na charakterze pracy społecznej
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M. K. zaważyła myśl społeczna kościoła (współpracowała z bł, ks. Ignacym Kłopotow
skim, bł. o. Honoratem Koźmińskim, ks. Maksymilianem Godlewskim, bp. Józefem
Teodorowiczem, ks. Kazimierzem Lutosławskim). Bliskie związki łączyły ją z Cecylią
hr. Plater-Zyberkówną. Dużą rolę w jej działalności publicznej odegrały wyjazdy
do Włoch, a szczególnie do Szwecji (1885 i 1901), gdzie zapoznała się z ideami Fryde
ryki Bremer.
Była też założycielką Sodalicji Mariańskiej Pań (1901), międzynarodowego biura
porady dla kobiet — „Gościny”, (1911), związku Polek „Nowe życie” (1913), współza
łożycielką Narodowej Organizacji Kobiet związanej z endecją. Sympatyzowała z Na
rodową Demokracją.
Po śmierci męża M. K. nie przerwała działalności społecznej. W 1920 została powo
łana przez gen. Hallera do Komitetu Obywatelskiego Obrony Narodowej w Warsza
wie. Kierowała pomocą związków kobiecych tworząc biuro — Służbę Narodową.
Przeszło 2 miesiące pracowała w Komitecie Obrony Śląska (Opole śląskie) podczas
plebiscytu w 1921.
W domu 18.12.1921 dzieci Kleniewskich dokonały podziału majątku, w wyniku
którego M. K. otrzymała fol. Dratów, dom w Puławach i maj. Świdry. Dzięki temu
mogła zbudować tzw. Piastową Chatę (dom społeczny) w Dratowie, rozbudować
drewnianą kaplicę i postawić plebanię (1923), niezbędne dla ustanowienia parafii
Zagłoba (7.03.1924). Sprzedała 27.05.1927 maj. Świdry, przeznaczając pieniądze
na budowę kościoła w Zagłobie. Kościół według projektu Kazimierza Skórewicza
zbudowano w stanie surowym w 1.1928-1934.
W Dratowie, 24.06.1924, na spotkaniu młodych ziemianek pod przewodnictwem
Haliny Doria-Dernałowicz, poddała myśl zorganizowania Bractwa Pielgrzymstwa
Polskiego, które zawiązało się pod opieką duchową ks. Władysława Korniłowicza
w Dratowie w roku następnym. Na coroczne spotkanie do Dratowa przyjeżdżały mło
de ziemianki i księża: ks. Korniłowicz, ks. Stefan Wyszyński, ks. Jan Zieją, dominika
nin Martin Gillet — późniejszy arcybiskup, ks. Charles Journet — późniejszy kardy
nał, ks. Kazimierz Józef Kowalski — późniejszy biskup. Było to drugie najważniejsze
dzieło społeczno-duchowe M. K. Dla zabezpieczenia finansowej strony działalności
„bratek” M. K. powołała 27.05.1930 fundację „Służba Narodowa” z kapitałem 40 tys.
zł. Członkiem zarządu był m.in. Antoni Marylski z Lasek. W l.30. blisko współpraco
wała z Laskami. O aktywności M. K. mówią też liczne jej teksty publikowane w pi
smach: „Bluszcz”, „Biesiada Literacka”, „Kronika Rodzinna”, „Świat Kobiecy”,
„Ziemianka”, „Ziemianka Polska”.
Usunięta z majątku w lipcu 1944, zmarła w klasztorze SS. Pasterek na Wiktorynie
w Puławach. Pochowana została w grobowcu rodzinnym we Wrzelowcu.
Dzieci: zob. biogram Jana Kleniewskiego.
Dok.: zob. biogram Jana Kleniewskiego.

Wojciech Włodarczyk
KLENIEWSKI WITOLD h. Zagłoba (5.11.1880-24.05.1927), wl. maj. Szczekarków
i Lemszczyzna (pow. puławski), rolnik. Syn *-»■ Jana (1845-1918) i Marii z Jarociń
skich (1863-1947). Ur. w Kluczkowicach (pow. puławski).
Rodzeństwo: zob. biogram Jana Kleniewskiego.
Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie i wyższych studiów na A. R. w Hohenheim odbył podróż po krajach Europy i Ameryki. Po powrocie do kraju otrzymał od
ojca maj. Szczekarków (450 ha) i Lemszczyznę (134 ha) oraz cukrownię „Zagłoba”
w fol. Wrzelów. Podobnie jak jego ojciec, rozwijał w majątkach przemysł, mając prze
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de wszystkim na celu danie zarobku największej liczbie rąk roboczych i zatrzymania
w ten sposób obywateli w kraju. Miał w swoich dobrach największe plantacje chmielu
na Lubelszczyźnie.
W 1923 zainicjował założenie Syndykatu Plantatorów Chmielu, którego pierwsze
formy organizacyjne wypracował już sr+ Jan Kleniewski. Nadto rozpoczął działalność
ogrodniczą. Założył szkółki drzew owocowych i róż, które w krótkim czasie stały się
jednymi z najlepszych na terenie kraju. Cukrownię „Zagłoba” przerobił na przetwór
nię owoców i warzyw. Wybudował kilka, cegielni, siarkowni, suszarek do chmielu.
Od 1924 wspomagał finansowo wydawanie miesięcznika „Ogrodnik” i do śmierci
był jego redaktorem. Nadto prowadził działalność społeczną. Był prezesem Zrzesze
nia Szkółkarzy woj. lubelskiego oraz członkiem zarządu ogólnopolskich związków
ogrodniczych: Związku Posiadaczy Sadów, Związku Właścicieli Szkółek i Związku
Polskich Zrzeszeń Ogrodniczych. Spełniał również obowiązki członka Rady Nadzor
czej Lubelskiego Syndykatu Rolniczego i Banku Przemysłowców Polskich oraz był
jednym z założycieli i członkiem władz Puławskiego Okręgowego Tow. Rolniczego.
Działał także jako wójt gminy Szczekarków i członek Wydz. Pow. Był pionierem pol
skiego przemysłu ogrodniczego. W. K,, szlachetny człowiek i gorący patriota, wzbu
dzał powszechny szacunek, życzliwość i zaufanie. W. K. zm. w San Remo, został po
chowany w grobowcu rodzinnym we Wrzelowcu.
Ze związku małżeńskiego z Zofią Zieleniewską miał dzieci: 1. Stanisława (19081979), oż. z Teresą Kobyłecką ze Skąpy i 2, Jana, oż. z Janiną Walewską, zm. w 1. 90.
XX w. w Polanicy.
Dok.: PSB, 1.12, s. 606-607; W. Włodarczyk, Witold Kleniewski— pionierpowiślamkiego szkółkarstwa, „Po
wiśle Lubelskie” 2004, nr 5, s. 7-8; zob. też biogram Jana Kleniewskiego.

Halina Irena Szumił
KLENIEWSKI PRZEMYSŁAW h. Zagłoba (22.12.1889-5.06.1944), wł. maj.
Kluczkowice (pow. puławski), rolnik. Syn Jana (1845-1918), i Marii z Jarociń
skich (1863-1947). Ur. w Kluczkowicach.
Rodzeństwo: zob. biogram Jana Kleniewskiego.
Po okresie nauki w domu ukończył szkołę handlową E. Rontalera w Warszawie.
Następnie studiował w Królewskiej Akademii Rolniczej w Manchesterze. Po powro
cie do kraju otrzymał od ojca dobra Kluczkowice (ok. 1800 ha). Kontynuował rozpo
czętą przez niego działalność przemysłową: m.in. prowadził browar, gorzelnię, tar
tak, z czasem wybudował tartak parowy, młyn i piekarnię. W swojej działalności głów
ną uwagę przywiązywał do rozwoju szkolnictwa i modernizacji rolnictwa. Rozbudo
wał w Kluczkowicach szkołę. Z jego inicjatywy w pałacu powstała szwalnia, w której
dziewczęta uczyły się nieodpłatnie zawodu. Działalność P. K. obejmowała także rol
nictwo, rybołówstwo i przemysł lekki. Dla dobra miejscowej ludności sprowadził le
karza do swojej posiadłości, który był jednym z trzech w powiecie. Z całym zapałem
pracy charytatywnej oddawała się jego żona Wanda, która zawsze spieszyła z pomocą
chorym i potrzebującym.
P. K. aktywnie uczestniczył w pracach TKZ jako wiceprezes i w ZZ jako prezes Od
działu Lubelskiego. P. K. opublikował artykuł: Nawożenie chmielu („Uprawa Roślin
i Nawożenie”, 6 (1934) nr 2 (54), s. 85-89).
W okresie II wojny światowej zaangażował się razem z żoną Wandą w czynną dzia
łalność podziemną (ZW Z-AK) i tajne nauczanie. Udzielali także w swym majątku
pomocy osobom ukrywającym się i wysiedlonym. W 1942 P. K. został aresztowany
i przez jakiś czas był więziony w Zamku Lubelskim. Skazano go na śmierć i zajęto ma
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jątek. Za ogromną sumę został wykupiony przez rodzinę z rąk okupanta. Wówczas
wyjechał z rodziną do Warszawy, Kluczkowice zajęte zostały przez Niemców. Po wy
buchu Powstania Warszawskiego P. K. wraz z żoną został aresztowany przez gestapo.
Zostali obydwoje zamordowani 5.08.1944 w al. Szucha.
Po wojnie Kluczkowice wraz z fol. Kręciszówka uległy rozparcelowaniu mocą de
kretu o reformie rolnej z 1944.
W 1916 P. K. zawarł związek małżeński z Wandą z Pfeifferów (ur. 26.05.1893
w Warszawie - 5.08.1944), córką Mieczysława i Marii z Maciejewskich. Ich dzieci:
1. Zbigniew (ur. 1917), lotnik RAF, po wojnie przebywał w Anglii; 2. Maria (ur. 1918),
w 1942 wyszła za Stefana Colonna-Walewskiego, po wojnie w Kanadzie; 3. Wanda
Elżbieta (1920-1925) i 4. Krystyn (1924-1986), który po wojnie także zamieszkał
w Kanadzie.
Dok.: K. Jasiewicz, Lista strat, s. 466 (mylnie podał, że P. K. ukończył szkołę im. W. Górskiego); Z. R. Mu
szyński, Przemysław Kleniewski. Wspomnienie (1889-1944), „Gazeta Wyborcza”, dod. „L.” (2001), nr 303,
s. 5; zob. również dok. do biogramu Witolda Kleniewskiego.

Halina Irena Szumil
KORWIN-KOSSAKOWSKI STANISŁAW KAZIMIERZ hr. h. Ślepowron (3.07.
1837-4.11.1905), dewiza: „sauviter in modo, fortiter in re”, ordynat na Lachowiczach
(gub. mińska), wł. maj. Wojtkuszki (gub. kowieńska), Brzostowica Wielka (gub. gro
dzieńska) i rozległych dóbr w głębi Rosji z kopalniami miedzi na Uralu. Syn Stani
sława Szczęsnego Fortunata (1795-1872) i Aleksandry z hr. de Laval (1811-1886).
Ur. w Wojtkuszkach.
Ojciec Stanisław Szczęsny był dyplomatą w służbie ros., literatem, kolekcjonerem,
heraldykiem (był ostatnim Prezesem Heroldii Królestwa Polskiego 1859-1861), ma
larzem i rzeźbiarzem amatorem, światłym
ziemianinem (członkiem założycielem
Tow. Rolniczego w Królestwie Polskim,
w swoich dobrach zmniejszył pańszczyznę,
dal włościanom samorząd, zakładał szkoły
wiejskie, schroniska, szpitale, kasy pożycz
kowe, ulepszał techniki rolne, m.in. opra
cował nowoczesną młockarnię, maszynę
do produkcji cegieł, założył cukrownię). Za
p rojektow ał pałac w W ojtkuszkach
(1857-1862). D ziadek Józef Dominik
(1771-1840) poseł na Sejm Czteroletni,
łowczy W. Ks. Lit., oż. z Ludwiką z Potoc
kich (1779-1850), córką Szczęsnego Po
tockiego.
Rodzeństwo: 1. Katarzyna (ur. 1830),
w 1858 poślubiła Stanisława Łempickiego
(ur. 1833); 2. Aleksandra (1831-1901),
w 1853 poślubiła Zygmunta hr. Broel-Platera (1823-1882). Obie były bezdzietne.
S. K. był znanym genealogiem i heral
dykiem, wicereferendarzem Rady Stanu
Król. Pol. (1865) i członkiem Komitetu
Regulacyjnego Warszawy, szambelanem
Stanisław Kazimierz hr. Korwin-Kossakowski
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cesarskim i sędzią pokoju Wydz. III w Warszawie (od 1875), honorowym sędzią po
koju pow. wiłkomierskiego (1876-1885), prezydentem Wiłkomierza (1879-1883),
gdzie zorganizował straż pożarną i wybudował nowy ratusz, był też wybrany m ar
szałkiem szlachty pow. wiłkomierskiego. W Warszawie brał żywy udział w życiu kultu
ralnym miasta, m.in. jako członek rady nadzorczej Inst. Muzycznego (1865) i wice
prezes Tow. Zachęty Sztuk Pięknych (1872-1874 i 1876). W swym warszawskim pała
cu przy ul. Nowy Świat 19 urządzał piątkowe wieczory literackie, na których bywał
m.in. Henryk Sienkiewicz i Deotyma (Jadwiga Łuszczewska). Jego największą pasją
były studia genealogiczne (wydal trzy tomy Monografii historyczno-genealogicznych
niektórych rodzin polskich, W. 1859, wyd. 2,1876, t. 2,1860, t. 3,1872), współpracował
przy gromadzeniu materiałów z T. Żychlińskim (Złota księga szlachty polskiej) i z A.
Bonieckim (Herbarz). Pozostawił obszerne Wspomnienia z przeszłości spisane dla dzie
ci i wnuków (wydany t. 1 do 1863), które są drobiazgową kroniką życia rodzinnego
i towarzyskiego ziemiaństwa i arystokracji, opisem siedzib na Litwie i w Warszawie.
S. K. był też pionierem amatorskiej fotografii, otrzymywał za swe prace liczne nagro
dy i medale. Największy zbiór fotografii z dawnej kolekcji z Wojtkuszek (ok. 6500 fo
tografii) przechowuje Muzeum Narodowe im. Ćiurlionisa w Kownie). S. K. zmarł
w Wojtkuszkach i tam został pochowany.
Był trzykrotnie żonaty. Po raz pierwszy w 1858 z Aleksandrą z hr. Chodkiewiczów
(1840-1880). Z tego małżeństwa miał 9-cioro dzieci (5-cioro zmarło w dzieciństwie):
l a. Marię (1861-1944), za Włodzimierzem Chrapowickim (1848-1909); 2a, Aleksan
drę (1863-1938), za Władysławem Łempickim (1853-1933); 3a. Józefa (1866-1916),
ordynata na Lachowiczach, wl. maj. Brzostowica Wielka, oż. z Marią z hr. Chodkie
wiczów (1869-1965); 4a. Zofię (1868-1932), za Aleksandrem Meysztowiczem
(1865-1943). W 1881 poślubił Michalinę Zaleską, poetkę (1856-1890); miał z nią
troje dzieci (jedno zmarło w dzieciństwie): 5b. Gabryelę (1882-1939), za Pawłem
Górskim (1870-1921); 6b. Michała Stanisława (1883-1962), wł. maj. Nidoki (gub.
kowieńska) i Glinianki k. Otwocka pod Warszawą, oż. z Elżbietą z Bispingów
(1882-1975). Z trzeciego małżeństwa z Zofią Bower Saint Clair (1868-1911) miał
dwoje dzieci: 7C. Jadwigę (1894-1912); 8C. -> Jana Eustachego (1900-1979), wł. maj.
Wojtkuszki, oż. ze Stanisławą z Rynkowskich (1897-1981).
Dok.: P SB 1.14, s. 287-288; Biogramy rodziny Kossakowskich; Materiały rodzinne.

Zofia Kossakowska-Szanajca
KORWIN-KOSSAKOWSKI MICHAŁ STANISŁAW hr. h . Ślepowron (26.11.1883-1962), wł. maj. Wojtkuszki, Nidoki na Kowieńszczyźnie i Glinianka k. Otwocka, pra
wnik. Syn *->■Stanisława Kazimierza (1837-1905) i Michaliny z Zaleskich h. Lubicz.
Ur. w Warszawie w pałacu przy ul. Nowy Świat 19.
Rodzeństwo: zob. biogram Stanisława Kazimierza Kossakowskiego.
Po ukończeniu szkoły realnej w Warszawie studiował na Wydz. Agronomicznym
polit. w Rydze (przerwane przez rewolucję 1905), a następnie na Wydz. Prawnym we
Fryburgu.
W 1906, nie ukończywszy studiów, powrócił do rodzinnego maj. Wojtkuszki,
a w 1907 kupił po sąsiedzku maj. Nidoki, w którym gospodarował przez 10 lat, pełniąc
przy tym liczne funkcje społeczne, m.in. honorowego sędziego pokoju w pow. wiłkomierskim, członka zarządu Kowieńskiego Syndykatu Rolniczego, Kowieńskiego
Tow. Rolniczego, czy Kowieńskiego Tow. Wzajemnego Kredytu. Kowieńskiemu Tow.
Rolniczemu ofiarował w obrębie Nidok 50 ha ziemi i niewielki fundusz, dla prowa
dzenia wzorcowej fermy doświadczalnej. Swój majątek prowadził bardzo nowocześ
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nie, sprowadzał rasowe bydło, konie, trzo
dę chlewną, ziarno siewne, stosował nowe
uprawy i nawożenie. Uzyskiwanymi wyni
kami przekonał wielu sąsiadów do no
wych metod rolniczych.
Po wybuchu I wojny światowej wyjechał
do Warszawy, gdzie został powołany na
stanowisko naczelnika Oddziału Czołowe
go Czerwonego Krzyża. Ewakuowany do
Rosji, pełnił kolejno ważne funkcje w służ
bie społecznej pełnomocnika Centralnego
Komitetu Obywatelskiego na rejon kijow
ski, następnie na rejon frontowy w Mińsku
Litewskim, wreszcie pełnomocnika Głów
nego Polskiego Komitetu Pomocy Sanitar
nej i Centralnego Komitetu Obywatelskie
go. Był on również m.in. założycielem
i prezesem Tow. Przyjaciół Żołnierza Pol
skiego w Mińsku i Kijowie, członkiem Tow.
Literatów i Dziennikarzy Polskich oraz
członkiem Rady Polskiej Ziemi Mińskiej.
Na początku 1918 otrzymał z ramienia
Michał Stanisław hr. Korwin-Kossakowski
Rady Regencyjnej nominację na utworze
nie i prowadzenie w Mińsku Litewskim
Biura Reemigracyjnego dla uchodźców, dzięki pomocy którego przeszło 80 000
uchodźców wróciło bezpiecznie do kraju. W 1918 działał w Wilnie, organizując tam
Zjazdy Ziemiański i Polski, stanął też na czele Komitetu Obrony Kresów Wschodnich.
Był w tym czasie również prezesem Komitetu Ziemian Polaków na Kowieńszczyźnie,
delegatem Polskiej Rady Narodowej na Litwie i członkiem Zjednoczonych Delegacji
Rad Narodowych Polskich na Litwie i Białorusi. Po powrocie do niepodległej już Pol
ski, pracował od maja 1919 do lipca 1920 na stanowisku zastępcy Komisarza w Za
rządzie Cywilnym Ziem Wschodnich w Warszawie. Uczestniczył w lipcu 1919 w tajnych
pertraktacjach z przedstawicielami sowieckiego Czerwonego Krzyża (J. Marchlewski)
w Białowieży, przewodniczył też delegacji Polskiego Czerwonego Krzyża w rokowa
niach z delegacją sowiecką w Mikaszewiczach (od października do grudnia 1919), do
tyczących traktowania i możliwości powrotu jeńców wojennych, zakładników i więź
niów. W 1920 po rozpoczęciu wojny polsko-sowieckiej zgłosił się jako ochotnik do woj
ska. Jeszcze w czasie trwania działań wojennych oddelegowany został do Rygi, gdzie
brał udział w rokowaniach pokojowych.
Z ramienia MSZ utworzył Biuro Spraw Litwy Środkowej, a później, już będąc na
czelnikiem Wydz. Wschodniego MSZ, brał udział jako ekspert do spraw sowieckich
w międzynarodowych konferencjach w Genui (maj 1922) i Hadze (czerwiec-lipiec
1922). Po przewrocie majowym zaproponowano mu objęcie poselstwa w Helsingforsie (obecnie Helsinki) lub Charkowie. Po raz pierwszy odmówił i na własną prośbę
rozstał się ze służbą państwową. W l. 1927-1932 był dyrektorem i wiceprezesem Ban
ku Zachodniego, prezesem Zjednoczonego Banku Ziemiańskiego i członkiem Rady
Banku Akceptacyjnego w Warszawie. Od lipca 1935 był dyrektorem Oddziału Kra
kowskiego Banku Polskiego, a od listopada 1938 do wybuchu II wojny światowej Od
działu Poznańskiego BP.
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W czasie wojny mieszkał w nabytym w 1. 20. maj. Glinianka (86 ha) do czasu
gdy w styczniu 1943 został aresztowany i osadzony wraz z najstarszym synem Józefem
na kilka tygodni na Pawiaku. Resztę wojny spędził w Brwinowie k. Warszawy. Po woj
nie wrócił na cztery lata do pracy w Banku Polskim.
Pozostawił po sobie diariusz, pisany w okresie od 21.05.1915 do 30.06.1922, a liczący
2323 stron dużego formatu (ok. 3000 stron maszynopisu), złożony w Archiwum PAN
w Warszawie. Był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim Od
rodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości. Zm. w Brwinowie i tam został pochowany.
M. K. oż. 17.07.1909 z Elżbietą z domu Galen-Bisping, ich dzieci: 1. »+ Józef, 2.
Maria, 3. Jadwiga, 4. Elżbieta, 5. Anna, 6. Michalina, 7. Jan i 8. Stanisław.
Dok.: PSB t. 14, s. 282; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 36; Materiały rodzinne.

Michał Korwin-Kossakowski
KORWIN-KOSSAKOWSKI JÓZEF hr. h. Ślepowron, pseud. AK „Łopuch” (9.06.
1917-19.11.1988), spadkobierca maj. Glinianka k. Otwocka, dr. nauk agrotechnicznych.
Syn »+ Michała Stanisława (1883-1962) i Elżbiety z Galen-Bispingów. Ur. w Kijowie.
Rodzeństwo: zob. biogram Micha
ła Stanisława Kossakowskiego.
Uczęszczał do szkół w Warszawie
(gimn. Lorentza) i w Zakopanem,
ostatnie cztery lata szkoły średniej
spędził we Lwowie w Korpusie Kade
tów, gdzie w 1937 otrzymał maturę.
Służbę wojskową odbył w Szkole Pod
chorążych Kawalerii w Grudziądzu
i 1 P. Uł. Krechowieckich w Augusto
wie. Studia, podjęte w Akademii
Handlowej w Poznaniu, przerwane
zostały przez wybuch wojny.
W sierpniu 1939 powołany do ma
cierzystego pułku, pod koniec wrze
śnia, po rozwiązaniu oddziału, prze
kroczył granicę litewską. Trafił do
obozu dla internowanych w Birsztanach, gdzie przebywał około mie
siąca. Zwolniony przez ponad dwa
lata mieszkał na Litwie, pracując
m.in. jako praktykant rolny w ma
jątku kuzyna czy jako robotnik na
kolei. Pod koniec stycznia 1942 uda
ło mu się przedostać na tereny oku
powanej Polski. Przebywał w maj. ro
dziców Gliniance, pomagając w gos
podarce. Aresztowani wraz z ojcem przez gestapo, przez kilka tygodni przebywali
na Pawiaku, skąd wykupieni zostali przez rodzinę. Wyjechał w sokołowskie, gdzie
pracował jako praktykant rolny w maj. Łuski. Jako żołnierz AK (pseud. „Łopuch”)
działał na terenie Obwodu Sokołowskiego. W akcji „Burza” brał czynny udział
w oddziale leśnym w lasach kurowickich i repkowskich. Mieszkał następnie w maj.
Sabnie u pp. Moniuszków (rodziców przyszłej żony Hanny), uczestnicząc w działal
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ności konspiracyjnej aż do reformy rolnej, gdy właściciele zostali wyrzuceni z ma
jątku. Od lata 1944 do sierpnia 1945 działał w Obwodowym Patrolu żandarmerii, po
czątkowo jako zastępca dowódcy Patrolu, potem jako łącznik z Komendą Obwodu.
Po wojnie rozpoczął studia na Wydz. Rolnym SGGW, specjalizując się w Zakładzie
Ichtiobiologii i Rybactwa. W maju 1949 zdał egzamin dyplomowy i uzyskał „stopień
inż. rolnika oraz mgr. nauk agrotechnicznych”. Pierwszą pracę podjął już w czasie
studiów w Centralnym Inspektoracie Standaryzacji przy MHZ. Od jesieni 1951
uczestniczył w powstawaniu Inst. Rybactwa Śródlądowego, w którym pracował do
przejścia na emeryturę w 1981. W 1963 uzyskał stopień doktorski, prowadził Dział
Planowania Naukowego, w 1.1966-1977 pełnił funkcję sekretarza naukowego Insty
tutu. Podobnie jak ojciec, poświęcał się całkowicie pracy, którą zawsze wykonywał
z uwagą i pasją, rzadkimi w czasach, w których przyszło mu żyć. J. K.-K.
zm. w Warszawie, pochowany został na cm. w Brwinowie.
Z żoną Hanną z domu Moniuszko miał syna Michała.
Michał Korwin-Kossakowski
KORWIN-KOSSAKOWSKI JAN EUSTACHY hr. h. Ślepowron (6.05.1900-14.03.
1979), wł. maj. Wojtkuszki k. Wiłkomierza (ob. Ukmerge) (gub. kowieńska), lekarz,
chirurg dziecięcy, prof. AM w Warszawie. Syn »+ Stanisława Kazimierza i Zofii Bower Saint Clair. Ur. w Warszawie.
Rodzeństwo: zob. biogram Stanisława Kazimierza Kossakowskiego.
Po śmierci ojca (1905) i matki (1911) oraz jedynej rodzonej siostry (1912) jako ma
łoletni wychowywał się u swego brata
przyrodniego Michała Stanisława w Nidokach na Litwie, a następnie uczył się
w polskim gimn. w Żytomierzu. Jako
ochotnik V p. uł. WP brał udział w wojnie
1918-1920. W 1920-1928 studiował medy
cynę na UW. 20.09.1924 oż. się ze swoją ko
leżanką ze studiów Stanisławą Rynkowską.
Zmobilizowany w 1939, pracował jako
lekarz wojskowy w Brześciu nad Bugiem,
szpitalach polowych w Kowlu, Białokrynicy, był więźniem obozu sowieckiego, po
tem niemieckiego w Małaszewiczach.
Po powrocie do Warszawy w 1940 był are
sztowany przez gestapo i uwięziony na Pa
wiaku przez kilka tygodni. W czasie oku
pacji niemieckiej organizował pomoc
wraz z prof. Ludwikiem Hirszfeldem dla
dzieci żydowskich i wykładał na tajnym
uniwersytecie w tzw. szkole Jana Zaor
skiego. W czasie Powstania Warszawskie
go niósł pomoc rannym w szpitalu na Śli
skiej (odznaczony Krzyżem Walecznych).
W 1950 został mianowany pierwszym
profesorem chirurgii dziecięcej w AM w Warszawie. W 1966 założył Pol. Tow. Chirur
gów Dziecięcych, wychował wielu doskonałych lekarzy (20 jego wychowanków zosta
ło profesorami). Był członkiem licznych towarzystw naukowych w kraju i zagranicą,
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wyróżniany szeregiem odznaczeń państwowych i instytucji społecznych. W 1984 ucz
niowie J. K. ufundowali tablicę-pomnik jego pamięci z napisem „Twórca chirurgii
dziecięcej” w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.
W 1992 uchwalono medal kapituły Pol. Tow. Chirurgów Dziecięcych im. prof. Kossa
kowskiego z napisem: „co zasiejesz, to zbierzesz”. Nazwano też jego imieniem ulicę
w Warszawie-Międzylesiu.
J. K. był też malarzem i rzeźbiarzem amatorem, wyróżnianym i nagradzanym
na wielu wystawach sztuki nieprofesjonalnej w kraju i zagranicą (m.in. w Warszawie,
Krakowie, Poznaniu, Turynie, Tokio).
Po ojcu odziedziczył dobra w głębi Rosji, które utracił w czasie Rewolucji Paździer
nikowej, oraz maj. Wojtkuszki na Litwie. Ponieważ J. K. nie chciał przyjąć obywatel
stwa litewskiego, majątek został rozparcelowany i przeszedł na rzecz państwa. Po re
formie rolnej na Litwie w 1922 pozostał mu jedynie pałac z parkiem i niewielki obszar
ziemi. Tą resztówką zarządzał plenipotent, a J. K. nigdy już nie odwiedził swego do
mu rodzinnego. W czacie I wojny światowej pałac został splądrowany i ograbiony, ale
przetrwał jako własność J. K. do 1940. W czasie II wojny umieszczono tu internowa
nych żołnierzy polskich, a następnie getto żydowskie. Po wojnie pałac popadł w osta
teczną ruinę, w 1. 60. rozebrano go na cegłę, pozostała jedynie ogołocona wieża.
J. K. zm. w Warszawie, pochowany w Laskach k. Warszawy.
Dzieci: 1. Eustachy (27.09.1925 w Warszawie - 25.11.2001 w Paryżu), studiował archi
tekturę, wybitny fotograf. Od 1970 mieszkał w Paryżu, pochowany w Broku (łomżyńskie).
Dwukrotnie żonaty — w 1958 z Ewą z Saryusz-Makowskich (ur. 1933), plastyczką, córką
Kazimierza i Eleonory ze Strebeyków; w 1976 z Hanną Marią Ptaszkowską (ur. 1935), kryty
kiem sztuki, l°v. Edwardową Krasińską, córką Stefana i Aliny z Mierzejewskich; 2. Zofia
Maria (ur. 8.09.1927), historyk sztuki, za udział w Powstaniu Warszawskim odznaczona
Krzyżem Walecznych; od 1955 żona Jerzego Zbigniewa Szanajcy (ur. 1929), architekta, syna
Jana i Heleny z Jarczyńskich. Ich syn 2.1. Paweł Jan
(ur. 4.12.1962), malarz, fotograf, oż. z Anitą z Trusiewiczów, ich dzieci: 2.1.1. Leonard Eustachy (ur.
18.09.1993) i 2.1.2. Oliwia Zofia (ur. 11.10.1995); 3.
Barbara Gabryela Anna (ur. 09.02.1929), architekt.
Cała rodzina brała udział w konspiracji i Po
wstaniu Warszawskim 1944.
Zofia Kossakowska-Szanajca
KOSTRZEŃSKI JAN NEPOMUCEN h. Deszpot (28.12.1884-29.05.1952), wł. maj. Rud
nik (pow. tom aszowski), rolnik. Syn W ła
dysława (1841-1909) i Julii z Lubeckich
(1856-1930). Ur. w Woli Pierowej (pow. kut
nowski).
J. K. ukończył Szkołę Rolniczą w Czernicho
wie k. Krakowa i odbył zagraniczne podróże
dokształcające. W 1913 nabył maj. Rudnik
(340 ha). W 1939 w obrębie majątku pozostało
już tylko 170 ha. W okresie międzywojennym J.
K. zaangażował się aktywnie w prace społeczne
swojego środowiska (m.in. był prezesem TKZ
W Łodzi).

Jan Kostrzeński
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Maj. Rudnik w czasie okupacji niemieckiej znalazł się na obszarze GG; rodzina
Kostrzeńskich nie została usunięta z majątku, a wiele osób z rodziny i znajomych zna
lazło w nim schronienie. J. K. gospodarował w Rudniku aż do wywłaszczenia w 1945.
Majątek został rozparcelowany, we dworze znajduje się do dzisiaj szkoła. W 1945
J. K. z rodziną musiał opuścić swój dom na zawsze i zamieszkał w Piotrkowie Trybu
nalskim. Tam też J. K. zmarł i został pochowamy. Jego żona Maria w 1956 przeprowa
dziła się do córki mieszkającej w Warszawie.

Dwór w Rudniku

J. K. w 1921 oż. się z Marią z Cybulskich (1889-1977), l°v. Klawe; ich córka: 1. Ire
na (1922-1994) ukończyła szkołę średnią SS. Zmartwychwstania Pańskiego w Rabce,
przez kilkadziesiąt lat była wiceprezesem Spółdzielni Pracy Przemysłu Ludowego
i Artystycznego „Rękodzieło Artystyczne” w Warszawie, od 1945 za Jerzym Jelnickim h. Nowina (ur. 1918), synem wł. maj. Bukowie Dolne w pow. piotrkowskim; ich
córka: 1.1. Barbara (ur. 1956), ukończyła Gimn. im. T. Rejtana w Warszawie, za Mar
kiem Zdunikowskim (1945-2002), mgr. filologii rosyjskiej, abs. UW, ich dzieci: 1.1.1.
Mateusz (ur. 1978), student Wydz. Cybernetyki WAT; 1.1.2. Maciej (ur. 1981), stu
dent Wydz. Historii UW.
Dok.: Spis obywateli, s. 58; Zaroszyc, Wykaz, s. 1. Materiały i wspomnienia rodzinne.

Barbara Zdunikowska
KRASIŃSKI EDWARD hr. h. Ślepowron z linii oboźnieńsko-radziejowickiej
(28.05.1870-8.12.1940), wł. maj. Radziejowice (pow. Grodzisk Mazowiecki) i ostatni
ordynat na Opinogórze (pow. ciechanowski), działacz społeczny i kulturalny. Syn Jó
zefa (1848-1918) i Heleny ze Stadnickich (ur. 1844). Ur. w Radziejowicach.
Rodzeństwo: 1. Franciszka (ur. 1872), za Michałem Woronieckim; 2. Izabela Elż
bieta (ur. 1877), za Zenonem Beliną-Brzozowskim; 3. Zofia (ur. 1880) za Karolem
Beliną-Brzozowskim, oraz 4. Jadwiga (ur. 1876) i 5. Helena (ur. 1879), zmarłe w nie
mowlęctwie.
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E.
K. pobierał nauki początkowe
w domu, następnie uczył się w Gimn.
Św. Anny w Krakowie i potem w kla
sztorze Benedyktynów w Kremsmunster w Austrii. Rolnictwo studiował
w Modling pod Wiedniem; po otrzy
maniu doktoratu wrócił do Radziejo
wic. Pomagał ojcu w zarządzaniu ma
jątkiem, choć prawowitym właścicie
lem został dopiero 31.12.1904. Rodzi
ce jego przenieśli się wtedy do War
szawy.
Radziejowice liczyły ok. 3515 ha
gruntów użytkowych; należały do nich
młyn i karczma w Kuklówce-Zarzeczu, cegielnia w Radziejowicach i fa
bryka zapałek w Józefpolu. Nastroje
wśród włościan i ludności folwarcznej
były w 1905 rewolucyjne. Grupy socja
listów organizowały w folwarkach
protesty robotników rolnych, docho
dziło także do brutalnych napadów,
m.in. na plebanię. E. K. był zwolenni
kiem utrzymania gospodarki folwar
cznej, ale nie uchylał się od działań,
które miały łagodzić napięte stosunki
społeczne. W 1904 uczestniczył w ze
braniu organizacyjnym Stronnictwa Po
lityki Realnej. Interesowały go ustale
nia podjęte na otwartym zjedzie rolników, który odbył się 27-28.11.1906. Czynnie
uczestniczył w pracach Polskiej Macierzy Szkolnej i boleśnie przeżył rozporządzenie
warszawskiego gubernatora Skalona, którym w 1907 zlikwidował wszystkie oddziały
tej organizacji.
Zmiana w życiu E. K. nastąpiła po 17.01.1909, kiedy to zmarł bezpotomnie trzeci
ordynat opinogórski Adam hr. Krasiński, wnuk Zygmunta. Zgodnie ze statutem or
dynacji opinogórskiej, jej właścicielem zostawał Józef z linii oboźnieńsko-radziejowickiej i jego następcy. E. K. jako przyszły ordynat, pomagał ojcu w zarządzaniu do
brami ziemskimi, liczącymi ok. 9520 ha. W skład ordynacji wchodziło także archiwum
rodzinne, zbrojownia, biblioteka i kosztowności. E. K. załatwiał też wszystkie formal
ności prawne związane z przejęciem ordynacji. Mimo że był dobrym gospodarzem,
borykał się z następstwami, jakie wyrządziła ordynacji I wojna światowa. Majątek
opinogórski był zrujnowany, neogotycki pałacyk zniszczony. Przed bankructwem ura
towała ordynację częściowa parcelacja (w 1930 dobra liczyły 4519 ha).
E.
K. obejmując zarząd Opinogóry zetknął się z bogatymi zbiorami bibliotecznymi
i muzealnymi, które stały się pasją jego życia. Aby zrealizować swoje marzenia zbudo
wania Biblioteki i Muzeum Krasińskich, sprzedał rodzinne Radziejowice i w 1909 za
kupił plac przy ul. Okólnik 9 w Warszawie. Przy pomocy wybitnych współpracowni
ków, przez prawie 20 lat zabiegał o budowę, urządzenie i udostępnienie społeczeń
stwu nowego gmachu, w którym znalazłyby się zbiory wzbogacone kolekcjami, m.in.
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Edward Krasiński

z Radziejowic, Krasnego, Zegrza i Sterdyni. W jednym z ukończonych skrzydeł gma
chu udostępniono w 1914 czytelnię zbiorów rękopiśmiennych. Cały gmach wzniesio
ny za przeszło 2 miliony zł został oficjalnie oddany do użytku 2.12.1930. Biblioteka
i Muzeum Ordynacji Krasińskich stały się jednym z najwspanialszych przybytków na
uki i kultury narodowej.
Swym zainteresowaniem sprawami muzealnictwa dal E. K. też wyraz uczestnicząc
przed I wojną światową, jako delegat Warszawy w uporządkowaniu spraw muzeal
nych w Rapperswilu. Od 1910, przez kilkanaście lat był E. K. prezesem Tow. Opieki
nad Zabytkami Przeszłości, a od 1933 jego honorowym członkiem. Z ramienia tego
Towarzystwa brał udział w delegacji do Petersburga w lutym 1915 w sprawie ratowa
nia zabytków polskich zagrożonych działaniami wojennymi. Od 1934 był członkiem
korespondentem Wydz. II Tow. Naukowego Warszawskiego, a w 1939 wybrano go do
zarządu głównego Polskiej Macierzy Szkolnej.
Innym ważnym przedsięwzięciem E. K. był wydatny udział w powstaniu w Warsza
wie Teatru Polskiego. W 1913 zakupił akcje teatru na sumę 20 tys. rubli, a w 1918 po
wierzył dyrekcję teatru powracającemu z zesłania Arnoldowi Szyfmanowi. Teatr Pol
ski stal się jedną z najlepszych scen dramatycznych w kraju. E. K. był też aktywnym
działaczem katolickim. W 1931 został marszałkiem zjazdu diecezjalnego katolickiego
w Płocku. Był dobrym mówcą i pisarzem. Zwłaszcza jego proza pamiętnikarska uzna
na została za bardzo wartościową. Opublikował wspomnieniowe Obrazki łowieckie
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(W. 1927), O Radziejowicach i ich gościach niektórych (ze wspomnień o Sienkiewiczu)
(W. 1934) oraz Gawędy o przedwojennej Warszawie (W. 1936).
Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 E. K. uległ namowie nadleśniczego i opuścił
Opinogórę. Po krótkim pobycie w majątku Czartoryskich pod Sokołowem Podla
skim, kiedy wojska niemieckie zajęły tę część Polski, powrócił do Opinogóry, zajętej
już przez okupantów. Zamieszkał w domu zarządcy. Ponieważ krytykował bestialskie
zachowanie się niemieckiego administratora wobec polskich pracowników majątku,
stosunki między nimi stawały się coraz gorsze. E. K. nie chciał, mimo namowy władz
niemieckich, opuścić Opinogóry, został aresztowany i skierowany do obozu przej
ściowego w Działdowie. Wypuszczony z niego na skutek interwencji, wrócił do
Opinogóry i powtórnie odmówił jej opuszczenia. Wtedy na skutek incydentu, w któ
rym E. K. stanął w obronie skatowanego chłopca folwarcznego, został ponownie are
sztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, a następnie do Da
chau, gdzie w nie całkiem jasnych okolicznościach zmarł. Prochy jego, odesłane ro
dzinie, umieszczone w podziemiach kościoła Św. Krzyża w Warszawie, zaginęły na
skutek bombardowania w czasie Powstania Warszawskiego, tak że w kościele w Opi
nogórze, gdzie pochowani są członkowie rodziny Krasińskich, znajduje się tylko pu
sta nisza trumienna z tablicą przypominającą E. K. W pałacu obecnie znajduje się
Muzeum Romantyzmu.
E. K. był dobrym, skromnym człowiekiem, jak wspominają jego przyjaciele
i współpracownicy, wspomagał finansowo pracowników ordynacji i łożył na kształce
nie zdolnej młodzieży. Był kawalerem maltańskim, odznaczony Krzyżem Komandor
skim Odrodzenia Polski oraz francuską Legią Honorową. W 2000 odsłonięto w Opi
nogórze w budynku Muzeum Romantyzmu tablicę pamiątkową poświęconą ostatnie
mu ordynatowi. W Radziejowicach odbyła się sesja poświęcona życiowym dokona
niom E. K. W holu wejściowym Teatru Polskiego w Warszawie znajduje się popiersie
E. K., ufundowane w 2003, z wyrytym podpisem „Edward Krasiński 1870-1940 fun
dator Teatru Polskiego zamordowany w Dachau”.
Główne dzieło E. K. Biblioteka i Muzeum Krasińskich na Okólniku zostały rozgrabione i zdewastowane przez władze niemieckie już w maju 1941, a gmach spalony
po upadku Powstania Warszawskiego. Obecnie istnieją próby zgromadzenia w jed
nym miejscu nielicznych zbiorów, które ocalały. Część wywiezionych przez Niemców
eksponatów znajduje się w Instytucie im. gen. Sikorskiego w Londynie, a pozostałości
z księgozbioru w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Dok.: PSB, 1.15, s. 170-171; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 38; S. Żagiel, Ostatni Ordynat, „Tygodnik Cie
chanowski”, nr z 19.12. 2000; J. Królik, Edward Krasiński — dziedzic Radziejowic, ordynat Opinogóry
i więzień Dachau, mps; Informacje Stanisławy Maliszewskiej, pracownika Muzeum Romantyzmu w Opi
nogórze.

Barbara Konarska
KRAUZE ADAM KONRAD ELIGARD h. własnego (4.01.1899-6.12.1987), adm.
maj. Pawłów (pow. wileński). Syn Michała Piotra Jana Eligarda, wł. maj. Nowosady
pod Kijowem, i Weroniki z Makarewiczów. Ur. w Kijowie.
A. K. zdał maturę w Kijowie w 1918, a w 1919/1920 wstąpił do 18 P. Uł. Pomorskich
(z Grudziądza). Po demobilizacji zaczął studiować prawo na UJ. Studia jednak przer
wał w 1921, biorąc udział w III Powstaniu Śląskim, i już na nie nie powrócił. Wyjechał
na Kresy Wschodnie i tam zaczął pracować. Następnie przeniósł się do Kocewa,
gdzie przez pewien czas prowadził wapniarnię. W 1933 objął w dzierżawę maj. Paw
łów leżący o 30 km od Wilna (dobra te należały do rodziny Wagnerów). W czasie oku
pacji niemieckiej na Wileńszczyźnie w 1. 1941-1944 A. K. administrował majątkami
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znajdującymi się pod zarządem niemieckim. W 1945 wraz z rodziną repatriował się
do Polski i osiadł w Lidzbarku Warmińskim. Tamże został komisarzem ziemskim
w Pow. Radzie Narodowej i na tej posadzie pozostał do czasu przejścia na emeryturę
w 1964. A. K. przez wiele lat prowadził Tow. Wiedzy Powszechnej w Lidzbarku War
mińskim.
A. K. był dwukrotnie żonaty: w 1926 z Zofią Milewską (1902-1928), córką
Mi
chała Hipolita i Marii Heleny z Włodków; w 1929 z Oktawią Strzemię-Stoyanowską
(zm. 1982).
Dzieci: l a. Ewa Grażyna (ur. 30.04.1924 w Maciejowie k. Kowla), lekarz neurolog,
w czasie wojny należała do AK jako łączniczka w Inspektoracie Rejonowym AK Wileńsko-Trockim; 2b. Aleksander Konrad Eligard; 3b. Mieczysław Konrad Eligard.
Dok.: Adam R. Milewski, Milewscy herbu Ślepowron w ziemi ciechanowskiej: dzieje rodziny w wieku
XVII-XX, W, 1999, s. 32-24, mps.

Piotr Paweł Bajer
KRUSZEWSKI JAN ALFONS h. Abdank (4.12.1896-1953), współwł. maj. Siemienówka (pow. grodzieński), rolnik. Syn Wacława i Jadwigi z domu Linde.
Rodzeństwo: 1. Maria, za Ryszardem Niewiarowskim; 2. Witold; 3. Jadwiga,
za Wiszniewskim, dzieci: 3.1. Jerzy — ekonomista; 3.2. Ewa — inż. chemik; 4. Jerzy,
inż., abs. Wydz. Agronomicznego AR w Bydgoszczy, oż. z Natalią — Rosjanką.

Jan Kruszewski

Idalia Kruszewska

J. K. ukończył Wydz. Agronomiczny AR w Bydgoszczy, uzyskując tytuł inżyniera.
Po studiach gospodarował w maj. Siemienówka, przekazanym mu przez ojca jako
współwłasność z siostrą Jadwigą. Po sprzedaży Siemienówki w 1935 administrował

74

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

maj. Gałki, następnie pracował w gospodarstwie rybnym Łyszkowice pod Łowiczem,
a po II wojnie światowej administrował maj. i stadniną koni w Morsku (woj. krakow
skie). W 1. 40. aresztowany i więziony przez UB. Po wyjściu z więzienia okazało się,
że jest chory na raka płuc i nie może podjąć pracy. Zm. w Warszawie.
W 1931 J. K. oż. z Idalią z Rymwid-Mickiewiczów h. Lis (24.04.1899-12.02.1955),
wdową po Mieczysławie de Virion, wł. maj. Żylicze (pow. grodzieński).
Ich dzieci: 1. Małgorzata (ur. 25.04.1932), abs. SGGW, mgr inż. technologii drew
na (1957). Pracowała 3 lata jako asystentka w SGGW, następnie (do przejścia na eme
ryturę w 1987) na stanowisku adiunkta w Inst. Naukowo-Badawczym Kolejnictwa,
zwanym później Centralnym Ośrodkiem Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.
W 1959 poślubiła Franciszka Wróblewskiego (ur. 1933), mgr. inż. elektryka. Z tego
małżeństwa córka: 1.1. Magdalena Maria (ur. 25.01.1960), mgr inż. chemik, za Janem
Adamsem, obywatelem USA, pracuje w przemyśle lotniczym w USA.
Rita Wróblewska
KRZĘTOWSKI WITOLD ALOJZY GONZAGA h. Zadora (21.06.1879-8.09.1940),
wł. maj. Zągoty (pow. płocki) i Gozdowo (pow. sierpecki), prawnik, prezes Sądu
Okręgowego w Płocku. Syn Antoniego i Stanisławy z Korońskich.
W. K. był abs. Wydz. Prawa UW.
Zągoty miały powierzchni 312 ha, a Gozdowo 870 ha. Aresztowany w swoim ma
jątku w ramach akcji wysiedlania ziemian z pow. płockiego, wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Dachau, tam zm. Symboliczny grób znajduje się na cm. Powąz
kowskim w Warszawie.
Dok.: Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, oprać. ks. E. Chart, Dachau-Monachium [b. r.]; Lista, s. 543, Spis ziemian, woj. warszawskie. 39.

Piotr Paweł Bajer
KWILECKI KAZIMIERZ h. Śreniawa (1.09. 1863-18.05.1935), wł. maj. Gosławice,
Licheń i Grodziec (pow. koniński). Syn Mieczysława (1833- 1918), wł. dóbr gosławickich, i Marii z Mańkowskich (1837-1924). Ur. w Paryżu.
Rodzeństwo: 1. Maria (1870-1959), za Adamem Żółtowskim; 2. Anna (1875-1942),
za Stanisławem Niezabitowskim; 3. Julia (1877-1951), za Ludwikiem Puget (Puszetem).
K. K. pobierał nauki we francuskim gimn. w Berlinie, potem służył w armń, gdzie
zdobył stopień ppor. wojsk pruskich. W 1906 otrzymał tytuł szambelana papieskiego.
4.08.1893 poślubił Marię Karską h. Jastrzębiec i osiadł w Grodźcu, maj. nabytym
przez jego ojca w 1875. K. K. był bardzo dobrym gospodarzem. Gosławice, Licheń
i Grodziec przodowały w uprawie ziemniaka, a właściciela tych dóbr zaliczano też
do czołowych plantatorów buraka cukrowego. Bardzo wysoko stała również gospo
darka leśna. W dwudziestoleciu międzywojennym K. K. znalazł się na 77 miejscu
wśród pięciuset najmajętniejszych właścicieli ziemskich w Polsce. Jego dobra miały
ogółem 11 330 ha i obejmowały, prócz ziemi ornej i lasów, liczne zakłady przemysło
we: gorzelnie, młyny, tartaki, cegielnie. Zarządzanie przez właściciela latyfundium
gosławicko-grodzieckim polegało głównie na kontroli struktury organizacyjnej.
Żona K. K., Maria z Karskich (7.09.1872 we Włostowie -1951 w Milanówku), była
córką Stanisława, wł. Włostowa i Jadwigi z ks. Czetwertyńskich. Siłą swej indywidual
ności i energii w pracy społecznej stanęła na wysokości dynamizmu gospodarczego
męża. Prezesowała ZZ, należała do stowarzyszenia zapewniającego bezpieczeństwo
samotnie podróżującym dziewczętom, brała też udział w akcjach filantropijnych.
Jej „oczkiem w głowie” była prowadzona w Grodźcu ochronka. W czasach zaboru ro75
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Dwór w Grodźcu

syjskiego, pod pozorem opieki przedszkolnej nad dziećmi, ochronka uczyła czytania
i pisania po polsku. Jeszcze w l. 30. XX w. ludzie w Grodźcu wspominali, że gdyby nie
hr. Kwilecka, nie umieliby ani czytać, ani pisać po polsku.
Po śmierci K. K. (zmarł w Warszawie), żona mieszkała jeszcze krótko w Grodźcu.
Po zaręczynach syna Stanisława z Elizą hr. Broel-Plater przeniosła się do stolicy,
gdzie przeżyła okupację. Po wojnie mieszkała w Milanówku. Dzieci: 1. Mieczysław
Seweryn (4.03.1895 w Grodźcu - 1940 w Starobielsku), oż. z Marią Różą hr. Zamoy
ską, córką Władysława i Zofii z ks. Czetwertyńskich; 2.
Stanisław (10.10.1896
w Grodźcu - 10.11.1939 w Koninie).
Dok.: Kwilcz, oprac, i wstęp A. Kwilecki, P. 1996, s. 179-182; A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie,
W. 1998.

Anna z Kwileckich Krzyżanowska
KWILECKI STANISŁAW hr. h. Śreniawa (10.10.1896-10.11.1939), wł. maj. Gro
dziec z przyległościami Kuchary Borowe, Biała, Lipa (pow. koniński). Syn
Kazi
mierza (1863-1935) i Marii z Karskich h. Jastrzębiec (1872-1951). Ur. w Grodźcu.
Rodzeństwo: zob. biogram Kazimierza Kwileckiego.
S. K. ukończył jezuickie gimn. w Chyrowie. W 1918 będąc w oddziale strzelców
konnych Straży Poznańskiej, brał udział w rozbrajaniu Niemców w Poznaniu. Walczył
następnie w Powstaniu Wielkopolskim, po czym został skierowany do tworzącego się
16 P. Uł. Wlkp., w którego szeregach wyzwalał Pomorze, a potem walczył w wojnie
polsko-bolszewickiej i był ranny pod Białą Cerkwią. Za udział w tej wojnie został od
znaczony Krzyżem Walecznych.
S. K. w 1. 20. administrował fol. ojca: Górami i Ościslowem, a następnie w 1933
Grodźcem, którego właścicielem stal się po śmierci ojca Kazimierza. Potem przez ja
kiś czas mieszkał w budującej się wówczas Gdyni, zajmując się aprowizacją polskich
statków handlowych. Dał się w tej pracy poznać jako wzór słowności i punktualności.
Dominantą dóbr grodzieckich było leśnictwo z tartakiem. Majątek obejmował
3482,2 ha lasów, 565,4 ha użytków rolnych, gorzelnię i stawy rybne. Grodziecki dzie
dzic był nie tylko dobrym gospodarzem, ale i ziemianinem-społecznikiem, poświęca76
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jącym wiele czasu i trudu działalności w miej
scowych organizacjach rolniczych, dążących
do rozwoju gospodarczego pow. konińskie
go. Prezesował ZZ i Związkowi Hodowców
Koni, był też prezesem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Grodźcu, brał udział w pracach
Zarządu Parafialnego parafii Grodziec przy
zbiórce i rozdziale darów dla najuboższych,
wspierał finansowo budowę szkół w Grodźcu
i w Królikowie.
Oprócz prowadzenia majątku i działalno
ści społecznej S. K. czynnie uczestniczył w ży
ciu organizacji kombatanckich i wojskowych.
Sprawował funkcję prezesa miejscowego
Związku Oficerów Rezerwy i Koła Rezerwi
stów. Za zasługi na polu pracy społecznej
otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Uczestni
czył też w życiu swego 16. P. Uł. Wlkp. stacjoj
nującego w Bydgoszczy i w jego uroczystościach.
4
'
Na rok 1939/1940 S. K. miał konkretne
plany tyczące się dóbr grodzieńskich. JedStanislaw hr. Kwilecki
n y m z nich było wprowadzenie premii dla
pracowników majątku. Innym było stworze
nie domu kultury dla pracowników z radiem, czasopismami i prelekcjami. Dalszym
projektem była budowa domów mieszkalnych dla pracowników majątku i nauczycie
li. Urzeczywistnieniu tych planów przeszkodził wybuch wojny.
Po przegranej kampanii wrześniowej S. K. jako znanemu działaczowi patriotycz
nemu groziło uwięzienie. Nie skorzystał jednak z możliwości ucieczki i został areszto
wany. Nie pomogła interwencja w jego sprawie ludności niemieckiej Grodźca. Zgi
nął rozstrzelany w masowej egzekucji w Koninie.
S. K. był pracodawcą lubianym przez pracowników majątku, co wyraziło się naj
dobitniej po reformie rolnej w 1945, kiedy zbiorowa petycja Grodźczan do UB w Ko
ninie umożliwiła wdowie po nim, wraz z trzema nieletnimi córkami, pozostanie
do końca 1946 (wbrew ówczesnym zakazom i praktykom) w Grodźcu, gdzie prowa
dziła księgowość w biurze leśnym, uczyła w szkole i dawała lekcje gry na fortepianie,
mieszkając w dawnej ochronce. Warto też podkreślić serdeczność, z jaką przez cały
okres powojenny przyjmowane były w Grodźcu jego dzieci za każdą ich wizytą, a tak
że troskliwość, z jaką sprawowana jest tam opieka nad jego grobem na miejsco
wym cmentarzu.
S. K. był dwukrotnie żonaty; najpierw z Józefą z Tarasiewiczów (1899-1932), a po
jej śmierci, od 1935 z Elizą z hr. Broel-Platerów z Białaczowa (ur. 23.11.1901). Z tego
związku narodziły się córki: 1. Julitta (ur. 15.12.1936), l°v. Garet, 2°v. Ferret; 2. An
na (ur. 23.01.1939), od 1963 za Hubertem Krzyżanowskim; 3. Stanisława Dolores
(ur. 19.02.1940), l°v. za Wiktorem Majewskim, 2°v. za Janem Moesem.
Dok.: Kwilcz, oprać, i wstęp A. Kwilecki, P. 1996, s. 185-189.

Anna z Kwileckich Krzyżanowska
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LANDIÉ STANISŁAW (1884—jesień 1939), wł. maj. Lubin (pow. lipnowski), ekono
mista, dyplomata. Syn Edwarda i N. Rakoczi.
S. L. ukończył studia ekonomiczne w USA i ok. 1920 został mianowany konsulem
w Detroit. Po czterech latach pracy został przeniesiony do Warszawy; w 1925 był dyr.
Departamentu Handlu w Min. Przemysłu i Handlu w Warszawie. Po 1928 wykupił
od swego brata Juliana, notariusza w Koninie, maj. Lubin i osiadł na roli, rezygnując
z kariery dyplomatycznej i urzędniczej.
W pierwszych dniach października 1939 został podstępnie zwabiony przez Niem
ców na zebranie informacyjne dla ziemian do starostwa w Lipnie. Na zebranie zgłosi
ło się 30 właścicieli ziemskich z pow. lipnowskiego i wszyscy zostali prawdopodobnie
zamordowani. Dwa tygodnie później Niemcy zrobili podobną krwawą masakrę pol
skich ziemian w sąsiednim pow. rypińskim. Istnieją 3 wersje dotyczące losu polskich
ziemian z pow. lipnowskiego: 1) zostali od razu rozstrzelani; 2) zostali wywiezieni
do obozu koncentracyjnego Stutthoff i tam zamordowani; 3) zostali wywiezieni
z Stutthoffu bądź od razu z Lipna do budowy kwatery głównej Hitlera w Kętrzynie
(nazwanej „die Wolfschanze”) i tam pracowali w ścisłej izolacji, a po zakończeniu ro
bót rozstrzelani. W 2000 odsłonięto w kościele parafialnym w Lipnie tablicę upamięt
niającą to ludobójstwo niemieckie. Nagłówek tej tablicy podaje jako miejsce mordu
obóz koncentracyjny Rudau pod Królewcem. Przez wiele lat, pomimo usilnych sta
rań, nie udało się żonie ustalić losów męża.
S. L. zawarł związek małżeński (18.06.1924) z Aleksandrą hr. Sumińską h. Leszczyc (9.09.1896 w Głubczycach na Śląsku - 24.09.1963 w Warszawie), córką *-*■Ste
fana Antoniego (1860-1930), hipologa, inspektora i dyr. państwowych stadnin koni,
i Julii Borzewskiej h. Lubicz (1866-1924). Po aresztowaniu męża A. L. uciekła do ro
dziny do Warszawy, gdzie przeżyła okupację i Powstanie Warszawskie. Wysiedlona
przez Niemców po Powstaniu, została przygarnięta przez rodzinę w Krakowie. Po
wojnie była długoletnią urzędniczką Centrali Handlu Sprzętem Medycznym w War
szawie, a także ławnikiem Sądu Pow. w Warszawie. Pochowana została na cm. Powąz
kowskim. Dzieci nie mieli.
Dok.: Almanach Woreyd 1929/1930; Wspomnienia własne Aleksandry Landié udzielone za życia autorowi;
K. Jasiewicz, Lista strat; T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, W. 1995/6, s. 200;
„Biuletyn Ziemiański” 2000, nr 3-4; TVP Program I, 10.11.1991, audycja Powrót dziedzica (lub kaseta video w AWD-XIV nr 9).

Jan Marian Włodek
LEŚNIEWSKI ADOLF KONRAD h. Gryf (1848-1931), wł. dóbr Poznajów (pow. newelski gub. witebskiej). Syn Wincentego (1819-1891) i Elżbiety z Kossowów h. Kossow.
Poznajów, zakupiony w drugiej połowie XVIII w. (na balu w Mohylewie) od księ
cia Markowa, był własnością rodu Leśniewskich do rewolucji 1917.
Rodzeństwo: 1. Stanisław, oż. z Marią Bohomolec h. Bogorya, wł. wydzielonego
z dóbr poznajowskich maj. Piesica. Po śmierci Stanisława i spłaceniu wdowy, majątek
objął Adolf Konrad; 2. Zofia, za Janem Sztokmarem, urzędnikiem w Newlu. Mieli
siedmioro dzieci; 3. Antonina (1853-1939), za Janem Wińczą h. Trąby, wł. maj. Prelowo na Wileńszczyźnie. Mieli trzech synów; 4. Barbara, za Stefanem Kolago, wł. ka
mienicy w Wyborgu (Finlandia). Mieli córkę; 5. Jadwiga (1859-1891), studentka kon
serwatorium, zmarła na ospę; 6. Józef (1867-1921), oż. z Heleną Wróblewską h. Ślepowron, gen. dywizji, pierwszy minister MS Wojsk, w niepodległej Polsce. Mieli pię
cioro dzieci.
A. L. ukończył Wydz. Matematyczno-Fizyczny na uniw. w Petersburgu.

78

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

W skład dóbr poznajowskich wchodziły: maj. Poznajów z fol. Rybnica, maj. Piesica
z młynem, fol. Nowy Dwór, Zarzecze, Polanka i inne (ok. 1510 ha) oraz jeziora Poznajowskie, Wołoczeniec, Żareckie (ok. 848 ha).
Ok. 1876 poślubił Eleonorę Dąbrowę h. Dąbrowa z maj. Obol na mohylewszczyźnie. Wspólnie z żoną i najbliższym polskim sąsiedztwem (Chrzanowscy, Skrzydlew
scy, Kossowowie i Korsakowie) prowadzili działalność narodową i oświatową na ru
bieżach I Rzeczypospolitej. Po przedwczesnej śmierci żony, z którą miał sześcioro
dzieci, oż. powtórnie z Aleksandrą Łapińską. Dzieci z tego związku nie miał. Po re
wolucji 1917 zmuszany do opuszczenia majątku, mieszkał w Warszawie u swojej córki
Anny z Leśniewskich Sierpińskiej. Zm. w Warszawie, pochowany na cm. Powązkow
skim.
Dzieci: 1. Michał (1878-1934), inż. ceramik, major WE, oż. z Blażeną Musil (Czeszką) mieli 2 dzieci; 2. Wincenty (1880-1959), abs. Uniw. Moskiewskiego (Wydz.
Przyrodniczy), pracownik ZZ. Oż. z M arią Piętką, bezdzietni; 3. Stanisław
(1883-1956), abs. szkól rolniczych w Taborze i Bonn, żołnierz I Brygady Legionów,
kawaler Orderu Virtuti Militari. Oż. z Marią Zielińską. Mieli syna; 4. Anna
(1888-1960), za Wacławem Sierpińskim h. Leliwa, matematykiem światowej sławy.
Mieli syna; 5. Zygmunt (1891-1973), abs. polit, w Charkowie. Pracownik naukowy
polit, wileńskiej i wrocławskiej. Oż. z Amelią Januszkiewicz, bezdzietni; 6. Jan (18961979), rotm. III p. szwadronu w Suwałkach. Oż. ze Stefanią Osińską h. Cholewa.
Mieli córkę.
Dok.: Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, oprać. P. StawecM, W. 1994. Informacje
rodziny.

Andrzej Leśniewski
LIPIŃSKI KAZIMIERZ (10.06.1857-11.09.1911), wł. dóbr Kamienica (pow. no
wosądecki), potem maj. J ekelfalva (Jakubany) na Spiszu, założyciel sanockiej fabryki
wagonów, poseł do Sejmu Galicyjskiego. Syn Walentego (ur. 1813 w Koprzywnicy
w Sandomierskim) i Honoraty z Machalskich (zm. 1903), córki Krzysztofa h. Praw
dzie. Ur. w Sanoku.
Walenty, uczestnik powstania 1830, po jego upadku uciekł do Galicji. Wraz z przy
jacielem Mateuszem Beksińskim założył w Sanoku warsztat kotlarski.
Rodzeństwo: 1. Teofil, inż. kolejowy.

Dwór Lipińskich w Jekelfalva na Spiszu
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K. L. objął po ojcu w 1886 warsztat
i wybudował dużą fabrykę, zatrudniającą
już w następnym roku 120 osób. W 1890
rozpoczął pierwszą w Polsce produkcję
wagonów kolejowych i otrzymał pierwsze
zamówienie na 4 wagony. W 1892 spłacił
wspólnika z Pragi Czeskiej J. Schenka,
a w 1894 utworzono spółkę akcyjną z ka
pitałem zakładowym 2 miliony koron;
w 1897 zakład zatrudniał 782 osoby,
a w 1900 — 1000. Fabrykę tę popierał
fundusz przemysłowy Wydz. Krajowego
we Lwowie. Pod naciskiem rodziny K. L.
wycofał się z przemysłu w 1901, kupił
maj. Kamienica, a w 1902 zrezygnował ze
stanow iska naczelnego dyr. fabryki
w Nowym Sączu. Wkrótce sprzedał Ka
mienicę, posiadane akcje fabryki i kopal
nię; kupił nowy, większy maj. Jekelfalva,
ale na Słowacji, u podnóża Gór Lewockich, w malowniczej okolicy na Spiszu,
ówcześnie na Węgrzech. Maj. Jekelfalva
liczył ok. 700 ha, głównie lasów i pa
stwisk. Niewielkie przestrzenie gruntów
ornych miały słabe ziemie.
Kazimierz Lipiński z żoną Marią
W 1. 1902-1907 K. L. był posłem
z okręgu Sanok-Krosno do Sejmu Gali
cyjskiego. Zabierał głos w sprawach przemysłowych, był m.in. członkiem komisji te
goż Sejmu: górniczej, kolejowej i przemysłowej. W październiku 1905 otrzymał urlop
bezterminowy.
K. L. zmarł nagle w wieku 54 lat w Jekelfalvie. Pochowany został w Sanoku. Pozo
stawił wdowę z trójką dzieci.
K. L. poślubił we Lwowie w październiku 1905 Marię Józefę Włodek (1881 w Chocimierzu na Pokuciu - 1914 w Krakowie), córkę Wiktora i Anny z Żychlińskich
h. Szeliga. Do czasu zamążpójścia Maria L. pracowała w Fundacji hr. Skarbków Za
kładzie Ubogich i Sierot w Drohowyżu nad Dniestrem k. Mikołajowa.
Po śmierci K. L. brat Marii L. Roman Włodek, prawnik i sędzia, został opiekunem
sądowym osieroconych dzieci, gdy poległ pod Rokitną w czerwcu 1915, walcząc w Le
gionach, trójka dzieci pozostała bez rodziny — wówczas zaopiekowali się nimi Mar
cin i Helena z Siemiątkowskich Ernstowie ze Lwowa. Za ich zgodą Sąd Opiekuńczy
w Krakowie sprzedał dobra Jekelfalva w 1. 20. węgierskiemu hr. Csaky. Zamiarem
opiekunów było stworzenie funduszu dla sierot na przyszłość. Jednak na skutek infla
cji pieniądze straciły na wartości, nie udało się właściwie nic uratować z otrzymanych
ze sprzedaży majątku funduszy. Niemniej państwo Ernstowie zdołali zapewnić dzie
ciom K. L. wykształcenie.
Dzieci: »-►1. Kazimierz (28.06.1906 we Lwowie - 1970 w Argentynie), ukończył
PLw. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji, następnie do Szkocji. Woj
nę zakończył w randze płk PSZ, biorąc udział w walkach II Korpusu gen. Wł. Ander
sa. Osiedlił się w Argentynie. Oż. był z Julią Martyniszyn (ślub w 1938). Mieli córkę
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1.1. Martę (ur. 1939); 2. Stanisław (9.08.1909 we Lwowie - 7.05.1974 w USA), studio
wał 2 lata na Wydz. Chemii ULw., następnie wyjechał na stypendium, ufundowane
przez wuja J. Żychlińskiego, do Paryża. Ukończył tam studia filmowe z tytułem inż.
operatora. W 1935 pracował w Warszawie w Biurze Filmowym Polskiej Agencji Tele
graficznej (PAT). Był w ekipie filmującej kampanię wrześniową w Warszawie i Lubli
nie. Uciekając przed Niemcami dostał się pod władzę sowiecką. Brał udział w obro
nie Lwowa. Odmówił współpracy przy kręceniu filmów komunistycznych i postano
wił uciekać do Warszawy. Złapany przy przekraczaniu granicy, został aresztowany
i osadzony w Grodnie, gdzie przesiedział 1,5 roku. W 1941 w wyniku zawarcia paktu
Sikorski-Majski dotarł do miejsc koncentracji polskich oddziałów na południu
ZSRR i wstąpił do formowanej Armii Polskiej gen. Andersa i przeszedł z nią całą
kampanię włoską. Był autorem większości filmów z walk II Korpusu i operatorem kil
kudziesięciu wydań Kroniki Wojennej II Korpusu. W 1944 został odznaczony Krzy
żem Zasługi. Po zakończeniu wojny pracował w Angin, a w 1956 przeniósł się do Ka
nady, gdzie realizował filmy dokumentalne. W 1. 1960-1962 pracował dla telewizji
CBC w Toronto. Nakręcane filmy podpisywał pseud. „Stan Litsur” lub „Stan Łupin”.
W 1972 został wykładowcą fotografiki na uniwersytecie w Rockport w Stanie Nowy
York. Oż. był od 29.04.1938 z Janiną Ferow-Bułhak (l°v. Telesławską), która zginęła
w Powstaniu Warszawskim. W Londynie oż. po raz drugi z Janiną Jasieńską, piosen
karką. Miał z nią syna 2.1. Michała; 3. Wanda (23.06.1911 w Jekelfalvie - 1995 we
Wrocławiu), mgr praw, abs. ULw. 1937, za Janem Dziewońskim (ślub 30.03.1940), sy
nem Mariana i Pauliny z Rossknechtów. W kwietniu 1945 wyjechała do Krakowa,
a następnie do Wrocławia, gdzie mąż po uruchomieniu wodociągów był dyrektorem
MPW. Wanda D. pracowała w Narodowym Banku Polskim. Ich syn: 3.1. Stanisław Ja
cek (ur. 1941 we Lwowie), inż. abs. PWr., oż. z Ewą z Woźniaków, polonistką.
Ich dzieci: 3.1.1. Marcin (ur. 1971), architekt; 3.1.2. Łukasz Jakub (ur. 1975), prawnik.
Dok.: PSB, 1.17, s. 395-396; E. Stuszniewicz ,Przewodnikpo Sanoku, Sanok 1936; W. Sariusz-Zaleski, Dzie
je przemysłu w b. Galicji 1804-1929, Kr. 1930; Informacje rodziny.

Jan Marian Włodek (B. K.)
ŁANGOWSKI LEON (2.02.1883-27.10.1939), wł. maj. Mileszewy (pow. brodnic
ki), rolnik, działacz niepodległościowy, uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Syn
Michała (1836-1894), wł. maj. Bartoszylas (pow. kościerski) i Anastazji z Bukow
skich (1849-1928). Ur. w Bartoszylesie.
Rodzeństwo: 1. Antoni, lekarz, zamordowany przez Niemców we wrześniu 1939.
Osierocony w wieku 11 lat wskutek przedwczesnej śmierci ojca L. Ł., pomimo
sprzedaży Bartoszylasu przez matkę, przygotowywał się do pracy w rolnictwie.
Po ukończeniu średniej szkoły rolniczej, zaliczył w 1.1903-1907 praktyki we wzorowo
prowadzonych majątkach u Romana Połczyńskiego w Żabiczynie i u Adama hr. Sie
rakowskiego w Waplewie. Następnie kontynuował studia rolnicze na uniw. w Królew
cu. Po ukończeniu nauk przeniósł się do pow. wyrzyskiego. Wynosząc z domu tradyc
je światłego patriotyzmu, zaangażował się tam nie tylko w pracy zawodowej w za
rządzaniu wielkimi majątkami rolnymi jako administrator, dyrektor dóbr i dzierżaw
ca, lecz również w pracy społecznej, narodowej i niepodległościowej.
Szczególne korzyści dla Skarbu Państwa Polskiego przyniosła działalność L. Ł., do
tycząca dużych dóbr Wyrzysk Skarbowy, obejmujących 6 folwarków o łącznym areale
1884 ha ziemi ornej. W 1919 majątek ten, będący niemiecką domeną państwową
dzierżawioną przez niemieckiego fiskusa wojskowego, znalazł się po stronie niemiec
kiej w pobliżu linii demarkacyjnej oddzielającej go od części Wielkopolski, oswobo-
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Dwór w Mileszewach

dzonej juz przez polskich powstańców. Dzierżawca domeny, przewidując rychłe prze
jęcie jej przez Polaków, wywiózł w czerwcu i lipcu cały inwentarz żywy i martwy oraz
wszystkich zarządzających nią urzędników. Rozpoczęła się grabież opuszczonego
majątku, w tym niezebranych plonów. W grabieży uczestniczyli członkowie Grenzschutzu, zakwaterowani w folwarkach domeny. L. Ł. będący w tym czasie administra
torem sąsiedniego maj. Dąbki, przewidując przejęcie Wyrzyska Skarbowego przez
Polskę, postanowił go ratować. W porozumieniu z dowództwem powstańców, po uzy
skaniu zgody dotychczasowego dzierżawcy pruskiego, przejął majątek w administrac
ję. Po skutecznym apelu o pomoc, skierowanym do polskich rolników pow. wyrzy
skiego, zebrał nieposprzątane plony i energiczną postawą przerwał rozgrabianie.
Przedstawiciele Grenzschutzu szykanowali L. Ł., znienawidzonego Polaka, utrudnia
li jego działania, aresztując go kilkakrotnie i ostrzelali ogniem karabinowym, kiedy
wracał z pola. Jedna z kul przeszyła mu czapkę. Czapka ta była przechowywana do
1939, jako cenna pamiątka — dowód narażania życia w obronie polskiego stanu po
siadania.
Po odzyskaniu niepodległości Wyrzysk Skarbowy przeszedł pod zarząd Wydz.
Dóbr Państwowych w Poznaniu. L. Ł. został ustanowiony dyrektorem tego obiektu,
doprowadzając go do coraz wyższego poziomu kultury rolnej, rozwijając szczególnie
hodowlę koni półkrwi dla armii polskiej. Za radą dowódczy O. K. VII Poznań gen.
Kazimierza Raszewskiego i za zezwoleniem MS Wojsk. L. Ł. rezygnując z dyrektorstwa 1.07.1924, przejął dzierżawę maj. Wyrzysk Skarbowy z nastawieniem na hodow
lę koni dla wojska.
W ramach pracy społecznej i narodowej L. Ł. był organizatorem i wicepatronem
kółek rolniczych na pow. wyrzyski. Piastował ten urząd w 1.1917-1928. Był również
organizatorem i długoletnim prezesem pow. Polskiego Zrzeszenia Producentów Rol
nych. W 1919 zorganizował Pow. Wydz. Rozjemczy i pełnił funkcję przewodniczące
go. Ministerstwo polskie b. dzielnicy pruskiej w dowód uznania nominowało go
w 1920 ławnikiem tegoż Wydziału. Brał czynny udział w akcjach zbrojnych Powstania
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Wielkopolskiego oraz przy przejmowaniu przez Polskę ziemi nadnoteckiej. Utworzył
w Wyrzysku, który znalazł się na granicy polsko-niemieckiej, Straż Obywatelską,
na czele której pozostał jako komendant powiatowy. Włączył się także w założenie
paramilitarnej organizacji „Strzelca”, obejmując funkcje komendanta w tym powie
cie. Zorganizował Komitet Charytatywny, który wspomagał ubogich pow. wyrzyskie
go. Przez okres kilkuletni był przewodniczącym Pow. Zarządu Kasy Chorych.
W nagrodę za powyżej przedstawioną działalność władze Polski umożliwiły L. Ł.
wydzierżawienie domeny państwowej Bądecz (pow. wyrzyski) o areale ok. 1000 ha.
Obiekt ten, usytuowany na samej granicy polsko-niemieckiej, przejęty z rąk niemiec
kich, podobnie jak Wyrzysk Skarbowy opuszczony i w znacznym stopniu zdewastowa
ny, doprowadził do wysokiej kultury rolnej. Został tam współorganizatorem i patro
nem hufca P. W., w ramach którego wstępne szkolenie militarne otrzymywały 3 kom
panie (ok. 300 osób) utworzone z młodzieży wiejskiej. L. Ł. położył również wielkie
zasługi przy utworzeniu parafii katolickiej w Bądeczu i sąsiednim Białośliwiu i bu
dowy tam kościołów, za co otrzymał specjalne podziękowanie i słowa uznania od ks.
bp Laubica z arcybiskupstwa gnieźnieńsko-poznańskiego i od nowo mianowanych
księży proboszczy. Odtworzenie zlikwidowanych przez zaborcę parafii katolickich
dla utrzymujących się tam jeszcze Polaków było niewątpliwie ważnym elementem
krzewienia polskości.
W 1925 L. Ł. osiadł w zakupionym maj. Mileszewy w pow. brodnickim, o areale
638 ha. Doprowadził to gospodarstwo rolne do bardzo wysokiej kultury. Zmelioro
wał pola, zniwelował trudne do uprawy wzgórza, wprowadził nowoczesną uprawę ro
li, zalesił nieużytki. Zmodernizował i wyremontował budynki gospodarcze, gorzelnie,

Leon Łangowski z żoną Józefą i dziećmi
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dwór i domy pracowników. Zelektryfikował Mileszewy z własnej elektrowni, wpro
wadził instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. Doprowadził
do wysokiej kultury produkcję roślinną i zwierzęcą ze szczególnym wyróżnieniem za
rodowej hodowli koni szlachetnych półkrwi dla armii polskiej. Hodowla koni w Mile
szewach została zapisana do Związku Konia Szlachetnego w Toruniu, w którym pro
wadzono księgi zarodowych klaczy stadnych. Figurowało w nich 26 klaczy z Mileszew,
większość w księdze głównej. Co roku wojsko odbierało kilkanaście sztuk trzyletnich
koni. Trzoda chlewna rasy wielkiej białej pomorskiej hodowana była z przeznacze
niem na eksportową produkcję bekonów do Anglii. Zarodowa hodowla owiec w typie
Merinos Prekos dostarczała co roku ok. 250 sztuk skopów na eksport do Francji. Re
zultaty znacznej części wytwórczości roślinnej zbywane były również do różnych kra
jów Europy i Afryki (Maroko). Okoliczni rolnicy mogli natomiast korzystać z mileszewskich zarodowych reproduktorów produkcji zwierzęcej, sadzeniaków ziemnia
ków i z materiałów siewnych.
L.
Ł. wiele czasu poświęcał na pracę społeczną na szczeblu gminy, powiatu i woje
wództwa, na udzielanie pomocy przy prowadzeniu gospodarstw rolnych wdowom,
sierotom oraz osobom w podeszłym wieku. Przy tym utrzymywał, wychowywał
i kształcił swoje dziewięcioro dzieci. Na zaakcentowanie zasługuje, że znaczna część
pracowników przybyła z L. Ł. do Mileszew z Bądecza. W ramach działalności chary
tatywnej w Mileszewach zarządził wydawanie obiadów ubogim mieszkańcom wsi.
W ramach pracy społecznej L. Ł. zasiadał w sejmiku woj. w Toruniu, sprawując
równocześnie urząd prezesa Komisji Rewizyjnej. Był członkiem Rady Pow. w Brodni
cy i Rady Gminnej w Jabłonowie oraz prezesem w ich Komisjach Rewizyjnych, długo
letnim społecznym prezesem Rady Banku Komunalnego w Brodnicy, długoletnim
członkiem Komitetu Dyskontowego przy Oddziale Banku w Lidzbarku powołanym
przez prezesa i Radę Banku Polskiego w Warszawie, ławnikiem Woj. Urzędu Roz
jemczego w Toruniu, powołanym przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz
mężem zaufania do spraw związanych z działalnością Woj. Komitetu do spraw finansowo-rolnych. Był organizatorem i długoletnim prezesem „Strzelca” w pow. brodnic
kim, biegłym sądowym dla spraw rolnych ustanowionym przez prezesa Sądu Apela
cyjnego w Toruniu.
Prezydent Rzeczypospolitej I. Mościcki, dekretem z 10.11.1933, za zasługi na polu
podniesienia rolnictwa i za owocną pracę społeczną, odznaczył go Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski. Min. Rolnictwa nadało mu dyplomy uznania oraz
medale: „Za pracę i zasługi”, „Za chlubne wyniki pracy”, „Za owocną pracę w rolnic
twie”. MS Wojsk uhonorowało duże, wieloletnie osiągnięcia L. Ł. w hodowli koni
szlachetnych dla armii polskiej medalem złotym, kilkoma medalami srebrnymi i kil
kunastoma medalami brązowymi. L. Ł. posiadał również: Krzyż Powstańca Wielko
polskiego (nr 380 1918/19), odznakę honorową Straży Obywatelskiej, odznakę hono
rową Frontu Pomorskiego Powstańców i Wojaków za czynną działalność przy przej
mowaniu Ziemi Nadnoteckiej z rąk niemieckich, odznakę honorową Polskiego Ko
mitetu Opieki nad Dzieckiem. Był też członkiem założycielem Polskiej Macierzy
Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku.
L.
Ł. po powrocie z rodziną i pracownikami z ucieczki przed agresją hitlerowską
został w końcu września 1939 aresztowany w Mileszewach przez gestapo i uwięziony
w Brodnicy, a w końcu października został rozstrzelany w Brzezinkach pod Brodnicą.
W 1944 Niemcy rozkopali groby zamordowanych w Brzezinkach Polaków i spalili
ich szczątki dla zatarcia śladów zbrodni. Nie ma śladu ich mogił. Na pamiątkę syn Jan
ufundował tablicę na ścianie kościoła w Brodnicy i w 1987 wspólnie z pracownikami
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Leon Łangowski

drugą tablicę na ścianie frontowej dworu w Mileszewach. Wspólna tablica poświęco
na L. Ł. i jego przyjacielowi Janowi Studnickiemu, notariuszowi zamordowanemu
w Katyniu, jak również córki Studnickiego, która zginęła w Iraku pełniąc służbę po
mocniczą w armii Andersa, znajduje się przy kościele parafialnym w Lembargu
i Żmijewie.
L.
Ł. był trzykrotnie żonaty z siostrami Neubauer, córkami Stanisława (1845-1917)
i Eustazji z Zielińskich (1851-1921), wł. maj. Jurkowice w pow. sztumskim. Po raz
pierwszy oż. z Eustazją (1885-1916), z którą miał jedną córkę 1° . Halinę (ur. 1910), za
Feliksem Dzięgielewskim, inż. rolnikiem, wł. maj. Bachotek (pow. brodnicki).
Ich dzieci: l°.l. Andrzej, l a.2. Hanna. Po śmierci Eustazji oż. się z Heleną
(1893-1918), z którą miał dwie córki: 2b Eustazję (1917-1963), dr med. za dr med. Ja
nem Renkielskim, ich syn 2b.l. Krzysztof; 3b Irena (ur. 1918), ukończyła studia ogro
dnicze w Poznaniu, za Romanem Dąbrowskim, prawnikiem. Mają troje dzieci: 3b.l.
Olechnę, 3b.2. Michała, 3b.3. Przemka. Po śmierci Heleny oż. w 1919 z Józefą
(1894-1981), ich dzieci: 4C. Maria (1920-1981), za Lucjanem Kryszkiewiczem, mgr
inż. roln. Mają czworo dzieci: 4c.l. Barbarę, 4C.2. Macieja, 4C.3 Danielę, 4C.4 Czesła
wa; 5C. Daniela (ur. 1921), za Mariuszem Zalewskim, rolnikiem i hodowcą, adm. maj.
państwowych. Ich dzieci: 5c.l. Marek, 5C.2. Leon, 5C.3. Maria, 5C.4. Krystyna, 5C.5. Ja
cek; 6C. Krystyna (ur. 1922), dr inż. chemii, pracownik AM i PAN w Poznaniu; 7C. Bar
bara (ur. 1924), artysta plastyk UMK w Toruniu; 8C. Jan (ur. 1925), dr inż. budownic
twa lądowego, obecnie prezes Pomorsko-Kujawskiego Oddz. Pol. Tow. Ziemiańskie
go w Toruniu, oż. z Aleksandrą Rost. Mają dwoje dzieci: 8c.l. Wojciecha, 8C.2. Annę;
9C. Mieczysław (ur. 1927), mgr inż. elektronik, mieszka w USA, oż. z Lidią Blaus. Ma
ją syna 9c.l. Jana.
Dok.: Ks. T. Kopczyński, „Przewodnik Katolicki” z 5.10.1924; J. Płażewski, Mileszewy — L. Łangowski,
Intensywny warsztat gospodarki rolnej, „Gazeta Pomorska” 10.09.1937; Praca zbiorowa, w: Zasłużeni ludzie
Pomorza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego, G. 1979; J. Łangowski, Zasłużeni dła regionu brodnic
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kiego, „Ziemia Michałowska”, nr 13/70 z 27.06.1993; J. Łangowski, Zasługi pomorskich ziemian, „Przewod
nik Katolicki”, nr 30, P. 1995; K. Gumińska, M. Rejmanowski, Mileszewy, zespól dworsko-parkowy;
J. Łangowski, Mileszewy we wspomnieniach, Toruń 1998; Oryginały pism urzędowych i prywatnych, notatki
z prasy, listy, świadectwa, ordery, medale, odznaki honorowe i fot. potwierdzające dane z biografii prze
chowywane w rodzime.

Jan Łangowski
ŁOŚ JERZY TADEUSZ WŁADYSŁAW hr. h. Dąbrowa (18.09.1891-24.03.1936),
współwł. maj. Domażyr (pow. gródecki), dr praw. Syn sr+ 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. we Lwowie.
Rodzeństwo: zob. biogram Włodzimierza Adama Łosia.
J. Ł. dzieciństwo spędził w Domażyrze i Lwowie, gdzie pobierał nauki. Wraz z ro
dzeństwem w okresie nauki w szkole średniej korzystał ze stypendium Fundacji im.
Feliksa Antoniego Łosia z Narola oraz z pomocy starszej siostry sr+ Stefanii Łosiówny. Studiował prawo na ULw., w 1916 doktoryzował się. Pracował początkowo
w TKZ, wstąpił do służby w Urzędzie Odbudowy Kraju, przeszedł do administracji
państwowej jako referendarz, wicestarosta pow. lwowskiego. W l.1934-1936 był starostą pow. w Jaworowie w woj. lwowskim. Współpracował ze Związkiem Strzeleckim,
był Przewodniczącym Jaworowskiego Oddziału PCK. Wojewoda lwowski W. Belina-Prażmowski przyznał mu Medal X-Lecia Odzyskania Niepodległości. Współpraco
wał z Ligą Morską i Kolonialną, jak też działał na rzecz Pożyczki Narodowej w 1933.
W pracy samorządowej szczególną opieką otaczał ludzi biednych. Zmierzał do eko
nomicznego podniesienia pow. jaworowskiego, zainicjował powstawanie gospo
darstw ogrodniczych wobec nikłej opłacalności upraw zbożowych i ziemniaczanych.
Pracę w starostwie rozpoczął od akcji pomocy powodzianom i poprawy warunków sa
nitarnych w powiecie. Przyczynił się do
utworzenia izolatorium dla chorych na
tyfus. Zwracał szczególną uwagę na gos
podarkę leśną, czego wyrazem była wiel
ka akcja powiatowa „Święto Lasu” or
ganizowana corocznie przez specjalny
komitet (wchodziło do niego wielu zie
m ian, ja k np. M aria Czosnow ska,
dr Leon Dębicki, Eustachy Romanow
ski, Roman Popiel czy Leon Szeptycki
z Przyłbic) była promocją racjonalnej
gospodarki leśnej i prezentacją dorobku
pracowników leśnictwa w ramach Wysta
wy Przemysłu Drzewnego i Wystawy Ło
wieckiej. Ważnym polem działalności
J. Ł. jako starosty były stosunki z mniej
szościami narodowymi, z którymi się po
rozumiał. Zachował się list przedstawi
cieli gminy żydowskiej, którzy mu dzię
kowali za wsparcie finansowe. Po śmierci
J. Ł. w jaworowskiej synagodze odbyły
się specjalne modlitwy w jego intencji.
Przedwczesna śmierć przerwała karierę
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urzędniczą i polityczną. J. Ł. zmarł po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Pochowany
obok ojca na cm. Łyczakowskim we Lwowie.
W 1920 J. Ł. oż. z * ►Marią Romaną Teofilą z Czeczel-Nowosieleckich h. Sas, cór
ką Stanisława, wł. maj. Bachów i Wojtkowa (pow. Dobromil) i Marii z Krobickich h.
Rozprza. Ich synowie uczyli się przed wojną dzięki pomocy finansowej z funduszu na
naukę dla dzieci ziemian i pracowników TKZ i Fundacji im. Ryszarda Pieściorowskiego, męża Wilhelminy z Nowosieleckich.
Dzieci: 1. Włodzimierz Stanisław Tadeusz (20.11.1921 we Lwowie - 9.07.2003
w Krakowie). W młodości uczył się gry na fortepianie u Heleny Paygertówny, ciotki
swej przyszłej bratowej. W czasie okupacji pracował, w ramach tajnego nauczania
ukończył kurs gimnazjalny i handlowy, a po repatriacji średnią szkołę muzyczną. Pra
cował w orkiestrach w Kielcach i w Krakowie. Od 1954 był nauczycielem gry na forte
pianie w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Krakowie. Zmarł po cięż
kiej chorobie, pochowany na cm. Rakowickim. Był kawalerem; 2. Stanisław Adam
Aleksander (22.11.1922 we Lwowie - 14.11.1988 w Opolu), abs. UJ, mgr praw, pracownik-chałupnik w Spółdzielni Inwalidów „Perspektywa” w Opolu. Oż. z Edmundą
Spyrzyńską (zm. 1999), prawniczką, pracownikiem Okręgowego Przedsiębiorstwa
Rozpowszechniania Filmów w Opolu. Córka: 2.1. Maria Krystyna (ur. 1955), za Hen
rykiem Tureckim, bibliotekarzem, ich syn: 2.1.1. Adam, student. 3. Aleksander Ste
fan Kazimierz (13.07.1926 we Lwowie - 4.11.1991 w Wołominie), czł. Sodalicji Ma
riańskiej. Ukończył Wydz. Prawa UJ. Czł. Zarządu Spółdzielni Pracy Tworzyw
Sztucznych „Tworzywo”, pracownik działu planowania Przedsiębiorstwa Poszukiwa
nia Nafty i Gazu w Krakowie. W 1968 przeniósł się do Wołomina, gdzie współorgani
zował Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu. Był kierownikiem działu planowa
nia, następnie działu analiz ekonomicznych. Po przejściu na rentę pracował w RSW

Jerzy Tadeusz Łoś z żoną Marią, siostrą Stefanią, synami i członkami rodziny Nowosieleckich
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„Ruch” jako ajent punktu sprzedaży. Czł. NSZZ „Solidarność”, działał w samo
rządach mieszkaniowych. Zm. na zawał serca, pochowany na cm. parafialnym w Ko
byłce w grobie swej ciotki
Stefanii Łosiówny. 17.02.1962. oż. z Anną Marią
z Prus-Paygertów (ur. 21.06.1932 w Sądowej Wiszni), technikiem ekonomistą, córką
Włodzimierza Marii (1896-1945) i Marii Florentyny z Marsów h. Noga z Limano
wej. abs. gimn. SS. Niepokalanek w Nowym Sączu, wojnę spędziła w maj. Przyszowa
i Limanowa. Potem pracowała w teatrze w Krakowie, następnie jako pracownik umy
słowy w Technikum Budowlanym w Krakowie (gdzie wbrew jej woli próbowano ją zapi
sać do PZPR), od 1968 w Wołominie w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu,
skąd w 1985 przeszła na rentę. Była członkiem NSZZ „Solidarność”. Po przejściu
na rentę, tak jak mąż, była ajentem RSW „Ruch”. Dzieci: 3.1. Maciej Krzysztof
(ur. 24.01.1963 w Krakowie), asystent realizatora dźwięku w TVP w Warszawie. W 1.
1998-2002 radny miasta i gm. Wołomin, przewodniczący Komisji Kultury. Aktywny
społecznie, współorganizator Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncer
tów i spotkań artystycznych w Wołominie. Publicysta w prasie lokalnej; 3.2. Piotr Szy
mon (ur. 20.09.1970 w Warszawie). Studiował na Papieskim Wydz. Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie, w 1.1988-1996 członek Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego i PTZ. Od 1993 publicysta w Polskim Radiu— Rozgłośni Regionalnej „Radio dla
Ciebie” w Warszawie (audycje autorskie: Rody polskie, Korzenie oraz Gościniec).
W wolnych chwilach opracowuje historię wybranych rodzin i majątków ziemiańskich.
Dok.: PSB t. 18, s. 439; Almanach Woreyd 1928; A. Boniecki, Herbarz', R. Aftanazy, Dzieje rezydencji, t. 6,
s. 143; H. Czapelska, Dzieci Marii w Lwowskiem Sacre Coeur..., Lw. 1908; S. Kosch, Oni grobu nie mają,
Kr. 1998; W. Łazuga, Rządy polskie w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897, P. 1991, tenże,
Ostatni Stańczyk, P. 1992; S. Nicieja, Cmentan Łyczakowski we Lwowie, Wr. i in. 1988; G. Rąkowski, Polska
egzotyczna, przewodnik, cz. II: X V lat spółdzielczości pracy Ziemi Krakowskiej, W. 1960; Spis ziemian, woj.
krakowskie, s. 35; „Gazeta Lwowska” z 4.04.1911; „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 16; prasa lokalna pow.
jaworowskiego z 1.1934-1936; A. Rey, Łoś z Grodkowa h. Dąbrowa, mps; Arch. Stefanii Łosiówny; Doku
menty i wspomnienia rodzinne; Szkice do portretu ziemian polskich X X w., red. P. S. Łoś, W 2006.

Piotr Szymon Łoś
ŁOSIOWA MARIA ROMANA TEOFILA z CZECZEL-NOWOSIELECKICH hr. h
Dąbrowa (30.12.1895-15.03.1959), wł. resztówki Wojtkowa (pow. Dobromil). Córka
Stanisława, wł. maj. Bachów i Wojtkowa, posła na Sejm, dyr. Galicyjskiego TKZ,
i Marii z Krobickich h. Rozprza. Ur. we Lwowie.

Dwór w Wojtkowej
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Rodzeństwo: 1. Jadwiga (s, Gabriela)
(1884-1957), s. niepokalanka; 2. Jerzy
(1886-1942), wł. maj. Wojtkowa-Turze, oż.
z Jadwigą z Łukasiewiczów, ich córka 2.1. Ewa,
abs. LO SS. Niepokalanek w Szymanowie,
uczestniczka Powstania Warszawskiego, lek.
med., za Stanisławem Denisem, córka: 2.1.1.
Małgorzata; 3. Tadeusz (ur. 1894), oż. z Kazi
mierą z Jaczyńskich, syn 3.1. Andrzej, od 1939
na emigracji (przez Rumunię, Algierię trafił do
Wielkiej Brytanii), w 1944 zaciągnął się do Ma
rynarki Wojennej, był członkiem załogi polskie
go okrętu wojennego (prawdopodobnie ORP
„Burza”), po wojnie pomagał rodzinie w kraju,
pod koniec życia wrócił do Polski; 4. Helena
(s. Cecylia), s. niepokalanka; 5. Józef, dzierżaw
ca maj. ziem., oż. z Ewą z Dębickich, bezdziet
ny; 6. Władysław (1897 - ok. 1899).
M.
Ł. wychowana została w atmosferze pa
triotycznych zrywów niepodległościowych,
Maria Łoś
w których brał udział jej dziad Józef Nowosielecki. W domu rodzinnym w Wojtkowej dba
no bardzo o solidne wykształcenie i znajomość literatury pięknej. Była abs. Zakładu
Wychowawczego Klasztoru Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Niżniowie. Przez dwa lata była słuchaczką filozofii na ULw. W czasie studiów, jak
i w późniejszym okresie, udzielała lekcji prywatnych oraz pracowała w Polskim Tow.
Ekonomicznym, będąc sekretarką sh- dr Kornela Paygerta.
W 1920 w kościele św. Mikołaja we Lwowie poślubiła »-*■Jerzego Tadeusza hr. Ło
sia. Po objęciu przez męża starostwa jaworowskiego włączyła się czynnie w życie po-

Maria Łoś z synami przed domem w Wojtkowej
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wiatu. Była Przewodniczącą Pow. Zarządu Pracy Kobiet przy Związku Strzeleckim,
współzałożycielką i szefową Kola Gospodyń Wiejskich w Jaworowie, należała
do PCK. Występowała w przedstawieniach teatralnych, patronowała licznym inicjaty
wom, jak np. dorocznemu „Świętu Lasu”, współpracowała z Tow. Muzycznym „Lut
nia”. Publikowała artykuły w prasie lokalnej i „Słowie Polskim”, pisząc przeważnie
0 sprawach kobiet i literaturze. Po śmierci męża z synami zamieszkała we Lwowie.
Pracowała w Miejskiej Komunalnej Kasie Oszczędności, Wydz. Samorządowym
Urzędu Woj. we Lwowie. Przed wojną była wł. resztówki rodzinnego maj. Wojtkowa.
Stal tam dom w stylu dworkowym, zwany „Domem pod lipami”, do którego Jerzowie
Łosiowie przyjeżdżali na wakacje. W czasie wojny dom zajęli Niemcy, a potem mie
szkał tam Ukrainiec. W l.50. dom zniknął z powierzchni ziemi, nie ma po nim śladu.
W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej znalazła zatrudnienie jako hafciarka
w Przemyśle Ludowym, a potem jako sekretarka w firmie budowlanej „Waltz —
K Gembala”, Urzędzie Rybnym oraz na torach wyścigowych „Persemkówka” we Lwo
wie. Wyrzucona wraz z synami przez Niemców z mieszkania, rodzinne dokumenty i listy,
które przekazała na przechowanie do Ossolineum, ocalały i znajdują się w Lwowskiej
Bibliotece Naukowej im. W. Stefanyka. Po II wojnie światowej i repatriacji zamieszkała
w Brzozowie i w tamtejszym gimnzjum była lektorką jęz. francuskiego, a jednocześnie
uczyła się jęz. angielskiego. Po przeprowadzce do Krakowa pracowała w Technikum
Ekonomicznym jako sekretarka, była też bibliotekarką. Należała do Związku Emerytów,
ZNP i Ligi Kobiet. Zm. w Krakowie, pochowana na cm. Rakowickim.
Dzieci: zob. biogram Jerzego Tadeusza Łosia.
Dok.: zob. Łoś Jerzy Tkdeusz.

Piotr Szymon Łoś
MAŁACHOWSKI KAJETAN MIECZYSŁAW h. Nałęcz (1848 13.09.1913), wł. maj.
Szczepłoty (pow. jaworowski). Syn Ludwika i Julii z Winnickich.
Posiadał wykształcenie prawnicze. Na skutek wypadku stracił władzę w nogach
1 osiedlił się w majątku częściowo odziedziczonym po rodzinie matki, częściowo wy
kupionym. Był obywatelem powszechnie cenionym; pełnił powiatowe funkcje ziem
skie, utrzymywał kontakty towarzyskie z właścicielami sąsiednich majątków (Polaka
mi), a także z inteligencją ruską (ukraińską), przeważnie księżmi grekokatolickimi.
Doprowadził do polepszenia stanu zagospodarowania majątku i budowy murowane
go dworu — stary drewniany dworek pochodzący z połowy XIX w. dotrwał do 1944,
kiedy to spłonął podczas walki Niemców z radzieckimi partyzantami.
Szczepłoty liczyły ok. 320 ha pól uprawnych, łąk i lasów. Dwór i budynki folwar
czne były położone na wysokiej skarpie nad łąkami, przez które przepływała rzeka
Zawadówka, w dolnym biegu zwana Lubaczówką. Teren otoczony był wałami obron
nymi usypanymi w XVI-XVII w. przez jeńców tatarskich. Na wałach tych rosły kilku
setletnie dęby i lipy. W półkolu wałów, przedzielonym głęboką fosą, która po osusze
niu została zamieniona na sady i ogrody warzywno-owocowe, leżał dwór oraz zabu
dowania folwarczne. Na tym terenie znajdował się (XVI-XVIII w.) klasztor Bazylia
nów, po którym pozostało kilka zabytkowych piwnic (nad jedną z nich został zbudo
wany nowy dwór), płyty nagrobne cmentarza klasztornego i tradycja nazywania dwo
ru przez miejscową ludność „Monastyrem”. Majątek był położony 70 km od Lwowa.
Dwór i reszta zabudowań gospodarczych zostały rozebrane w 1998.
K. M. został pochowany w Zawadowie, wsi położonej 2 km od wsi Szczepłoty,
na cmentarzu rodzinnym przy cerkwi greko katolickiej. Na cmentarzu tym znajduje
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Kajetan Małachowski (na wózku), Zofia i Stanisław Małachowscy, Jadwiga i Bronisław Popielowie,
żona Kajetana Aleksandra w Szczepłotach 1907

się symboliczny pomnik Stanisława Małachowskiego oraz groby Jana Ptaśnika i Bro
nisława Popiela.
Żona K. M. Aleksandra Wiktoria Ludwika Schnür (1857-18.08.1918 w Szczepło
tach), córka Edwarda i Eweliny z Pepłowskich, była osobą wielkiej dobroci i wrażli
wości. Pozostawiła rękopis interesujących wspomnień z wojny polsko-ukraińskiej
1918-1919, który zaginął w 1939.
Dzieci: 1. Helena (1880 w Szczepłotach -1901), za Groblewskim, wł. maj. w okoli
cach Gorlic, w którym zm. przy porodzie; 2. »->• Jadwiga (14.05.1887 - po 1941), za
Bronisławem Popielem (1874-1938), współwł. maj. Szczepłoty, aresztowana 9.04.1940
przez NKWD, zaginęła w ZSRR. Pozostawiła córkę 2.1. Marię (1913-1992), l°v. Bla
dy, 2°v. Karpińską; 3. »->• Zofia Ludwika (14.03.1890-07.1941), po śmierci ojca (1913)
przejęła zarządzanie maj. Szczepłoty. W 1925 poślubiła Jana Ptaśnika, prof. UJ
w Krakowie i UJK we Lwowie; 4. Stanisław (28.08.1892-29.12.1919), ukończył gimn.
oo. jezuitów w Chyrowie i studiował rolnictwo w Dublanach. W 1914 zmobilizowany,
dostał się w 1915 do niewoli rosyjskiej i przebywał jako jeniec wojenny w rejonie To
bolska na Syberii. Po wybuchu rewolucji wstąpił do V Dywizji Syberyjskiej. Zginął
9.12.1919 w bitwie pod Tajgą (miasto i stacja kolejowa na Syberii). Pośmiertnie od
znaczony Krzyżem Walecznych.
Dok.: Spis ziemian, woj. lwowskie, s. 45; Słownik historyków polskich, W. 1994, s. 433; PSB, t. 29, s. 303-308
(dot. Jana Ptaśnika); Materiały i wspomnienia rodzinne.

Mieczysław Ptaśnik
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MAŃKOWSKI KAZIMIERZ h. Zaremba (23.03.1908 26.10.1988), wl. maj. Bro
dnica (pow. śremski), inż. rolnik. Syn Stanisława (12.03.1876-24.03.1937), wl. maj.
Kazimierz Biskupi (pow. koniński), senatora II RP i Wandy hr. Plater-Zyberk
h. własnego. Ur. w Kazimierzu Biskupim.
Rodzeństwo: 1. Maria (24.06.1905-20.07.1962), za Andrzejem hr. Mycielskim
h. Dołęga; 2. Wojciech (20.01.1907-3.06.1996), oż. po raz pierwszy z Heleną hr. Kwilecką h. Śreniawa, po raz drugi z Irmą Wellin; 3. Antoni (18.12.1909-1991), oż. z Hele
ną hr. Stadnicką h. Śreniawa; 4. Wacław (ur.
23.02.1914), oż. z Marianną Obersztyn; 5.
Jadwiga (15.11.1916-09.1944), łączniczka
AKpułk „Baszta”, poległa w Powstaniu War
szawskim; 6. Barbara (ur. 11.11.1918), za
Adamem Jordanem h. Trąby, wł. maj. Więckowice (pow. tarnowski); 7. Zygmunt (ur.
20.09.1920), oż. z Heleną Szaszkiewicz h.
własnego; 8. Paweł (24.11.1922-30.11.1998),
oż. z Marią Grabińską h. Pomian (19.11.1922-25.10.1975).
K. M. był abs. Wyższej Szkoły Rolniczej
w Cieszynie. Do września 1939 gospoda
rował w maj. Brodnica (1092 ha). Wysiedlo
ny przez Niemców, w 1.1940-1944 przebywał
m.in. w Wilanowie i Zarszynie (administro
wał majątkiem pp. Wiktorów). Żołnierz AK.
Po wojnie od 1945 pracował m.in. w Inst. Bo
taniki PAN w Krakowie jako dyr. do spraw
administracyjnych, w 1. 1967-1977 dyrektor
Kazimierz Mańkowski
Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłon
nie. N astępnie kierownik „Domu Pracy
Twórczej Adwokatów w Grzegorzewicach (do 1982 r.). Odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dwór w Brodnicy
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K. M. oż. z Zofią Marią hr. Potocką h. Pilawa (24.05.1911-14.08.1968), z tego
małżeństwa: l a. Jerzy (ur. 2.04.1944), oż. z Brigitte Neys, ich córka: l a.l. Sophie (ur.
13.05.1970); Jerzy, oż. po raz drugi z Marie Belek (ur. 25.08.1968 w Bafia, Kamerun),
ich syn: l a.2b. Gaika Jerzy (ur. 6.10.1999); K. M. oż. po raz drugi z Romaną Korwin-Szymanowską h. Ślepowron (5.01.1923-25.09.2000), z tego małżeństwa syn: 2b.
Michał Maria (ur. 12.12.1950), oż. z Magdaleną Zofią de Virion h. Leliwa, córką Ja
na i Zofii Gustawy z bar. laube h. własnego, ich dzieci: 2b.lb. Monika Dorota (ur.
23.02.1974); 2b.2b. Karol Jerzy (ur. 13.08.1976).
Dok.: A. Mańkowski, Wspomnienia mego życia, W. 1997.

Michał Mańkowski
MAZARAKI JULIA Z POTOCKICH h. Lubicz (1880-1956), wł. maj. Rosocze
i Krasnopol (pow. żytomierski). Córka Franciszka i Marii z Bilińskich. Ur. w Turbijówce (pow. skwirski).
Rodzeństwo: zob. biogram Piotra Potockiego.
J. M. mając 17 lat, nie skończywszy szkoły, poślubiła Edwarda Mazarakiego. Wcze
śnie owdowiała i za radą brata Piotra zajęła się uprzemysławianiem swoich majątków
na Ukrainie. Budowała młyny, tartaki itp. W 1920 przyjechała do Warszawy z trójką
dorastających dzieci i podjęła starania organizowania spółdzielni mieszkaniowych
przy ul. Karowej, Alei 3 Maja i Koszykowej. W 1. 30. wybrana została prezeską FIDAC-u światowego (Fédération Interallié des Anciens Combattants) na okres 2 ka
dencji. Znała b. dobrze 4 języki, jak wszyscy w rodzinie, i miała duży zmysł organiza
cyjny. Poznała wielu wybitnych mężów stanu i głów państwa, bywała w Białym Domu
i na wielu dworach Europy. Przed wojną zorganizowała dla Spółdzielni „Dźwignia”
ośrodek wypoczynkowy k. Otwocka z ładnym ogrodem. W czasie okupacji zorganizo
wała kuchnię RGO przy ul. Świętojańskiej 2. Kuchnia ta dawała wielu setkom ludzi
możność zjedzenia bardzo tanio, w przyjaznej atmosferze, gorącego posiłku. Przewi
nęli się tam liczni profesorowie, wysiedleni ziemianie i inni ludzie potrzebujący po
mocy. Po wojnie J. M. zorganizowała spółdzielnię trykotarską „Dziewiarka” w Kon
stancinie, gdzie znalazło zatrudnienie wiele kobiet.
Odznaczona była złotym medalem przez FIDAC, gwiazdą sześcioramienną przez
PCK, medalem 1918-1921 Polska Swemu Obrońcy.
Zmarła w Warszawie.
Lucyna Lutostańska
MERAVIGLIA-CRIVELLI JANINA Z BORZEMSKICH h. Jelita (21.05.1911-12.08.
1949), wł. maj. Sarnaki Górne, Gliniany, Bobowce i Lasy Kozakowskie (pow. rohatyński). Córka Witolda i Zofii Burliga. Ur. w Glinianach.
Rodzeństwo: 1. Paweł Jerzy.
Majątki, którymi zarządzała J. M., obejmowały 180 ha, a Lasy Kozakowskie 300 ha.
Poślubiła we Lwowie 4.07.1931 Rudolfa Franciszka Józefa hr. Meraviglia-Crivelli
h. własnego (ur. 30.05.1905), rotmistrza i abs. WSHL, syna gen. brygady WP Franci
szka Rudolfa (1871-1934).
Dzieci: 1. Allan Jerzy Witold (ur. 11.08.1932 w Samkach Górnych), mieszka w Australii k. Melbourne, oż. z Teresą Fortuna (ur. 1.12.1930), ich córki: 1.1. Anna Małgorzata
(ur. 21.02.1957 w Krakowie); 1.2. Izabella Maria (ur. 18.03.1961 w Suchej Beskidzkiej).
Dok.: informacje udzielone mi przez Allana Meraviglia-Crivelli; Almanach Woreyd 1928, s. 120 (Witold
Borzemski); Genealogisches Handbuch des Adels: Grćiflische Hansem, Band XIII, 1991; S. Nicieja, Generał
Franciszek hrabia Meraviglia-Crivelli, „Opole” 1988, nr 4, s. 11; Spis ziemian, woj. stanisławowskie, s. 4.

Piotr Paweł Bajer
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MILEWSKI JÓZEF h. Ślepowron (17.03.1861-08.1940 Warszawa), wł. maj. Kosewo,
następnie maj. Osiek (pow. ciechanowski).
Prawnik. Syn Józefa, Antoniego (1820-1907) i Katarzyny Łebkowskiej h. Prus
(1827-1906). Ur. w maj. rodzinnym Kotermań, pow. ciechanowski. Szkołę średnią
rozpoczął w Pułtusku, potem czas jakiś uczył się w Warszawie, ale po zatargu z na
uczycielem Moskalem, przeniósł się do Płocka gdzie szkołę ukończył w 1881 r.
Następnie po roku medycyny, skończył prawo w Warszawie w 1886. Przez 4 lata
pracował jako adwokat w Ciechanowie. W 1887 r. ożenił się z Henryką Wilczyńską
(1865-?) h. Poraj, córką Adolfa, i przez 4 lata pracował jako adwokat w Ciechanowie.
W 1891 kupił maj. Kosewo, który po kilku latach sprzedał i w 1894 kupił maj.
Osiek, również w ciechanowskiem. Tam małżonkowie mieszkali 25 lat. Po sprzedaży
Osieka, przenieśli się do Warszawy gdzie J.M. prowadził kancelarię adwokacką, był
również „obrońcą konsystorskim” w Sądzie Biskupim. Zginął, rozstrzelany przez
Niemców w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego 1944. Miał czworo dzieci:
1. Zofia (ur. 1888 Ciechanów-?), za Leopoldem Sasinowskim, córka 1.1. Anna,
prawnik, niezamężna; 2. Henryka (ur. 1889 Ciechanów-?) w 1914 r. za M. Łuczkiewiczem, ich córka 2.1. Zofia, niezamężna; 3. Wiktor Józef (ur. 1894 Kosewo-1975 War
szawa). Szkoła średnia w Pułtusku. Bral udział w wojennej kampanii 1919-20 r.
Mieszkał w Warszawie. Po II wojnie światowej pracował w kinach warszawskich. Bez
dzietny. Pochowany na Powązkach; 4. Alina (ur. 1899 Kosewo-1979 Warszawa).
W 1931 r. za Borysem Wileńskim, mieszkali w Warszawie, bezdzietni.
Anna Milewska
MILEWSKI ANTONI MARIAN WITALIS h. Ślepowron (28.04.1867-4.05.1945),
wł. maj. Żurominek (pow. mławski), agronom, działacz społeczny. Syn *-*■Józefa An
toniego (1820-1907) i Katarzyny Łebkowskiej h. Dąbrowa (1827-1906). Ur. w maj.
Kotermań (pow. ciechanowski).
Rodzeństwo: zob. biogram Józefa Antoniego Milewskiego, (t. 6)
Podstawowe nauki A. M. pobierał w domu, szkołę średnią, tzw. realną, ukończył
w Warszawie. Okazywał duże zdolności do majsterkowania, dokonał nawet paru
drobnych wynalazków. Próbował zdawać egzamin konkursowy w Petersburgu do Inst.
Technologicznego, niestety bez powodzenia. Ojciec A. M. sprzeciwiał się jego stu
diom w sławnej Politechnice w Charlottenburgu, mając uprzedzenia do pruskiego
Berlina. W rezultacie A. M. w 1887 wstąpił do Inst. Agronomicznego w Puławach.
Jednak studiów nie ukończył, relegowany z uczelni wraz z grupą studentów za zatarg
na tle politycznym z jednym z profesorów Rosjan. Podjął więc praktykę rolną w ro
dzinnym Kotermaniu.
Popularne w tym czasie, także w kręgach światłego ziemiaństwa, idee pozytywi
styczne, głoszone przez A. Świętochowskiego (1849-1838), by skierować energię na
rodową na tworzenie rodzimego przemysłu i handlu, który znajdował się w rękach
Żydów i cudzoziemców, skłoniły A. M. do porzucenia rolnictwa i założenia w Ciecha
nowie sklepu kolonialnego. Jednak mimo dużych obrotów, sklep okazał się deficyto
wy. Właściciel nie dość koncentrował się na przedsiębiorstwie, czego wymagała ostra
konkurencja, a prowadził szerokie życie towarzyskie. Zajmował się też żywo sprawa
mi społecznymi. Był m.in. naczelnikiem Stacji Ogniowej w Ciechanowie, jedynej or
ganizacji polskiej, jaką tolerowały w owym czasie władze rosyjskie. W 1896 wziął ślub
z młodszą o 10 lat Heleną Włodek h. Prawdzie (1877-1942), bardzo ładną i z ładnym
posagiem 10 tys. rubli. Wybitnie inteligentna, ale chorowita, od dziecka cierpiała na
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bronchit płuc, nie mogła pozostać na pensji
w Warszawie, lecz przy odpowiednich nauczy
cielkach domowych zapewniono jej dobre wy
kształcenie.
Mimo słabego zdrowia, urodziła dziesięcio
ro dzieci. Dwa lata po ślubie A. M. zdecydo
wał się na zlikwidowanie sklepu. Za pieniądze
ze sprzedaży i posag żony oraz gotówkę po
braną na poczet przyszłego spadku kupił
w 1899 maj. Żurominek k. Mławy (ok. 400 ha).
Niestety, kryzys gospodarczy, który na
stąpił, zmusił A. M. w 1907 do parcelacji ma
jątku i spłaty zaciągniętych długów. Zostawił
sobie tylko ośrodek 80 ha, jednocześnie starał
się o stanowisko sędziego gminnego, ale wła
dze rosyjskie uniemożliwiały mu te zabiegi.
Sprzedał więc resztę i przyjął posadę w no
wo budującej się cukrowni w Dobrem na Ku
jawach. Został inspektorem plantacji bura
ków cukrowych; oceniał, czy poszczególni pla
ntatorzy zasługują na zaliczki i ulgi. W cuk
rowni przepracował 25 lat, do emerytury
w 1932. Cały czas działał społecznie, m.in. zor
Antoni Marian Milewski
ganizował Spółdzielnię Spożywców z dobrze
prosperującym sklepem kolonialnym, a także
Wytwórnię Spółkową cegły betonowej, nowość na owe czasy. Zaprojektował i dopa
trzył realizacji w 1921 Funduszu Rodzinnego. Członkowie licznej rodziny opodatko
wywali się na 5% rocznie od dochodu na cele ogólnorodzinne. Idea okazała się świet
na, wzmocniła więzi rodzinne. Z Funduszu dokładano do kształcenia młodych, wybu
dowano rodzinny grobowiec na cm. Powązkowskim. Z części pieniędzy zakupiono resztówkę Iłowo między Mławą a Działdowem, gdzie „na własnym” zamieszkali Mi
lewscy aż do wybuchu wojny. W czasie wakacji zjeżdżała tam rodzinna młodzież.
W 1939 z dobytkiem na wozach opuścili Iłowo, jednak wkrótce wrócili z tułaczki.
W marcu 1940 Niemcy wypędzili rodzinę z domu, zatrzymując A. M. jako zakładnika.
Po zwolnieniu zamieszkał z żoną u najstarszej córki, Hanny Welman, w Warszawie.
W 1942 zm. jego żona. A. M. przeżył Powstanie Warszawskie. Po jego upadku opuścił
miasto, niosąc jedynie walizeczkę z rodzinnymi dokumentami i własnym pamiętni
kiem. Zm. w Podkowie Leśnej pochowany w grobie rodzinnym na cm. Powązkow
skim w Warszawie. Iłowo rozparcelowano.
Dzieci: 1. Antoni (1897 w Ciechanowie - zm. jako wcześniak); 2. Józef Antoni
(19.03.1898 w Ciechanowie - 30.01.1990 w Warszawie), w 1922 otrzymał dyplom inż.
chem. PW. W czasie studiów był przez rok asystentem prof. Wojciecha Świętosławskiego. W listopadzie 1918 został powołany pod broń jako zaprzysiężony czł. POW.
W marcu 1919 na froncie ukraińskim po starciu pod Wiszenką odznaczony Krzyżem
Walecznych. W maju t. r. walczył pod Rakowem k. Mińska Maz. W 1920 odbył w War
szawie kurs pirotechnika i wstąpił jako ochotnik do 201. p. w randze kaprala. Walczył
i został ranny pod Surażem n. Notecią. W l. 1922-1924 przebywał w USA. Pracował
przez kilka miesięcy w Columbia University u prof. R. M. C. Kee, a także imał się róż
nych zajęć zarobkowych jako robotnik budowlany czy pomocnik w księgarni. Po po
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wrocie do Polski zaangażował się do spółki „Zakłady Chemiczne Grodzisk”, skąd de
legowano go do fabryki destylacji drewna w Hajnówce, w 1926 zaś do fabryki w Wygo
dzie (obecnie Ukraina), po czym do Sosnowca. W 1928 był wicedyr. spółki w Grodzi
sku. W 1936 zmienił pracę i został dyr. admin. Zakładów Chemicznych Dębica, w któ
rej rozwinięto pionierską technologię wytwarzania kauczuku ze spirytusu.
J. M. był prezesem Ogólnopolskiego Związku Inżynierów Chemików i dwukrot
nym kawalerem Złotego Krzyża Zasługi za pracę zawodową i społeczną. Po wybuchu
wojny, J. M. został przydzielony do przemysłu wojennego, a następnie wraz z rodziną:
żoną i dwoma nieletnimi synami, ewakuowany na Wschód. 18.09.1939 opuścił Polskę
i przez Rumunię, Turcję, Palestynę wylądował w północnej Rodezji. Jeszcze w Pale
stynie w 1941 zgłosił się do wojska polskiego, ale nie został zakwalifikowany. W Ro
dezji, w Livingstone i Lusace, pracował jako nauczyciel w polskim gimn. i w polskich
stowarzyszeniach w Johannesburgu. Imał się najrozmaitszych prac zarobkowych: był
nadzorcą czarnych robotników w tartaku w Livingstone, chemikiem w kopalni mie
dzi, chemikiem-analitykiem w Elisabethville (obecnie Lumumbashi) i w fabryce spi
rytusu w Umtali w Rodezji Płd. (obecnie Zimbabwe). Po wojnie osiadł w Afryce Płd.,
gdzie przebył 20 lat, z czego lat 15 mieszkał w Johannesburgu.
J. M. pod koniec pobytu otworzył własne przedsiębiorstwo importu maszyn, m.in.
polskich obrabiarek. W 1957 po raz pierwszy od wyjazdu odwiedził kraj ojczysty.
W 1961 opuścił Afrykę i czasowo osiadł
w Brazylii, u starszego syna, Józefa, któ
ry odkrył tam bogate złoża azbestu
i bardzo dobrze był sytuowany. Projekty
utworzenia w Brazylii przedsiębiorstwa
importującego polskie maszyny okazały
się nierealne, więc w 1956 J. M. posta
nowił z żoną wrócić do Polski.
Zamieszkali w Warszawie, zimy spę
dzali we Francji, w domu syna w Cagnes-sur-M er na Côte d’Azure. Tam
w 1971 zm. na atak serca żona Maria.
Pochowana w grobie rodzinnym na cm.
Powązkowskim. J. M. do końca życia
wykazywał wielką energię i rozmaitość
zainteresowań. Studiował matematykę
i teorię gier hazardowych, zajmował się
sprawami spadkowymi rodziny, pisywał
artykuły na różne tematy, jest autorem
książek {Jak zachować zdrowie i żyć dłu
żej. Pamiętnik doświadczonego pacjenta,
Londyn 1984; Wspomnienia o Mazows
zu i mazowieckiej szlachcie, Londyn
1988; Saga rodu Milewskich — 1989,
mpis; 90 lat wspomnień — mpis). Zm.
w Vence (Francja), w domu synowej,
Józef Antoni Milewski
żony Andrzeja. Pochowany w grobie ro
dzinnym Milewskich na cm. Powązkow
skim. J. M. poślubił w 1928 Marię Ludwikę Olszewską (1898-1971), córkę Bronisła
wa i Antoniny Kopczyńskiej, ur. w Płocku. Ze względu na rozwód przyszłej żony, ślub
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odbył się w zborze kalwińskim w Wilnie. Maria ukończyła gimn. we Włocławku, a na
stępnie konserwatorium w Warszawie w klasie fortepianu u prof. A. Sygietyńskiego.
Pracowała w Zarządzie m.st. Warszawy.
Dzieci: 2.1. Józef Paweł (ur. 29.06.1929 w Warszawie), po 1939 z rodzicami na
uchodźstwie w Afryce. W 1946 otrzymał maturę polską w Tengeru (Tanzania) w obo
zie poi. uchodźców. 1951 ukończył geologię na uniw. w Johannesburgu. Pracował
w przemyśle i górnictwie azbestu, na kopalni Cana Brava w Brazylii, gdzie w 1962 od
krył te złoża. Obecnie na emeryturze, mieszka w St. Jeannet (płd. Francja). Żona, Ginett Sableyvolles (ur. 18.10.1931 w Besançon). Ich dzieci: 2.1.1. Anne Sophie (ur.
1954 w Melun), inż. geolog w Szkole Górniczej w Ouro Preto, Brazylia. Mieszka
w Berkhamsted w Anglii, l°v. za Peterem Affordem, 2°v. za Jeremy Smithem (1951);
córka: 2.1.1.1s. Isabella Olivia Athena (ur. 1990 w Richmont); 2.1.2. Joseph Christo
pher (ur. 1958 w Fontainebleau, Francja), Univ. McGill, Montreal (Kanada), dypl.
antropologii i urbanistyki, oż. z Raguhild Laporte (ur. 1956), dzieci: 2.1.2.L Thomas
Sebastian (ur. 1983 w Montrealu), Univ. McGill, Wydz. Mat. Fiz.; 2.1.2.2, Maelle
Caroline (1985-1999 w Montrealu). J. Chr. M. powtórnie oż. z Martą Cardenas;
2.1.3. Paul Antoine (ur. 1966 w Sao Paulo), mgr Univ. Deraspace w Bostonie 1993,
prof, matematyki stosowanej w Madison, Wisconsin. Żona Kimberley Ann Connoly
(1966); dzieci: 2.1.3.1. Anouk (ur. 1994 w Palo Alto), 2.I.3.2. Alexander Xavier (ur.
1997 w Madison); 2.2. Andrzej Tadeusz (ur. 7.07.1931 w Warszawie), po 1939 z rodzi
cami na uchodźstwie. Ukończył szkoły polskie w Rodezji Płd., uniwersytet w Johan
nesburgu. Dypl. z mat., fiz. w 1953, następnie uniw. w Cambridge. Przez 30 lat praco
wał w Centrum Badań I. B. M. w La Gaudę k. Nicei. Oż. 1956 z Duśką Dimovic (ur.
1931 w Zagrzebiu), botanikiem, która ukończyła studia na uniw. w Johannesburgu;
dzieci: 2.2.1. Jan ladeusz (ur. 1958 w Londynie), studia w Nicei, inż. geolog. Pracuje
w Nicei. Oż. 1997 z Yveline Aitaissa, córka: 2.2.1.L Lucie Anne (ur. 1994 w Nicei);
2.2.2. Maria (ur. 1960 w Harrow, Anglia), artystka malarka, za Thierry’m Petit
(1959), programistą analitykiem. Ich syn: 2.2.2.I. Sacha (ur. 1988 w Nicei); 2.2.3. Desanka Jeanette (ur. 1962 w Nicei), ukończyła szkołę sekretarek, pracuje w Zarządzie
Miasta Vence. Z Markiem Lanteri ma syna: 2.2.3.L Jeremy1ego (ur. 1984 w Vence);
2.2.4. Sophie Anne (ur. 1970 w Cagnes-sur Mer), za Pascalem Bonalair (ur. 1964).
Syn: 2.2.4.I. Maceo (ur. 1998 we Francji). Andrzej Tadeusz po rozwodzie w 1980 oż.
z Natalie Waag (ur. 1932); 3. Hanna (ur. 1899 w Żurominku - 1996 w Warszawie),
ukończyła studia wyższe handlowe w Warszawie. W kampanii wojennej 1918-1920
w Pomocniczej Służbie Przyfrontowej. W Polsce niepodległej pracowała w BP i Państ.
Zakładzie Wydawnictw Lekarskich. W czasie okupacji działała w AK, pseud. „Justy
na”, i oficjalnie w „Patronacie” — Tow. Opieki nad Więźniami. Za Romanem Welmanem (1894-1955), dr med. po studiach w Montpellier we Francji, wieloletnim or
dynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Przemienienia Pań
skiego w Warszawie i prezesem Oddziału Pol. Tow. Lekarskiego w Warszawie. 4. Ta
deusz (28.06.1901 w Żurominku - 25.01.1995 w Warszawie). W 1917 wstąpił do POW
na tajne kursy wojskowe, od 1919 w WP. Wysłany jako kapral 31 p. p. na front pod
Lwów i Rawę Ruską. Po wojnie służył w 11 p. lotnictwa myśliwskiego w Lidzie.
W 1936 ożenił się z Zofią Szweykowską (1914 w maj. Skibin na Kujawach - 1989
w Warszawie), abs. SGGW i tłumaczką literatury francuskiej. T. M., zmobilizowany
w 1939, przedostał się do Anglii, gdzie służył w lotnictwie polskim, a następnie w Af
ryce, w African Transport Command. W l.1943-1945 był adiutantem prezydenta RP
Raczkiewicza. Po powrocie do kraju pracował w instytucjach związanych z Tow. PAX.
Współpracował też z Wydz. Geografii UW. Opublikował kilka artykułów oraz książkę
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Geografia wyżywienia w 1952. Pochowany na cm. Powązkowskim z honorami wojsko
wymi jako major pilot WP; syn: 4.1. Jan Jakub (ur. 1937 w Warszawie). W 1965 do
ktorat na Wydz. Historycznym UW. Pracował w Nigerii w 1. 1967-1970, następnie
w Inst. Historii PAN i Inst. Krajów Rozwijających się. W 1967 ożenił się z Krystyną
Radziwiłłówną (ur. 1937 w maj. Ołyka na Wołyniu), córką Edmunda i Izabelli z Ra
dziwiłłów. Krystyna, która ukończyła ASP w Warszawie, brała udział w wielu wysta
wach w kraju i za granicą. Ich dzieci: 4.1.1. Krystyna (ur. 1968 w Warszawie), abs.
szkoły architektury w Warszawie. Pracowała na Zamku Królewskim w Warszawie ja 
ko konserwator tkanin. Za Stanisławem Dwernickim (ur. 1963 w Paryżu), synem
Krzysztofa i Charlotty Dejeune, prawnikiem francuskiej kancelarii prawnej w War
szawie. Mają synów ur. w Warszawie: 4.I.I.I. Konstantego (ur. 1993), 4.I.I.2. Ferdy
nanda (ur. 1995), 4.I.I.3. Antoniego (ur. 1997); 4.1.2. Janusz (ur. 1970 w Warszawie),
ukończył Wydz. Nauk Politycznych UW (1998). Pracuje w NBP; 4.1.3. Elżbieta (ur.
1975 w Warszawie), abs. ASP Warszawa. Za Mikołajem Dominikiem Radziwiłłem
(ur. 1964 w Warszawie), synem Jana Macieja i Elżbiety Karskiej, abs. Wydz. Lingwi
styki Stosowanej UW w 1993. Pracuje w Banku B. N. P. Dresden, ich dzieci: 4.13.1.
Stanisław (ur. 2000 w Warszawie), 4.13.2. Lea (ur. 2002 w Warszawie), 4.13.3.
Elżbieta Gabriela (ur. 2006 w Warszawie); 5. Władysław (27.01.1903 w Grzybowie,
pow. ciechanowski - 29.05.1984 w Sopocie), ukończył gimn. we Włocławku. Jako
ochotnik walczył w 1919/20 na wojnie z bolszewikami. W 1923 skończył z pierwszym
rocznikiem Szkołę Morską w Tczewie. Do 1936 pływał jako mechanik na statkach
polskiej floty handlowej. Nadzorował też budowę statków, m.in. „Piłsudskiego”,
w Trieście. Następnie pracował jako rzeczoznawca okrętowy w Izbie Handlu Zagra
nicznego. We wrześniu 1939 brał udział w obronie Oksywia. Wzięty do niewoli, prze
bywał w oflagach niemieckich do maja 1946. Oż. w 1934 z Wandą Rudowską (ur.
22.11.1912 w Rumoce - zm. 1.06.2006 w Sopocie), córką Tadeusza i Marii Choynowskiej, wł. maj. Rumoka, abs. Wydz. Fizyki na UW w 1933. W czasie okupacji zamie
szkała z dwiema córkami w Ostrowi Mazowieckiej, pracując w filii Warszawskiej Izby
Rolniczej. Po powrocie męża z niewoli zamieszkali w Sopocie. W. M. pracował
w GAL-u, następnie w Centr. Zarządzie Pol. Marynarki Handlowej, po czym do
emerytury jako dyr. Polskiego Rejestru Statków. Wielokrotnie delegowany na mię
dzynarodowe konferencje do spraw okrętowych. Przez 1969/1970 nadzorował rozbu
dowę stoczni w Hawanie na Kubie. Zm. w Sopocie i tam pochowany.
Dzieci: 5.1. Katarzyna (ur. 1935 w Gdyni), abs. PG w 1956, inż, łączności, w 1974
inż. elektroniki. Pracowała w Technikum Łączności w Gdańsku do emerytury.
W 1956 poślubiła Andrzeja Grabowskiego (ur. 1931 w Poznaniu), inż. mechanika PG
w 1956, który pracował w Mostostalu (1962-1992) do emerytury. Dzieci ur. w Gdyni:
5.1.1. Jan Jakub (ur. 1958) inż. mech., abs. PG. Żona Ewa Jarosz, dzieci: 5.I.I.I. An
drzej (ur. 1984), 5.I.I.2. Joanna (ur. 1988), 5.1.13. Piotr (ur. 1990); 5.1.2. Maciej Hi
polit (ur. 1959), inż. nawigator, abs. Wyższej Szkoły Morskiej i dr ekonomii UG. Oż.
z Martą Siekłeś, ma syna 5.1.2.13. Michała (ur. 1996). Powtórnie oż. z Anną Dreger,
ma córkę 5.1.2.2b. Helenę (ur. 2000); 5.1.3. Filip Andrzej (ur. 1970), inż. elektronik
(PG) i informatyki w Poznaniu. Żona Anna Kodzik (ur. 1970), córki: 5.13.1. Marian
na (ur. 1993), 5.13.2. Zofia (ur. 1996), 5.13.3. Antonina (ur. 2001), 5.13.4. Kajetan
(ur. 2003), 5.13.5. Szymon (ur. 2006), mieszkają w Gdyni; 5.2. Aniela (ur. 1937), inż.
PG, budowa okrętów, kadra AZS siatkówka. Pracowała jako główny specjalista
w Biurze Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej. Za Andrzejem Kownackim (ur. 1927
w Czuchowie - 1982), inż. PG, instruktorem AZS siatkówki. Dzieci ur. w Gdańsku:
5.2.1. Małgorzata (ur. 1958), inż. PG, budownictwo wodne, fotografik, pracuje w pry-
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Zjazd Antkowiczów-Milewskich w Iłowie, 1939 r.

watnej firmie. Za Wojciechem Tyborowskim (ur. 1959), inż. PG, architektura; dzieci:
5.2.1.1. Karolina (ur. 1982), historia sztuki UG, 5.2.I.2. Wojciech (ur. 1985), 5.2.I.3.
Monika (ur. 1986); 5.2.2, Michał (ur. 1959), inż. PG, budownictwo lądowe, pracuje
w zawodzie, żona Magdalena Morawska (ur. 1960), dr med. AM w Gdańsku. Ich
dzieci ur. w Gdańsku: 5.2.2.I. Zuzanna (ur. 1983), 5.2.2.2. Jakub (ur. 1985); 5.2.3.
Krystyna (ur. 1963), UG, prawo i administracja, nauczycielka; za Arkadiuszem Rancewem (1961), inż., PG wydz. mechaniczny, pracuje w telekomunikacji, córki ur.
w Gdańsku: 5.2.3.1. Anna (ur. 1997), S.2.3.2. Joanna (ur. 1999), 5.2.3.3. Maria (ur.
2000); 5.3. Joanna (ur. 1949), UG Wydz. Matematyki, dr 1979, hab. w UP 1998. Jest
zastępcą dyr. Inst. Matematyki w Gdańsku. Za Piotrem Jędrzejowiczem (ur. 1942).
Od 1982 prof., w 1.1983-1989 rektorem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, ich syno
wie: 5.3.1. Tomasz (ur. 1976), abs. SGH, 5.3.2, Jan (ur. 1983), liceum międzynarodo
we w Gdyni, Polit. Gdańsk., Informatyka; 6. Antoni (26.11.1904 w Żurominku 23.08.1997 w Warszawie), inż. SGGW, Wydz. Leśny. Pracował w Dyrekcji Lasów Pań
stwowych w Siedlcach i Lwowie. Zmobilizowany w sierpniu 1939 jako por. 6 p. ul., in
ternowany na Węgrzech, później w oflagach w Niemczech. W 1936 ożenił się z Mar
tyną Rogozińską (ur. 1911 w Adamowie - zm. 2003 w Warszawie). Po powrocie z nie
woli pracował w państwowym przemyśle drzewnym. Pochowany na cm. Powąz
kowskim; córki ur. w Warszawie: 6.1. Barbara (ur. 1937), abs. geografii UW, pracowa
ła w Przedsiębiorstwie Badań Geograficznych, następnie w Muzeum Ziemi PAN. Za
Andrzejem Machełem Olszackim (ur. 1938 w Dąbrowie Górniczej), abs. geografii
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UW, który pracował w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych, następnie w Państ. Przedsiębiorstwie Gaz i Nafta. Córka: 6.1.1. Agnieszka (ur. 1965), AWF Warsza
wa, pracuje w prywatnej szkole, l°v. za Arkadiuszem Lipcem, ma syna: 6.1.1.13. Jana
(ur. 1989), 2°v. za Piotrem Pawlakiem (ur. 1965 w Warszawie), AWF Warszawa, dzie
ci: 6.1.1.2b. Jakub (ur. 1993), 6.1.1.3b. Małgorzata (ur. 2003); 6.2. Dorota (ur. 1948),
UW, Wydz. Matematyki (1971), l°v. za Kazimierzem Dobrowolskim (1929 w Wilnie
-zm . 1996 w Warszawie), ich córki ur. w Warszawie: 6.2.1. Anna (ur. 1973), abs. UW,
socjologia, ma własną firmę, syn Franciszek Górski, 6.2.2. Maria (ur. 1977), matura w
Warszawie, syn Stanisław Kluszewski (ur. 2006), w 1993 za Jackiem Mrozem (1938
we Lwowie), inż. geodetą (PW), który ma własne przedsiębiorstwo remontowe we
Francji; 7. Maria (1906 w Zurominku - 1929 w Warszawie) abs. Centralnego Inst.
WF w Warszawie (1927). Nauczycielka wUu w klasztornych gimn. żeńskich w Małopolsce i w Warszawie. Odebrała sobie życie po zawodzie miłosnym. Pochowana na
cm. Powązkowskim; 8. Helena (1908 we Włocławku - 1987 w Warszawie), abs. Państ.
Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu. Pracowała w Izbie Roi. i Inst. Hodowli i Aklimatyza
cji Roślin w Gdańsku. Ostatnie lata życia spędziła w Domu Pomocy Spoi. Chemika w
Warszawie. Niezamężna. Pochowana na cm. Powązkowskim; 9. Jadwiga (15.09.1909
w Krzywosądzy - 7.09.1982 w Warszawie), SGGW, Wydz. Ogrodnictwa. Za Jerzym
Dąbrowskim (1909 w Kijowie -1954), inż. SGGW i dziennikarzem. W czasie okupa
cji w AK, po wojnie pracował w redakcji „Gromada — Rolnik Polski”. Oboje pocho
wani na Powązkach; ich córki ur. w Warszawie: 9.1. Anna (1935), abs. UW Wydz. Pra
wa. Pracowała w sądzie dla nieletnich, artystka-malarka, l°v. za Edmundem Dregerem (1935 Warszawa), adwokatem. Ich córka 9.1.1a. Anna Maria (ur. 1959), abs. li
ceum plastycznego w Częstochowie, l°v. za Stefanem Walczykiewiczem, abs. SGH
i Wyż. Szkoły Muzycznej w Warszawie, 2°v. za Piotrem Młodożeńcem (ur. 1954), arty
stą grafikiem. Ich syn: 9.1.1.1b. Jan (ur. 1987); 3°v. za Maciejem Grabowskim, kuzy
nem. Mają córkę: 9.1.1.2C. Helenę (ur. 2000). A. D. 2°v. za Januszem Jeljaszewiczem
(ur. 1930 w Wilnie - zm. 2001 w Warszawie), prof, mikrobiologu na AM w Poznaniu,
dyr. Państ. Zakładu Higieny w Warszawie; 9.2. Małgorzata (ur. 1952), SGGW, Wydz.
Architektury Krajobrazu (ur. 1977), pracuje w firmie prywatnej, l°v. za Andrzejem
Wesołowskim (ur. 1951); córka: 9.2.1a. Katarzyna (ur. 1978), SGH, pracuje w banku;
2°v. w 1980 za Maciejem Łopuszyńskim (ur. 1947 w Warszawie), inż. elektrykiem PW,
który ma własną firmę; ich córka: 9.2.2b. Magdalena (ur. 1984 w Warszawie); 10. Szy
mon (28.10.1910 w Dobrach Kujawskich - 2.04.1998 w Warszawie), abs. Szkoły Mor
skiej w Gdyni, inż. mechanik. Pływał w poi. flocie handlowej, m.in. SS. Wisła. Oż.
z Marią Krzywkowską (1913 we Włocławku - 1961 w Warszawie), mgr filologii UW,
kustoszem BN. Zmobilizowany w sierpniu 1939 jako inż. mechanik do lotnictwa sta
cjonującego w Toruniu. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, następnie przedarł się
do Anglii, gdzie służył w lotnictwie polskim w stopniu majora („squadron leader”).
Po wojnie pływał jako mechanik na statkach polskich, m.in. „Jagiełło”. Pracował
przez pewien czas w Brazylii w kopalni azbestu, kierowanej przez jego bratanka, Jó
zefa Pawła. Po powrocie pracował jako redaktor i autor słowników techn. morskich.
Powtórnie oż. z Elżbietą Głowacką (ur. 1940 w Radomiu), abs. UW rusycystyki, iberystyki. Bezdzietny, adoptował córkę żony, Darię (ur. 1961 w Warszawie), abs. UW
iberystyki. Został pochowany na cm. Powązkowskim.
Dok.: J. A. Milewski, Wspomnienia o Mazowszu i szlachcie mazowieckiej, Londyn 1988; J. A. Milewski, Saga
rodu Milewskich, mps. 1985.

Anna Milewska
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OLESZKIEWICZ ALEKSANDER h. Korab (ok. 1884-1941), współwł. maj. Halczewka (Chalczewka?) nad rzeką Świsłocz (gub. mińska). Syn Michała (?).
Rodzeństwo: 1. Władysław, zamordowany przez Rosjan na Wołyniu po
17.09.1939; 2. Michał, zesłany na Syberię, zginął prawdopodobnie w 1942; 3. Igna
cy, chory na gruźlicę, po wrześniu 1939 znalazł się na granicy chińskiej, gdzie został
zamordowany.
Majątek (800 ha) podzielony został testamentem ojcowskim pomiędzy czterech
braci.
A. O. zarządzał połową majątku (gdyż swoją część cedował na niego brat Ignacy).
Piłsudczyk, gorąco zaangażowany w sprawy niepodległości Polski, brał udział w woj
nie 1920. W 1940 zesłany do Kazachstanu, zginął tam z wycieńczenia.
A. O. poślubił 19.09.1919 Ewelinę Malewicz h. Szeliga (ur. ok. 1891). Ich dzieci:
1. Wanda (ur. 9.09.1922 w Halczewce), nauczycielka, od 12.8.1941 za Wiktorem Wi
talisem Białoszewskim, adwokatem (10.04.1919 w Stryju -10.02.1995 w Giżycku), sy
nem Piotra i Magdaleny Józefy Leokadii z Lityńskich; ich dzieci: 1.1. Andrzej (ur.
3.05.1945 w Giżycku), inż. mechanik, 1.2. Julita (ur. 28.04.1946 w Giżycku), radca
prawny; 2. Longina (zm. 1991 w Molodecznie), za Alfredem Umeckim; 3. Romualda
(zm. 1990 w Mołodecznie), za Mikołajem Kowalowem.
Dok.: Informacje Wandy i Wiktora Białoszewskich.

Piotr Paweł Bajer
OSTROWSKI LEON TADEUSZ hr. h. Rawicz (30.11.1834-20.04.1911), wł. dóbr
Mederes k. Tours (Francja). Syn Jana Antoniego (1782-1847), wł. dóbr Ujazd (pow.
rohatyński), Tetyjów (pow. taraszczański), Mederes i Antoniny z Michałowskich
h. Poraj-Jasieńczyk. Ur. w Wersalu.
Ostrowscy wzięli swój e nazwisko od miejscowości Ostrów nad Wieprzem w Lubartowskiem, gdzie pojawiają się w 1414. Jedną z najwybitniejszych postaci tego rodu był
Tomasz Adam (1735-1817), kasztelan czerski, członek Rady Nieustającej, dwukrotny
prezes Senatu, Kawaler Orderu Orła Białego i Świętego Stanisława. T. A. O. w 1798
otrzymał pruski tytuł hrabiowski.
Ostrowscy mają dwie dewizy rodowe: „Dei servus sum” oraz „Z Bogiem nad Bu
giem”. Wśród wybitnych osób z tej rodziny warto jeszcze wymienić Juliusza Karola
Ignacego (1854-1917), wł. maj. Ujazd i Zawieprzyce, ces. ros. szambelana i papie
skiego tajnego szambelana, znanego ze swych prac heraldycznych i genealogicznych.
Współcześnie żyjący jego wnuk, Juliusz Antoni (ur. 1923), kontynuuje pracę dziadka
opracowując genealogie polskich rodzin szlacheckich i arystokratycznych. Jest kawa
lerem maltańskim, przewodniczącym Komisji Genealogicznej i Prezydentem Polskie
go Związku Kawalerów Maltańskich.
L.
O. przebywał na emigracji w Paryżu; jego ojcu skonfiskowano dobra ziemskie
za udział w Powstaniu Listopadowym, wychowywał się więc we Francji, po polsku
mówił z wyraźnym obcym akcentem. W 1861 poznał Ludwikę z Kuczyńskich h. Ślepowron i poprosił ją o rękę. Po ślubie w 1863 młodzi małżonkowie zamieszkali
w dobrach Kuczyńskiej, w Korczewie nad Bugiem na Podlasiu w pow. sokołowskim,
które od tej pory aż do II wojny światowej były w rękach rodziny Ostrowskich. Wy
chowany we Francji, L. O. źle się czuł na polskiej prowincji i często wyjeżdżał do Pa
ryża. W wyniku rozdźwięku w małżeństwie w 1870 decyzją Konsystorza Generalne
go Archidiecezji Warszawskiej Ostrowscy otrzymali separację. L. O. powrócił do
Paryża, gdzie zmarł.
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Front pałacu w Korczewie, pocz. XX w.

Dobrami korczewskiemi władała więc żona (8.12.1839 w Warszawie - 29.08.1906
tamże), wł. także klucza Jaktypory w pow. węgrowskim, córka Aleksandra z Korcze
wa i Joanny z Wulfersów. To jej matka korespondowała z Cyprianem Kamilem Nor
widem, który napisał później znany wiersz Do Patii na Korczewie. Kuczyńska i Norwid
poznali się 20 lat wcześniej, ale dopiero gdy Norwid był na emigracji ich listowna
przyjaźń nabrała większego znaczenia.
Poeta prawdopodobnie w Korczewie nie był, ale dzięki listom i grafikom Kuczyń
skiej znał to miejsce doskonale. Przed II wojną światową listy Norwida przechowywa
li w swej bibliotece Ostrowscy.
Dzieci: 1. Cecylia (zm. w dzieciństwie); 2.®-*- Aleksander Antoni Feliks (1866-1904).
Dok.: R. Aftanazy, Dzieje rezydencji, t. 3, Księstwo Żmudzkie, s. 257 (wyd. 2.); Spis ziemian, woj. lubelskie,
s. 15; M. Filipczak i in., Nie ma Noszczyka, „Gazeta Wyborcza”, 2-3.09.2000; K. Harasimiuk, Pizelamać
stagnację. Korczew, „Tygodnik Siedlecki” 1998, nr 4; B. z Ostrowskich Harris, relacja, Korczew, sieipień
2000; J. Jaruzelski, Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa, W 1994; Pizyroda wo
jewództwa siedleckiego, red. H. Kot, Siedlce 1995; T. Lenczewski, Genealogie rodów, t. 1, W 1995-1996;
E. Mackiewicz, Wrócili dodomu, „Super Express”, 24-25.12.1999; M. Mikołajczuk, Z Bogiem nad Bugiem,
„Nowa Wieś”, luty 1999; tenże (oprać.), Nasz Dom, Korczew 2000; R. Ostrowska, Mój dom, Siedlce 1998;
Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego, z. 6, Siedlce 1989; Renata Ostro
wska. Pożegnanie pani na Korczewie 1919-2000, „Gazeta Wyborcza”, październik 2000; Słownik artystów
polskich, t. 6, W 1998; Szkice do portretu ziemian polskich X X w., oprać. P. S. Łoś, W 2006.

Piotr Szymon Łoś
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OSTROWSKI ALEKSANDER ANTONI FELIKS h r.h , R aw icz (1 0 .0 7 .1 8 6 6 14.11.1904), wł. dóbr Korczew (pow. sokołowski). Syn
Leona Tadeusza (1834
1911) i Ludwiki z Kuczyńskich h. Ślepowron (1839-1906). Ur. w Korczewie.
A. O. próbował prowadzić samodzielnie dobra korczewskie, ale jego matka trzy
mała je w swoich rękach. Być może z tego powodu A. O. swe zainteresowania skiero
wał w stronę botaniki. Przygotowywał rysunki i akwarele roślin, kwiatów i owoców.
Podróżował po Europie i do Korczewa przywoził liczne okazy egzotycznych drzew,
krzewów i kwiatów. A. O. zmarł w Warszawie.
W 1893 A. O. poślubił »+ Helenę hr. Tyszkiewiczównę h. Leliwa (10.08.1876
w Kretyndze - 10.04.1953 w Londynie), córkę Józefa, wł. dóbr Kretynga (pow. telszewski) ces. ros. kpt. i Zofii z Horwattów h. Pobóg, która od śmierci męża zarządzała
dobrami korczewskimi.
Dzieci: 1. »-*• Krystyn Maria Tomasz (1894-1980); 2. Leon Grot (30.04.1896 w War
szawie - 26.05.1912 w Krakowie). Uczęszczał do szkoły z internatem ks. Jana Gralewskiego pod Krakowem. Zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Na krótko przed
śmiercią, mimo młodego wieku i zapewne pod okiem matki, rozpoczął organizowa
nie sierocińca dla dzieci potrzebujących pomocy. Sierociniec ten nosił nazwę „Leosin” i znajdował się w niewielkim dworku, otoczonym kilkoma hektarami sadów
i ogrodów warzywnych. Zapoczątkowane przez L. O. dzieło funkcjonowało tu jeszcze
do II wojny światowej.
Dok.: zob. biogram Leona Tadeusza Ostrowskiego

Piotr Szymon Łoś

Biblioteka w pałacu w Korczewie

Pokój w pałacu w Korczewie
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OSTROWSKA HELENA KLOTYLDA z Tyszkiewiczów hr. h. Leliwa (10.08.187610.04.1953), wł. maj. Jaktypory (835 ha), Butlerów (318 ha) oraz Miedzna i Warchoły
(pow. węgrowski). Córka Józefa, wl. maj. Kretynga, Poląga, Landwarów i innych
(pow. telszewski), ces. ros. kpt. i Zofii z Horwattów h. Pobóg. Ur. w Kretyndze.

Helena Ostrowska oraz Maria i Zofia Dembińska

Domem rodzinnym H. O. była Kretynga, gdzie jej rodzice mieli jeden z najwięk
szych w Europie francusko-angielski ogród, połączony z warzywnikiem i lasem.
Łącznie ogród w Kretyndze miał ponad 300 ha powierzchni. Majątek był głównie le
śny, w okresie dwudziestolecia międzywojennego częściowo rozparcelowany, nie
miał już potem większego gospodarczego znaczenia. Pałac w Kretyndze składał się
z dwóch połączonych części, które pierwotnie stały jako zupełnie osobne budynki.
Były tam liczne portrety rodzinne i obrazy znakomitych malarzy polskich i europej
skich. Tyszkiewiczowie mieli też własną orkiestrę.
H. O. wyszła w wieku 16 lat za ih- Aleksandra Antoniego hr. Ostrowskiego,
wł. dóbr Korczew nad Bugiem. Wcześnie utraciła młodszego syna, a w 1904, gdy star
szy syn ih Krystyn miał 10 lat, pochowała męża. Musiała zająć się interesami małolet
niego syna. Dobra korczewskie za jej czasów przynosiły dobre dochody, zwiększył się
też zakres produkcji rolnej, H. O. okazała się doskonałą administratorką podlaskiego
majątku męża. Gdy syn osiągnął wiek dojrzały, przekazała mu Korczew, sobie zaś zo
stawiła tzw. klucz jaktyporski (835 ha). Zarządzała nim równie sprawnie, przy pomocy
jednego administratora p. Złotkowskiego. Po wojnie pozostała na emigracji i przeby
wała w Anglii razem z synem, synową i wnuczką Renatą Ostrowską. Zm. w Londynie.
Dzieci: zob. biogram Aleksandra Antoniego hr. Ostrowskiego.
Piotr Szymon Łoś
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OSTROWSKI KRYSTYN MARIA ANTONI TOMASZ hr. h. Rawicz (11.09.1885-15.04.1980), wł. maj. Korczew, Ludwinówka, Miednik Międzyleś, Woźniki i inne
(pow. sokołowski). Dr praw, inż. rolnik, dyplomata, prezes Nacz. Organizacji Prze
mysłu Drzewnego i Międzynarodowego Komitetu Drzewnego. Syn
Aleksandra
Antoniego Feliksa, wl. maj. Korczew i in. i
Heleny z hr. Tyszkiewiczów h. Leliwa
z Kretyngi, wl. maj. Jaktypory i in. Ur. w Korczewie.
W wieku 10 lat K. O. stracił ojca, a potem młodszego brata Leona. Wychowywały
go matka i babka, uczęszczał do szkoły z internatem ks. Jana Gralewskiego pod Kra
kowem. Jego dobrami ziemskimi (odziedziczonymi po wcześnie zmarłym ojcu) za
rządzała matka Helena. Studia ukończył w okresie I wojny światowej.
W okresie rządów K. O. Korczew był dużym majątkiem (4852 ha), Ludwinówka
(208 ha), Miednik Międzyleś (3060 ha), Woźniki (862) i in. (łącznie ponad 20 tys. ha)
rolno-przemysłowym. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 dobra korczewskie były zadłużone w Banku Ziemskim i TKZ, które wystawiło je na licytację,
ale majątek nie został sprzedany. K. O. w 1919 sprzedał więc 97 ha ziemi z maj. Drażniew, a w roku następnym część maj. Zalesie. Kolejna licytacja odbyła się 21.06.1922,
ale także nie została zrealizowana. Sytuację poprawił nieco posag żony Wandy, która
wniosła na rzecz hipoteki Korczewa znaczny wkład finansowy. W 1925 dobra korczewskie częściowo rozparcelowano w ramach parcelacji ustawowej. W okresie całe
go dwudziestolecia międzywojennego jeszcze kilkakrotnie dochodziło do licytacji
dóbr, ale nie było licytantów. Mimo kłopotów ekonomicznych, charakterystycznych
dla rolnictwa okresu międzywojennego, K. O. udało się nie tylko utrzymać Korczew
w swoich rękach, ale rozwinąć gospodarstwo i uzyskać jego dochodowość.
K. O. osobiście zajmował się dobrami korczewskimi, mając do pomocy administra
torów, dyrektorów, plenipotentów i buchalterów, którzy wraz z właścicielem zbierali
się na cotygodniowe piątkowe narady. Właściciel dbał o pracowników, ich warunki
socjalne, jak też o kulturę rolną wsi. W samym Korczewie powstał Dom Ludowy,

Wanda Ostrowska

Krystyn Ostrowski
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urządzano też jarmarki i targi, a dla dzieci właściciela i pracowników majątku organi
zowano wspólne zabawy czy uroczystości okolicznościowe, np. imieniny.
W majątkach K. O. prowadził różnorodną produkcję rolną i przemysłową. Znaj
dowała się tu jedna z głównych w Polsce obora zarodowa bydła rasy holenderskiej,
obory zarodowe bydła nizinnego czarno-białego w Miedźnie, Bartkowie i Woźni
kach, a ponadto: hodowla zarodowa trzody chlewnej w Bartkowie, farma zwierząt fu
terkowych w Korczewie, gospodarstwo rybne w Ostrowie, szkółki handlowe drzew le
śnych i hodowla nasion leśnych w Miedniku. W części przemysłowej zaś należy wy
różnić: tartaki parowe w Miedniku i Korczewie, fabrykę wyrobów drzewnych (z włas
nego surowca z lasów korczewskich), wytłuszczarnię nasion leśnych, gorzelnie w Bar
tkowie oraz Woźnikach (gdzie dla unowocześnienia produkcji wmontowano kocioł
parowy), młyn motorowy w Korczewie, fabrykę wyrobów cementowych i inne zakła
dy. W Korczewie prowadzono plantację buraków cukrowych oraz reprodukcję na
sion buraków cukrowych dla firmy „A. Janasz i S wie”. Pola zasiewano żytem, psze
nicą i jęczmieniem. K. O. był też hodowcą szlachetnych koni półkrwi, które hodował
w Woźnikach. Na parterze pałacu (własności posagowej żony) przy ul. Miodowej
w Warszawie (obecnie księgarnia PWN) istniał sklep „Dobra i Zakłady Korczewskie”, gdzie sprzedawano codziennie przywożone świeże produkty z Korczewa: ryby,
owoce, jarzyny, jagody, chleb, przetwory mięsne, wędliny, mleko i sery z własnej wy
twórni serów. Były to sery roqueford, cammembert i brie.
W 1918 poślubił Wandę Krafft (12.09.1895 w Warszawie - 20.05.1951 w Londy
nie), córkę przemysłowca Jana i Amandy Kinzel. Krafftowie są pochodzenia nie
mieckiego, nobilitację w Polsce otrzymali w 1553 r., wraz z herbem Ogończyk. Ojciec
Wandy był wł. zakładów włókienniczych (przed I wojną światową głównie w Rosji,
a potem w Polsce). Wanda interesowała się malarstwem i architekturą. Po ukończe
niu szkoły średniej uczyła się malarstwa w Warszawie, Wiedniu, Heidelbergu i Mona
chium. W 1929 podróżowała z mężem dookoła świata, a po powrocie kontynuowała
studia u Konrada Krzyżanowskiego. Następnie była studentką prof. Stanisława Noakowskiego, który, mimo początkowego sprzeciwu, wykonał dla niej projekt przebu
dowy pałacu w Korczewie. Był to jedyny zrealizowany projekt architektoniczny bu
dynku, którego podjął się Noakowski. Wykonanie przebudowy powierzono Maria
nowi Walentynowiczowi, znanemu ilustratorowi, m.in. Przygód Koziołka Matołka
K. Makuszyńskiego. Z frontu pałacu pojawiły się dwie jońskie kolumny, zlikwidowa
no niektóre ozdoby, żelazne balkony i zegar w tympanonie, gdzie wstawiono herb Os
trowskich — Rawicz. Przebudowa pałacu nie była kosztowna, co ważne, gdyż tak jak
wiele majątków, Korczew przeżywał kryzys ekonomiczny. Działalność artystyczną
Wanda rozwinęła w okresie II wojny światowej. W 1939 wyjechała do Paryża, potem
dwa lata spędziła w Portugalii, gdzie brała udział w trzech salonach wystawowych,
zdobywając nagrody. Miała też 3 wystawy indywidualne, została zaproszona przez
rząd portugalski na dwutygodniowy pobyt w Evorze. Od 1942 przebywała w Londy
nie, gdzie wystawiała swoje prace w Leger Gallery. Pokazała tam akwarele przedsta
wiające widoki z Portugalii. Po śmierci, w Londynie, w ośrodku polskim zorganizowa
no zbiorową wystawę jej prac. Malowała głównie akwarele ukazujące architekturę za
bytkową Portugalii, ruiny zbombardowanego Londynu, a w ostatnim okresie pracy
twórczej malowała akwarele i olejne portrety oraz studia olejne aktów. Zajmowała
się również ilustrowaniem książek i projektowaniem okładek. Prace jej znajdują się
w galeriach zachodnich, jak też u kolekcjonerów prywatnych.
W. i K. O. zimę spędzali w pałacu przy Miodowej w Warszawie, a porę letnią
w Korczewie. Oboje często wyjeżdżali za granicę, co wiązało się z międzynarodową
działalnością K. O., m.in. jako dyplomaty i delegata Czerwonego Krzyża. We wrze
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śniu 1939 K. O. wraz z matką, żoną i młodszą córką wyjechał za granicę jako członek
ekipy transportującej polskie złoto. Na emigracji był m.in. przewodniczącym Komisji
Spraw Zagranicznych Rady Narodowej RP. Pisał artykuły w prasie, był na Zachodzie
cały czas aktywny. W 1965 (14 lat po śmierci Wandy) ponownie ożenił się z Angiel
ką Eileen Bernadettę Rook, l°v. Burlingham (1915-1986). Po wojnie w Korczewie
nigdy nie był, ale bardzo interesował się wszystkim, co się z tym miejscem wiązało.
Zmarł w Londynie i tam pierwotnie został pochowany. W 1983 młodsza córka »->• Be
ata Harris przywiozła jego prochy do Polski. Zgodnie z życzeniem zmarłego, zo
stały złożone w krypcie kościoła w Knychówku. Podczas uroczystości miejscowa
straż pożarna pełniła wartę honorową. K. O. był odznaczony: Orderem Odrodzenia
Polski 5 klasy, austriackim Krzyżem Zasługi i japońskim odznaczeniem Św. Skarbu
3 klasy.
W ramach reformy rolnej Korczew został rozparcelowany, a pałac przez 50 lat
PRI -u popadał w coraz większą ruinę. Na początku 1. 90. jego córki odzyskały pałac
i część parku wokół domu. Pałac jest remontowany i, choć jeszcze zniszczony, zaczyna
ponownie żyć.
K. O. miał z żoną Wandą z Krafftów dzieci: 1.
Renatę Marię Krystynę (1920
2000); 2.
Joannę Helenę Beatę Harris (ur. 1931).
Dok.: zob. biogram Leona Tadeusza Ostrowskiego.

Piotr Szymon Łoś
OSTROWSKA RENATA MARIA KRYSTYNA hr. h. Rawicz (23.05.1920-21.10.2000),
współwł. resztówki Korczew (pow. sokołowski). Mgr historii sztuki, dziennikarka,
córka
Krystyna, wł. maj. Korczew i in., i Wandy z Krafftów h. Ogończyk. Ur.
w Warszawie.
Rodzeństwo: 1. »-►Joanna Helena Beata Harris.
Naukę początkowo pobierała w szkole w Warszawie, potem w Korczewie, zdając
egzaminy, a maturę uzyskała w Gimn. św. Tereski w Rabce. Rozpoczęte studia pra
wnicze przerwał wybuch II wojny światowej, która zastała ją w Warszawie. We wrze
śniu 1939 wraz z przyjaciółką Zofią Groelich rozpoczęły pracę w szpitalu maltańskim
przy ul. Senatorskiej w Warszawie. Tam, jako siostra maltańska, R. O. opiekowała się
rannymi i chorymi. Cudem uniknęła śmierci podczas nalotu bombowego. Bomba
spadla do sali szpitalnej i wybiła krater w miejscu, w którym przed sekundą siedziała.
Na początku wojny w Korczewie była dwa razy. Pałac był zajęty przez Niemców
i Austriaków. Zamieszkała w gabinecie ojca, a za drugim razem w oficynie bocznej.
19.04.1940 wraz z Siostrą Przełożoną Magdaleną Lipkowską (pseud. M arta Kor
win) wyjechała do Rzymu, aby u władz Zakonu Maltańskiego wyjednać fundusze na
działalność szpitala w okupowanej Polsce. Z tej podróży już nie wróciła, ale była jej
kronikarką. Przedostała się do Paryża, gdzie przebywali jej rodzice. W Londynie pra
cowała w Czerwonym Krzyżu, wyszukując zaginionych, a następnie w Min. Oświaty
Rządu Londyńskiego. Po wojnie kontynuowała studia, ukończyła historię sztuki. Pra
cowała w różnych miejscach i zawodach: w hotelach, wraz z siostrą prowadziły własną
kawiarenkę, haftowała bieliznę damską. Przyjaźniła się ze znanym pisarzem, dzienni
karzem i politykiem Stanisławem Catem Mackiewiczem, który w 1. 50. namawiał
R. O. do powrotu do kraju, na co wówczas się nie zdecydowała. W 1960 dostała pro
pozycję pracy w BBC. Rozpoczęła od etatu maszynistki, potem asystenta programu,
by następnie prowadzić swoje dwa autorskie programy radiowe. W BBC pracowała
20 lat, w 1980 przeszła na emeryturę. Kilka lat później (gdy jeszcze nie było mowy
o powrocie do domu rodzinnego) pierwszy raz po wojnie odwiedziła Korczew.
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Renata Ostrowska

Renata Ostrowska

Na początku okresu przemian społecznych i politycznych w Polsce po 1989 wraz
z siostrą skorzystała z możliwości prawnych (okólnik min. I. Cywińskiej o przejmowa
niu dworów i pałaców przez dawnych właścicieli za symboliczną złotówkę) i odzyskała
rodzinny pałac w Korczewie oraz 12,5 hą parku. Kompletnie zrujnowany dom jej ro
dziców jest obecnie w remoncie. R. O. i siostra Beata Harris były jednymi z pier
wszych, którym udało się odzyskać swoje resztówki po majątkach rodzinnych.
Na bieżąco w Korczewie zajmowała się historią rodzinnego gniazda, wydała wspo
mnienia. Przybywających turystów sama oprowadzała po pałacu, pokazując, co zosta
ło z przepięknej siedziby ziemiańskiej. Opowiadała historię pałacu, przyjaźni Joanny
Kuczyńskiej z C. K. Norwidem, cytując wiersz poety £>0 Pani na Korczewie. Mieszka
jąc na miejscu, w dwóch pokoikach na parterze pałacu, doglądała wszystkiego, pod
czas gdy siostra Beata zajmowała się interesami, dzięki którym można by pozyskać
chociażby część funduszy na kosztowną odbudowę pałacu. Zarówno Korczew jak
i sama R. O. są bohaterami licznych reportaży radiowych, telewizyjnych i prasowych.
Zm. w Korczewie, pochowana została w Knychówku k. Korczewa.
Odznaczona była maltańskim Krzyżem Zasługi 2 klasy.
Dok.: zob. biogram Leona Tadeusza Ostrowskiego.

Piotr Szymon Łoś
PRUS-PAYGERT WŁODZIMIERZ MARIA (1896-10.04.1945), adm. i rządca
maj. ziem. Syn
Jana Feliksa, wł. maj. Sidorów (pow. husiatyński) i Streptów
(pow. Kamionka Strumiłłowa), i Leontyny z Korwin-Truskolaskich h. Ślepowron.
Ur. w Sidorowie.
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Rodzeństwo: zob. biogram Jana Feliksa Prusa Paygerta. (t.7)
I wojna światowa uniemożliwiła W. P ukończenie studiów medycznych na ULw.;
jako ppor. WP w pociągu pancernym „Wilk” uczestniczy! m.in. w 1919 w akcji gen.
L. Żeligowskiego na Wileńszczyźnie, jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bol
szewickiej, a w III powstaniu śląskim należał do załogi pociągu pancernego „Piłsudczyk”. Po wojnie pracował w kopalni w Krużlowej, następnie w firmie Vacuum Oil
Company w Czechowicach-Dziedzicach, w przedsiębiorstwie Polmin (Państwowe
Oleje Mineralne) we Lwowie aż do wybuchu II wojny światowej pracował w admini
stracji maj. Sądowa Wisznia k. Lwowa, którego wł. był jego szwagier, Krzysztof Mars.
Od 1934 jednocześnie pełnił funkcję burmistrza Sądowej Wiszni. W czasie okupacji
sowieckiej W. P. przedostał się przez zieloną granicę do Przemyśla i dalej do Warsza
wy. Kolejnym etapem tułaczki wojennej była Przyszowa (pow. limanowski), miejsce
działalności konspiracyjnej wł. maj.
Romana Żuka-Skarszewskiego. Później W. P.
przebywał w Limanowej w dobrach swojej żony i wuja »-*■Zygmunta Marsa. W jego
dworze w Starej Wsi (obecnie w granicach miasta) znalazło schronienie wiele osób,
krewnych i znajomych ze środowiska ziemiańskiego. W. R, zatrudniony w maj. Stara
Wieś, zgodził się przyjąć wysoce niebezpieczną w okupacyjnych warunkach funkcję
burmistrza Limanowej i urząd swój sprawował do lipca 1944. W 1942 wraz z Grze
gorzem Marsem i rządcą majątku p. Śliwą, zostali aresztowani przez nowosądeckie
gestapo. Powodem było podejrzenie, że w folwarku Marsów ukrywali się polscy ofice
rowie, których Niemcy aresztowali przy próbie przedostania się na Węgry. Po kilku
miesiącach wszyscy aresztowani zostali zwolnieni: za uwolnienie W. P. Niemcy za
żądali trzech par królików angorskich od Zygmunta Marsa, a za wolność Grzegorza
Marsa i rządcy Śliwy łapówki w gotówce. W obawie przed aresztowaniem w 1944, gdy
urząd miasta byl już nieczynny, a Niemcy z Limanowej powoli się wycofywali, W. P.
zabrał część dobytku rodzinnego i udał się do Krakowa. Po wypędzeniu Niemców
przez Armię Czerwoną pracował w księgowości zakładów odzieżowych w Krakowie,
gdzie dosięgła go ręka NKWD. Aresztowany zimą 1945,10.04. zmarł w więzieniu
UB w Krakowie. Za udział w I wojnie światowej odznaczony był Krzyżem Niepodle
głości z Mieczami.
W. P. 30.08.1921 oż. się z Marią Florentyną Mars h. Noga (22.11.1894 w Sowlinach
- 28.08.1977 w Krakowie), córką Kazimierza, wł. maj. i zakładu leczniczego Pustomyty, i Władysławy z Marsów. Na początku 1. 20. pracowała w browarze w Limano
wej, potem, mieszkając w Sądowej Wiszni, zajmowała się wychowaniem dzieci.
Na początku okupacji sowieckiej rodzina przeniosła się z Sądowej Wiszni do Lwowa,
znajdując schronienie w mieszkaniu matki W. P. Leontyny R, gdzie oprócz niezapom
nianej służącej Hani (Anny Kozak) były jeszcze dwie rodziny uciekinierów wojen
nych. W styczniu 1940 Maria R przeżyła wraz z dziećmi koszmar przejścia przez gra
nicę niemiecko-sowiecką w Przemyślu. Zamieszkała w gościnnym maj. swej siostry,
Janiny z Marsów Żuk-Skarszewskiej, w Przyszowej (pow. limanowski), skąd z dzieć
mi przeniosła się do dworu Zygmunta Marsa w Limanowej. Tam spędziła okupację
i kilka powojennych lat; potem pracowała w wydziale budownictwa Starostwa Pow.
w Limanowej. Po przejściu na emeryturę i usamodzielnieniu się dzieci zamieszkała
w Krakowie. W wieku późniejszym mieszkała częściowo w Krakowie lub w Wołomi
nie. Zm. w Krakowie, pochowana u boku męża na cm. Rakowickim.
Dzieci: 1. Iwo Maria Jerzy, pseud. AK „Rokita” (22.04.1922 w Sowlinach 15.12.1944 w Zabrzeży k. Łącka), uczył się w Szkole Rolniczej w Łososinie Górnej,
mieszczącej się w dworze, będącym dawniej własnością dziadka Kazimierza Mar
sa. Nauka chroniła ich przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec. Po ukoń
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czeniu szkoły został agronomem gminnym w Limanowej. Pracował razem z bratem
przy budowie okopów przygotowywanej przez Niemców linii obronnej nad Dunaj
cem k. Nowego Sącza. Stamtąd zbiegli do zgrupowania A K — 1 P. PSP. Do paździer
nika 1944 byli w placówce „Kuźnia” w osłonie radiostacji okręgu, a później w druży
nie rozpoznawczo-zaopatrzeniowej Jana Wąchały (pseud. „Łazik”). Obaj w paź
dzierniku 1944 brali udział w zwycięskiej obronie 1 PSP przed obławą grupy specjal
nej SS w Ochotnicy na południu Gorców. 15.12.1944 wZabrzeży k. Łącka nad Dunaj
cem, konwojując z dwoma kolegami fury z prowiantem dla pułku, Iwo P. został zasko
czony przez samochody SS. Pod ostrzałem Niemców uciekał w kierunku lasu. Został
śmiertelnie ranny. Ciało Iwo P. zostało znalezione na wiosnę 10.04.1945; 2. Jan Do
minik (ur. 4.08.1925 we Lwowie) pseud. AK „Boruta”. Naukę rozpoczął w gimn. we
Lwowie, potem uczył się w Szkole Rolniczej w Łososinie Górnej. Po wezwaniu do
przymusowych robót razem z bratem zbiegł do zgrupowania 1 PSP AK, z którym
przeszli wspólną drogę bojową. 13.01.1945 wraz z 2. kompanią III batalionu 1 PSP
AK bronił przed silną obławą SS zmagazynowanych w tartaku na Szczawie 140 konte
nerów, zrzuconych w końcu grudnia 1944 przez polskie Liberatory. Po rozwiązaniu
AK wyjechał do Krakowa. Po powrocie do Limanowej latem 1945 współdziałał z od
działem „samoobrony” kolegów z AK zbiegłych z więzień UB. Po ujawnieniu się
w lipcu 1945 kontynuował przerwaną przez wojnę naukę w gimn. w Sowlinach, a na
stępnie w Gimn. im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, gdzie zdał maturę w 1947. Stu
diował na Wydz. Rolniczo-Leśnym UJ w Krakowie, uzyskując dyplom mgr. ekonomii
w 1952. Pracował w Inst. Ekonomiki i Organizacji Przemysłu na stanowisku starszego
asystenta. Zajmował się też publicystyką techniczno-ekonomiczną. Czł. zwyczajny
Tow. Naukowego Organizacji i Kierownictwa, został uhonorowany Złotą Odznaką;
Rząd RP na obczyźnie odznaczył go Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W miej
scu śmierci Iwa P., z inicjatywy m.in. Jana P. w 1990 postawiony został obelisk, upa
miętniający śmierć trzech żołnierzy AK. 25.03.1951 Jan P. oż. się z Alicją Okoń, pra
cownikiem Zespołu Tłumaczy NOT w Krakowie. Ich dzieci: 2.1. Barbara (ur.
29.01.1952 w Krakowie), za Ryszardem Sosinem (zm. 1996), pracowała w biurze Mu
zeum na Wawelu, obecnie mieszka w Sieprawiu, prowadząc własną działalność gos
podarczą, ich dzieci: 2.1.1. Grzegorz (ur. 1978 w Krakowie); 2.1.2. Natalia (ur. 1982
w Krakowie); 2.2. Paweł (ur. 5.02.1956 w Krakowie), w 1. 80. kupił czterohektarowe
gospodarstwo rolne w Sieprawiu k. Krakowa, z powodu nikłej opłacalności produkcji
zaniechał pracy w rolnictwie i obecnie prowadzi sklep wielobranżowy w Sieprawiu;
oż. z Jolantą Wojnarowską (ur. 23.06.1955), ich dzieci: 2.2.1. Michał (ur. 20.12.1978
w Krakowie), rzemieślnik, piekarz, 2.2.2. Magdalena (ur. 4.02.1982 w Krakowie),
od 2005 za Rafałem Skałką; 3. Anna Maria (ur. 21.06.1932 w Sądowej Wiszni), abs.
szkoły SS. Niepokalanek w Nowym Sączu, technik ekonomista. Dzieciństwo spędziła
w Sądowej Wiszni i Limanowej. Po wojnie skończyła technikum ekonomiczne. Od
17.02.1962 za Aleksandrem Stefanem hr. Łosiem (13.07. 1926 we Lwowie 4.11.1991 w Wołominie), synem wy Jerzego Tadeusza i wy Marii z Czeczel-Nowosieleckich, mgr. praw, po wojnie pracownikiem spółdzielczości w Krakowie, kierowni
kiem działu analiz ekonomicznych w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu
w Krakowie i Wołominie. Była czł. NSZZ „Solidarność”, 4. Jadwiga Maria Teresa (ur.
1938 we Lwowie), abs. UJ, mgr historii. Wojnę i okres nauki spędziła u matki w Sądo
wej Wiszni, Przyszowej, Limanowej iw Krakowie. Przez wiele lat była pracownikiem
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, obecnie na emeryturze. Od 3.03.1962 za
Włodzimierzem Rzeszutko (ur. 1.07.1938), abs. Wydz. Farmacji AM w Krakowie,
kierownikiem Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Collegium Medicum
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UJ, od 18.05.1993 prof. zw. Collegium Medicum UJ, czł. Polskiego Klubu Ekologicz
nego, Polskiego Tow. Farmaceutycznego i Polskiego Tow. Chemicznego. Ich dzieci:
4.1. Łukasz (ur. 10.04.1971 w Krakowie), abs. Collegium Medicum UJ, dr nauk med.,
oż. 5.01.1992 z Sylwią Wiśniewską, ich dzieci wszystkie ur. w Krakowie: 4.1.1, Natalia
(ur. 24.05.1992), 4.1.2. Adam (ur. 25.05.1994), 4.1.3. Kamil (ur. 1.11.2000), 4.1.4. Krys
tyna (ur. 2002); 4.2. Marcin (ur. 10.04.1971 w Krakowie), abs. Collegium Medicum
UJ, lekarz medycyny, od 7.08.1999 oż. z Agnieszką Banaszczyk, ich dzieci: 4.2.1.
Klaudia (ur. 2001); 4.2.2, Julia (ur. 2005).
Dok.: Spis ziemian, woj. lubelskie, woj. lwowskie, s. 42, woj stanisławowskie, woj. tarnopolskie, s. 42; T. Len
czewski, Genealogie rodów..., 1.1, W. 1995-1996; M. Baraniecki, Potomkowie Adama Prus-Paygerta, mps,
czerwiec 2000; M. z Paygertów Bobrzyńska, Życie zmiennym jest, mps, 1958; A. z Paygertów Łączyńska,
Moje wspomnienia, cz. I i II, mps; Almanach Woreyd 1928, Przekazy rodzinne; Szkice do portretu ziemian
polskich X X w., oprać. P. S. Łoś, W. 2006.

Piotr Szymon Łoś
POLAKOWSKI WŁODZIMIERZ h. Pokora (13.07.1887-8.12.1943), współwł. maj.
Zofiówka (pow. łaski), dr. med. Syn Juliana (1831-1898) i Marii ze Śrzednickich
(1856-1934), wł. maj. Białe, Gorzewo, Baby (pow. gostyński) o łącznej powierzchni
1010 ha. Ur. w maj. Białe.
Rodzeństwo: 1. Janina; 2. Czesław, inż. chemik; 3. Michalina, wokalistka w Paryżu,
za Janem Zawadzkim, ekonomistą; 4. Stanisława, pianistka, za Teofilem Tyrakowskim, inż. elektrykiem; 5. Eugenia; 6. Irena, malarka; 7. Wacława, za Zygfrydem Ja
worskim, wywiezionym podczas I wojny światowej do Orenburga.
W. P. ukończył gimn. w Płocku, dyplom dr. med. uzyskał w Monachium z wyróż
nieniem „magna cum laude”. W 1920 brał udział w zdobywaniu Wilna i został odzna
czony Krzyżem Walecznych. W okresie międzywojennym pracował w łódzkich szpita
lach; jednocześnie w 1.1928-1939 zarządzał Zofiówką (280 ha). W 1939, jako kpt. re
zerwy, został powołany do wojska. Ze swo
im oddziałem przedostał się do Rumunii, in
ternowany, przebywał w obozie w Targu Ju.
W 1941 wywieziony do Niemiec, do oflagu
VI E w Dorsten i tam w 1943 zginął podczas
nalotu lotnictwa angielskiego.
Po wojnie Zofiówkę upaństwowiono,
włączając ją do rolniczej spółdzielni produk
cyjnej. Ogród, dwór, stawy rybne pozbawio
ne pielęgnacji uległy dewastacji.
W. P. poślubił w 1921 A licję Buhle
(26.11.1896-21.10.1987). Po otrzymaniu ma
tury w Łodzi, studiowała w Paryżu i Londy
nie. Biegle władała rosyjskim, niemieckim,
francuskim i angielskim. Ich dzieci: 1. Le
chosław (19.12.1923-8.11.1963), inż. odlew
nik. W czasie II wojny światowej był abs. taj
nej podchorążówki AK, brał udział w Po
wstaniu Warszawskim. Po wojnie związany
z harcerstwem, był kapitanem Żeglugi Wiel
kiej i pilotem Łódzkiej Chorągwi Instrukto
rów Żeglarstwa. Po ukończeniu Studiów odWłodzimierz Polakowski
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Polakowscy na werandzie w Białem 1898

był specjalistyczną praktykę w Szwajcarii, a następnie kierował pracami przy budowie
pierwszej w Polsce automatycznej odlewni w Bielsku Białej. Oż. z Haliną Srebrzyńską
(27.04.1939-25.10.1998), dr. med., wieloletnim ordynatorem Zakaźnego Szpitala
Dziecięcego w lx>dzi Julianowie. Ich dzieci: 1.1. Andrzej (ur. 11.07.1953), abs. AWF
w Warszawie, oż. z Barbarą Jakubów, stomatologiem, ich syn 1.1.1. Patryk (ur.
2.10.1989); 1.2. Tomasz (ur. 14.08.1957), architekt, inż. budownictwa (dyplomwMonachium); 2. Danuta (ur. 5.10.1928), abs. PWSSP w Łodzi, projektant grafik. Uczest
niczka Powstania Warszawskiego w Batalionie AK Zaremba-Piorun, odznaczona
Warszawskim Krzyżem Powstańczym, l°v. za Jerzym Żukowskim, 2°v. za Jerzym
Markiewiczem (23.04.1928-23.10.2003), abs. SGGW.
Dok.: Wypis z aktu nabycia maj. Zofiówka nr rep. not. 750 z czerwca 1928; Pamiętnik W. Polakowskiego,
pisany w oflagu, poświęcony dziejom rodu Polakowskich; Dokumenty ZBOWiD; Archiwum rodzinne.

Danuta Żukowska (B. K.)
POPIELOWA JADWIGA z Małachowskich h. Nałęcz (4.05.1887 - po 1941), współwł.
maj. Szczepłoty (pow. jaworowski). Córka ®►Kajetana Mieczysława i Aleksandry
Wiktorii ze Schnur-Pepłowskich. Ur. w Szczepłotach.
Wraz z mężem Bronisławem Popielem przebywała w Tarnopolu, Żółkwi, Jaworowie, Przemyślu. W 1925 po przejściu męża na emeryturę osiedli w Szczepłotach, zaj
mując się wraz z siostrą »+ Zofią Ptaśnikową prowadzeniem gospodarstwa. Mąż uno
wocześnił sadownictwo, założył dużą pasiekę, J. P rozbudowała mleczarstwo, spra
wując opiekę nad inwentarzem oraz zajmując się gospodarstwem domowym. Broni
sław Popiel zmarł latem 1938 i został pochowany na cmentarzu rodzinnym w Zawadowie. Wyrzucona 1939 z dworu wraz z siostrą Zofią i rodziną, została 9.04.1940
aresztowana przez NKWD i przewieziona do więzienia przy ul. Kazimierzowskiej we
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Lwowie. Przed wybuchem wojny niemiecko sowieckiej wiosną 1941 została wywie
ziona etapami w głąb Związku Radzieckiego, gdzie zaginęła bez wieści.
J. P. wyszła za mąż w 1906 za Bronisława Popiela h. Sulima (1874-1938), prof,
gimn., pochodzącego z rodziny ziemiańskiej z Zielonek pod Krakowem.
Dzieci: 1. Maria (2.10.1913-1992), uczęszczała do Szkoły Gospodarstwa Wiejskie
go w Chyliczkach, a następnie zajmowała się ogrodnictwem. W 1935 wyszła za leka
rza Mariana Blady1ego (ur. 1909), który w 1940 internowany w Kozielsku został za
mordowany w Katyniu. Wraz z drugim mężem Jerzym Karpińskim pracowała w okre
sie powojennym w PGR-ach na Śląsku i Pomorzu. Po jego śmierci w 1958 (chorował
po aresztowaniu i przebywaniu w niemieckich obozach koncentracyjnych), zamie
szkała w Ozorkowie, gdzie zmarła. Dzieci: l . l b. Leszek Maria (ur. 11.09.1937), ukoń
czył studia orientalistyczne na UJ. Od 1964 mieszka w Kanadzie, gdzie do emerytury
pracował w Bibl. Uniw. w Vancouver. 1.2b. Lidia Dworkin-Nowińska (ur. 1942),
ukończyła polonistykę, emerytowana nauczycielka w Świdnicy; 1.3b. Barbara,
po ukończeniu szkoły średniej pracowała w spółdzielczości mleczarskiej, obecnie
na emeryturze. 1.4b. Maciej, ukończył szkołę ogrodniczą i obecnie jest wł. dużego
przedsiębiorstwa zieleni miejskiej w Świdnicy.
Mieczysław Ptaśnik
PTAŚNIKOWA ZOFIA LUDWIKA z Małachowskich h. Nałęcz (14.03.1890-07.1941),
współwł. maj. Szczeploty (pow. jaworowski). Córka sr+ Kajetana Mieczysława i Alek
sandry Wiktorii ze Schniir-Pepłowskich. Ur. w Szczepłotach.
Rodzeństwo: zob. biogram Kajetana Mieczysława Małachowskiego.
Po śmierci ojca w 1913 przejęła zarząd majątku, ale już w 1914 w związku z ofensy
wą wojsk rosyjskich wyjechała wraz z matką Aleksandrą, siostrą
Jadwigą i dalszą
rodziną do Linzu w Dolnej Austrii, gdzie przebywała przez rok. Po powrocie zastała
majątek okradziony i zniszczony. Podczas wojny, mając zaledwie 25 lat, odbudowała
gospodarstwo, dzielnie przeciwstawiając się rabunkom w okresie wojny polsko-ukra
ińskiej 1918-1919. W 1920, pomimo zbliżania się bolszewickiej ofensywy Budionne
go, którego kawaleria doszła do Rawy Ruskiej, nie opuściła majątku.
25.05.1925 poślubiła historyka Jana Ptaśnika prof. UJ w Krakowie i UJKwe Lwo
wie, badacza dziejów średniowiecznych, kultury miast i mieszczaństwa oraz stosun
ków Polski ze Stolicą Apostolską. W związku z małżeństwem i przeniesieniem
do Lwowa, powierzyła zarząd dobrami siostrze »+ Jadwidze, która wraz z mężem,
Bronisławem Popielem, emerytowanym prof, gimn., zamieszkała na stałe w Szcze
płotach. Pomimo urodzenia syna Mieczysława, często przebywała w majątku, uczest
nicząc w jego administrowaniu. Po śmierci męża (1930) przejęła zarządzanie cało
ścią, podczas gdy siostra Jadwiga koncentrowała się na gospodarstwie hodowlanym,
mleczarskim i prowadzeniu domu, a szwagier zajmował się sadownictwem, ogrodnic
twem oraz pszczelarstwem. Z. P. pomimo kryzysu gospodarczego doprowadziła
do rozkwitu majątku. Powstały nowe budynki gospodarcze, powiększono produkcję
mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do Niemirowa Zdroju. Powiększyło się
gospodarstwo sadownicze i ogrody warzywne, w najbliższym otoczeniu dworu i na
dawnych wałach obronnych powstała przestrzeń parkowa. Nastąpiła modernizacja
sprzętu rolniczego, wprowadzenie nowych upraw i nawozów. Dwór i budynki gospo
darcze zostały skanalizowane, zaprowadzono wodociągi. Sprzęt pożarniczy służył
do gaszenia pożarów nawet w stosunkowo odległych wioskach. Szwagier Bronisław
Popiel wzniósł drewniany dom, zwany „pawilonem”. Nie powiodła się jednak próba
wprowadzenia hodowli jedwabników.
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Życie codzienne dworu było na ogół skromne, ale od czasu do czasu urozmaicone
polowaniami z udziałem sąsiadów, latem pobytem gości i letników ze Lwowa, War
szawy i Krakowa. Stosunkowo wysoka emerytura wdowia, a także szwagra, wspoma
gały gospodarkę. Znaczenie majątku wzrastało, co odbiło się również na poziomie ży
cia okolicznej ludności chłopskiej. Nie było podróży zagranicznych, a jedynie rzadkie
wyjazdy do znajomych i rodziny we Lwowie i w Warszawie, pobyty w Żakopanym czy
w Worochcie z synem i krótkie wycieczki do różnych regionów kraju. W 1937 Z. P,
podjęła budowę młyna turbinowo-walcowego na rzece Lubaczówce i zaprojektowała
budowę tartaku, słusznie uważając, że uprzemysłowienie majątku przyczyni się do
wzrostu dochodu, a także polepszenia warunków życia ludności wsi. Na skutek zapisu
męża, właścicielem młyna został jej syn — nieletni Mieczysław. W dalszym ciągu, po
mimo zmiany nazwiska, pozostała dla ludności wiejskiej — prawie wyłącznie ukraiń
skiej — „panią Małachowską”.
Wybuch wojny w 1939 zastał całą rodzinę w majątku. Już 13 września weszły od
działy niemieckie i uwidocznił się, narastający przez cały okres międzywojenny,
nacjonalizm ukraiński. Niemcy przeprowadzili rewizję w poszukiwaniu ukrywa
jących się polskich oficerów. Pomimo rekwizycji panował lad i porządek. Nie sko
rzystawszy z propozycji opuszczenia majątku i wyjazdu do niemieckiej strefy oku
pacyjnej, Z. P. wraz z siostrą Jadwigą zdecydowała się pozostać w strefie sowiec
kiej, licząc na szybkie zakończenie wojny i obawiając się rozgrabienia majątku, jak
to miało miejsce w 1914. Armia Czerwona pojawiła się 26 września. Nastąpiły
nieustanne rewizje, grabieże, konfiskata i rozdawanie inwentarza i nieruchomo
ści, a wreszcie wyrzucenie z dworu, który został zajęty przez jednostkę artylerii, do
izby w domu przy młynie. Była to zima trudna nie tylko ze względu na silne mrozy,

Na werandzie dworu w Szczeplotach rodzina Ptaśników i Popielów w 1937
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ale także prześladowania i upokorzenia, pomimo życzliwego stosunku miejscowej
ludności. 13.04.1940, w kilka dni po aresztowaniu siostry, Z. P. została wywieziona
do Kazachstanu, gdzie wśród stepów Aktiubinskiej Obłasti pracowała na fermie
Kzwił-Kainskiego sowchozu. Tam zmarła po roku ciężkiej pracy w niezwykle pry
mitywnych warunkach. Została pochowana w stepie przez rodzinę Szkudłapskich,
z którą mieszkała we wspólnej izdebce. Była kobietą o zainteresowaniach społecz
nych, posiadała talent literacki. Od 1905 do końca życia prowadziła dzienniki,
których 35 tomów rękopisu zawierało opisy nie tylko spraw rodzinnych i m ajątko
wych, ale także wszystkiego, co działo się we współczesnym jej świecie. Przepadły
one definitywnie w 1944 na skutek działań wojennych band UPA. Wśród nielicz
nych rzeczy osobistych, które zabrała ze sobą na zesłanie, znajdował się gruby no
tatnik, w którym prowadziła dziennik kazachstański. W 1946 wrócił on do Polski
przywieziony przez córkę zesłanki — Marii Szkudłapskiej, Joannę (dziś Sieja), co
było dużym dowodem odwagi i poświęcenia dla pamięci autorki. Fragmenty tego
dziennika zostały opublikowane (całość liczyła 70 stron maszynopisu) w przekła
dzie angielskim Leszka Karpińskiego w kwartalniku „The Sarmatian Review”
(Houston, Teksas, nr 1 i następne, 2002), a także w tygodniku „Gazety W ojenne”
nr 13. Całość dziennika znajduje się również w archiwum Instytutu Hoovera oraz
w posiadaniu rodziny. Ocalało również obszerne wspomnienie napisane przez Z.
P. w 1930 o mężu Janie Ptaśniku, a także dwa albumy rodzinne zawierające zdjęcia
od 1917.
Syn: 1. Mieczysław (ur. w 1927 we Lwowie). Wysłany przez matkę, obawiającą się
represji, do przyjaciół we Lwowie Jana i Marii Baumów, uniknął wywiezienia do Ka
zachstanu. Podczas okupacji niemieckiej przebywał w młynie w Szczepłotach, pracu
jąc jako magazynier i kasjer (zarówno majątek, jak i młyn pozostawały pod zarządem
niemieckim). Pod koniec 1943 uzyskał prawo, jako szesnastoletni chłopiec, do wy
dzierżawienia własnego młyna, ale już w lutym 1944 musiał powrócić, na skutek dzia
łalności partyzantów radzieckich i oddziałów UPA, do Lwowa, skąd wyjechał wraz
z rodziną Baumów do Krościenka n. Dunajcem, a po wyzwoleniu do Krakowa, gdzie
zdał maturę i ukończył studia historyczne na UJ. Pracował w Państwowych Zbiorach
Sztuki na Wawelu, w rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia jako redaktor. Po prze
niesieniu do Warszawy kierował Zarządem Muzeów i Ochrony Zabytków w Min.
Kultury i Sztuki, a następnie do emerytury był dyrektorem Galerii „Zachęta”.
Dok.: zob. biogram Kajetana Mieczysława Małachowskiego.

Mieczysław Ptas'nik
RACZYŃSKI SEWERYN JÓZEF h. Jastrzębiec (1.01.1873-8.02.1948), wł. maj. Ło
zy (pow. krzemieniecki), dzierżawca i adm. maj. na Wołyniu. Syn Adolfa i Anastazji
Więckowskiej. Ur. w Krzemieńcu.
Wg dokumentów legitymacji szlachectwa z 1863 rodzina wywodziła się z Raczyna
w ziemi wieluńskiej. Protoplastą był Wojciech, a Adolf, ojciec S. R., był 8 pokoleniem
Raczyńskich z Raczyna.
W przeciwieństwie do swoich przodków, którzy na rodzinnych dobrach utrzymy
wali się przez kilka pokoleń, S. R. mieszkał, dzierżawił, czy wreszcie był posiadaczem
majątków w różnych stronach wschodniej Polski. I tak m.in. (w kolejności chronolo
gicznej) zaraz po ślubie mieszkał w Holunkach. Następnie krótko po 1900 S. R. prze
niósł się na zachód. Przez pewien czas dzierżawił nieznany z nazwy majątek na Woły
niu (który w 1920 znalazł się w pasie neutralnym pomiędzy Polską a Rosją Sowiecką),
a później od ok. 1902 zaczął pracować jako zarządca w dobrach Trzeciaka. Będąc na
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czelnym adm. dóbr, pracował tam do 1917. O czasach spędzonych u Trzeciaka wspo
mina Lila z Jackowskich Straszewiczowa:
„Raczyńskim powodziło się [u Trzeciaka] bardzo dobrze. Gdy jechali do kościoła,
to dwoma powozami. Seweryn jechał powozem sam — ze stangretem oczywiście —
bo lubił jeździć bardzo szybko. Natomiast ciocia Jadwiga lubiła jechać powozem wol
no. W dobrach było dużo pracowników i każdy w święto zajeżdżał przed kościół z fa
sonem. Którejś niedzieli Trzeciak i właściciel innego majątku, Potocki chyba, stali
przed kościołem i patrzyli kto przyjechał. [Przyglądając się nadjeżdżającemu Sewery
nowi i innym pracownikom Trzeciaka] Potocki powiedział — «to widzę, że Pańscy
pracownicy to bardzo zamożni ludzie», na co rzekł mu Trzeciak — «od tłustej świni,
tłuste prosięta»”.
Po rewolucji w Rosji w 1919 S. R. wraz z rodziną i całym dobytkiem przeniósł się
do Polski. Początkowo pomiędzy 1921/1922 wydzierżawił duży maj. w Worwolińcach,
położonych nad rzeką Dupą (sic!), lewym dopływem Seretu, o 16 km na północ od
Zaleszczyk. Po kilku latach gospodarowania w 1928 Raczyńscy przenieśli się ponow
nie na północ. S. R. zakupił maj. Łozy w pow. krzemienieckim, który składał się z ok.
80 ha ziemi i 17 ha parku. Według rodzinnych opowieści w parku były piękne jesiony,
dęby, aleja modrzewiowa, ogromny staw i ogród z kwiatami, a przez park przepływała
rzeczka Muchawiec, która wpadała do rzeki Horyń. Gospodarka tymże majątkiem
opierała się na uprawie tytoniu (S. R. wybudował tam suszarnię). Majątek prospero
wał do 1943, kiedy to S. R wraz z rodziną musiał z niego uciekać do GG.
Od 1943 do końca Powstania Warszawskiego S. R. mieszkał w Warszawie przy
ul. Dolnej 37 m. 21, a po jego upadku kolejno w Pyrach pod Warszawą, potem w Wol
bromiu, a następnie w Sosnowcu. W 1946 przeniósł się do nie rozparcelowanego je 
szcze maj. Wąkole, którym gospodarował brat jego żony Bolesław. S. R. zmarł w ma
jątku szwagra, a został pochowany w Nieszawie.
S. R. był gorąco zaangażowany w sprawy polskie. W 1920 jako ochotnik walczył
pod Lwowem. W okresie powstawania II Rzeczpospolitej ofiarował rodzinną biżute
rię na rzecz skarbu państwa.
Żoną S. R. była Jadwiga Czurukówna (15.10.1883 w Taraszczy, gub. kijowska 28.02.1978 w Katowicach), córka Jerzego i Franciszki Bętkowskiej h. Prawdzie. Ich
córka: 1. Maria (ur. w Holunkach).
Dok.: Kopie dokumentów legitymacji szlachectwa Raczyńskich h. Jastrzębiec z 1. 1802-1861; Wspomnie
nia Lilii z Jackowskich Straszewiczowej (w posiadaniu autora); Wspomnienia Jaremy Czaplickiego i jego
córki Anny Jadwigi Czaplickiej (wnuk i prawnuczka S. R.).

Piotr Paweł Bajer
REY WAWRZYNIEC LUDWIK hr. h. Oksza (10.08.1896-24.05.1940), wł. dóbr Psa
ry z przyległościami (pow. rohatyński), rolnik leśnik. Syn Stanisława Gwido Karola
(22.08.1867 w Przyborowie - 30.07.1898 w Rymanowie), dr. praw UJ, wł. dóbr le
śnych Michowa (Bukowina) i Cecylii Marii Anuncjaty hr. Potockiej h. Złota Pilawa
(23.03.1876 w Rymanowie - 5.06.1962 w Montresor), wnuk po mieczu: Stanisława
Michała (1833-1873), wł. dóbr Przyborowie z przyl. k. Dębicy, i Wilhelminy (Wilma)
Anny z Głogowskich h. Grzymała (1846-1907), wł. dóbr Psary z przyl. oraz dóbr Kerepecz, Kóweces i Demeter na Węgrzech, wnuk a po kądzieli: Stanisława Wojciecha
(1837- 1884), wł. dóbr Tomaszpol (Ukraina), i Anny Zofii hr. z Kościelca Działyńskiej h. Ogończyk (1846-1926), wł. dóbr Rymanów z przyl., wybitnej działaczki spo
łecznej. Ur. w Posadzie Górnej Rymanowskiej (obecnie w obrębie m. Rymanów
Zdrój). Używał wyłącznie imienia Ludwik.
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Rodzeństwo: rodzone: 1. »->• Stanisław Ludwik Hubert (1894-1971), oż. 1918 z Jad
wigą Marią Różą hr. Branicką h. Korczak (1890-1977), przyrodnie: 2. Antoni Kacz
kowski (1902-1904); 3. Maria Andrzeja Ceglińska (1915-2006), wspówł. maj. Janów
(pow. Mińsk Maz.), od 1938 za Zygmuntem Ceglińskim h. Topór (1907-1940), inż.
chemikiem, ppor. rez. WP, w 1939 jeńcem wojennym obozu w Starobielsku, zamor
dowanym w 1940 w Charkowie; 4. Anna Ceglińska (ur. 1917), współwł. maj. Janów,
od 1940 za Kazimierzem Bagrowskim h. Celma (1907-1996), inż. rolnikiem,
1939-1944 adm. maj. Janów, żołnierz AKps. „Flifor”, czł. paramilitarnej organizacji.
„Uprawa — Tarcza — Opieka”, po 1945 dyr. kilku PGR-ów, w 1. 1955-1972 dyr.
Państw. Ośrodka Hodowli Zarodowej w Głogówku (woj. opolskie).
W związku z chorobą ojca, L. R.wczesne dzieciństwo przeważnie spędzał z bratem
w Rymanowie pod opieką babki Anny Potockiej. Ich matka przebywała z ojcem na
zagranicznych kuracjach. Potem aż do jego śmierci w 1898 była całkowicie oddana
jego pielęgnacji.
Jesienią 1901 matka ich powtórnie wyszła za mąż za dr. Karola Kaczkowskiego h. Na
łęcz (1872-1903), lekarza chirurga, wówczas dyrektora szpitala w Krośnie. Obaj chłopcy
zamieszkali z nimi w zbudowanym tam przez matkę obszernym domu z ogrodem. Nieba
wem rozpoczęli też pierwsze nauki. Zarazem u boku babki Anny Potockiej, obaj wdraża
li się do różnych form działalności społecznej prowadzonej przez obie panie.
Dłuższe okresy bracia spędzali też w Psarach, położonych na południowy wschód
od Lwowa. Był to majątek ich drugiej babki Wilmy Reyowej, która go im obu w testa
mencie zapisała. Tam, na wciętym w dolinę rzeki Swirz wzniesieniu, w miejscu dawnej
psarskiej „fortalicji” niegdyś strzegącej ładu na „kuczmańskim szlaku”, pośród starodrzewia wznosił sie wielki, architektonicznie urozmaicony pałac z wieżami i przybu
dowaną kaplicą. W oddali, poza wielkim sztucznym stawem (o pow. ok. 100 ha)
i przyległymi doń zdradliwymi bagnami, widoczna była skupiona zabudowa wsi Psary
i Dehowa z kopułkami dwu unickich cerkiewek. Wsie te zamieszkiwała życzliwa, zży
ta z dworem rusińska ludność. Z młodością braci wiąże się szczególna obawa przed
gruźlicą, której ofiarami byli: ich ojciec, ojczym, 2-letni brat i 19-letni stryj Ludwik.
W wieku 10 lat L. R. z bratem i kuzynem Tadeuszem Reyem uczestniczył w obcho
dach 400-lecia urodzin Mikołaja Reya z Nagłowic, organizowanych w 1906 w Krako
wie przez PAU. Wówczas to trzej mali Reyowie wręczyli Prezesowi PAU prof. Stani
sławowi Tarnowskiemu kutą w srebrze płaskorzeźbę z podobizną ich sławnego przod
ka, wraz ze znacznym finansowym legatem, ustanawiającym przy Akademii „fundusz
imienia Mikołaja Reya”. Legat ten, jako dar od rodu Reyów, przeznaczony był na na
grody dla uzdolnionych adeptów pióra oraz na tanie wydawnictwa XVI-wiecznych
dziel klasycznych. Głównym jego fundatorem był senior rodu Mieczysław Rey
(1836-1918) z Przecławia i Mikuliniec.
W styczniu 1912 w Mentonie matka L. R. po raz trzeci wyszła za mąż za Lucjana
Juliana Ceglińskiego h. Topór (1876-1939), wł. maj. Janów k. Mińska Mazowieckie
go. Nowego ojczyma bracia znali już z Psar, gdzie przez kilka lat zarządzał gospodar
stwem. W Janowie matka z ojczymem zbudowali okazały dwór, który stał się bliskim
ich sercu rodzinnym domem.
Po maturze zdanej w 1914 w Krakowie, L.R. udał się do Warszawy. Zamieszkał
z bratem przy ul. Smolnej 40 w domu krewnych matki Ksawerostwa Branickich i wraz
z ich synem
Adamem wszyscy trzej studiowali rolnictwo na Kursach Przemysłowo-Rolnych J. Pomorskiego.
Z wybuchem wojny w 1914 braciom— jako poddanym galicyjskim— groziło inter
nowanie. Zapobiegały temu starania matki. Jednak, gdy L. R. obił laską rosyjskiego
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oficera za zepchnięcie ciężarnej kobiety wiejskiej ze stopni ruszającego tramwaju,
obaj zostali aresztowani. Grożący L. R. surowy wyrok skutecznie złagodziły interwen
cje Kazimierza Ceglińskiego (brata Lucjana), jak też starania wujostwa Ksawerostwa
Branickich z Wilanowa, Ostatecznie braciom nakazano osiedlenie się pod dozorem
policyjnym w Moskwie. Zamieszkali z rodziną pp. K. Ceglińskich i blisko dwa lata
tam studiowali — L. R. na Wydz. Leśnym ewakuowanej z Rygi renomowanej Poli
techniki. Dopiero jesienią 1916 władze carskie przychyliły się do starań Ksawerego
Branickiego, by obaj Reyowie mogli odbyć praktyki rolne na Ukrainie. L. R. prakty
kował najpierw w dobrach Stawiszcze u Władysława Branickiego, następnie w nale
żącym do Potockich z Krzeszowic wielkim kluczu maj. Burzanka Olchowiec, gdzie
jesienią 1917 odbył wraz z bratem staż w cukrowni. Gdy w końcu t. rewolucyjne wrze
nie objęło i Ukrainę, obaj schronili się w Kijowie. Dopiero koło połowy 1918 obaj
zdołali wydostać się z Ukrainy. Uzgodnili wówczas, że starszy zajmie się odziedziczo
nym maj. Sieciechowice w olkuskim, zaś L. R. w imieniu ich obu gospodarować bę
dzie w Psarach.
20.06.1918 w Krakowie L.R. zaręczył się z Cecylią Potocką — swą cioteczną sio
strą. Datę ślubu wyznaczono na listopad t. r.
Gospodarstwo w Psarach zastał L. R. mocno podupadłe, po części wskutek działań
frontowych z 1.1914-1916, głównie jednak z winy nierzetelnych dzierżawców. Ucier
piało też znacznie wyposażenie pałacu, a część jego reprezentacyjnych pomieszczeń
była zdewastowana. L. R. energicznie przystąpił do podźwignięcia gospodarstwa i —
wobec rychłego terminu ślubu — do oporządzenia mniej zniszczonej części domu.
Przy tych zajęciach zaskoczył go wybuch ukraińskich rozruchów, wznieconych we
wschodniej Małopolsce. Od zamordowania uchronił L. R. stawniczy Hryć Łapka.
Ukrył go wraz z rządcą wśród szuwarów, na niedostępnej kępie. Gdy po bezskutecz
nych poszukiwaniach „rezuni” odeszli, L. R. nocą przedostał się do Chodorowa,
Zdążył na odjazd ostatniej odchodzącej do Lwowa lokomotywy. W mieście walki już
trwały. L, R. ochotniczo wstąpił do polskiego wojska i przez następne tygodnie — za
miast w swoim ślubie — uczestniczył w obronie miasta.
Po ślubie 12.06.1919 w Krakowie, L. R. nie od razu rozstał się z wojskiem. Wiosną
1920 uczestniczył w „wyprawie kijowskiej”, odznaczając się m.in, w walkach o kijow
ski dworzec. Dopiero w 1921 L. R. na stałe osiadł z rodziną w Psarach, gdzie gospo
darstwo i pałac ponownie zostały doszczętnie ograbione. Majątek psarski liczył w tym
czasie ok, 1300 ha, w tym ok. 620 ha gruntów ornych (czarnoziem z lessem), ok. 220
ha użytków zielonych i mokradeł, ponad 120 ha stawów, o k 340 ha lasów. Obsługiwały
go dwa folwarki: pomocniczy w Dehowie i główny w Psarach. W skład tego ostatniego
wchodziła gorzelnia parowa oraz zabytkowy, kryty gontem, dwukondygnacyjny wielki
spichlerz. W pobliżu znajdowały się cegielnia, młyn wodny, zespół czworaków. Bra
kowało inwentarzy. Dla uzyskania środków na najpilniejsze inwestycje i remonty,
bracia zdecydowali się na parcelację ok. 160 ha gruntów.
Odbudowę gospodarstwa L. R. ściśle powiązał z jego modernizacją, m.in, wprowa
dzając nowoczesne metody agrotechniczne i hodowlane, tu dotąd nieznane. Zara
zem nadał priorytet szybko rentującym działom, jak rybactwo, gorzelnia, młyn. Z cza
sem stopniowo przestawiał produkcję gospodarstwa, intensyfikując te z jego kierun
ków, których rozwojowi sprzyjały lokalne czynniki. Z ważniejszych inwestycji wymie
nić należy: renowację grobli „dużego stawu” z budową nowej śluzy, budowę na ponad
20 ha zespołu nowoczesnych stawów rybnych; modernizację gorzelni, zwiększającą
jej wydajność; budowę nowego kanału „młynówki” (doprowadzającego wodę wprost
z rzeki do młyna), modernizację młyna wodnego z instalacją turbiny (później zastąpionej
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prądnicą), pozwalającą na oświetlenie obiektów folwarcznych i czworaków; meliorację
części bagnistych lęgów zwanych „blech”; założenie doświadczalnych poletek pszenicy;
założenie kilkunastohektarowego sadu z handlowymi odmianami drzew owocowych,
sporej szparagami, plantacji truskawek oraz doświadczalnej winnicy; remont, a w więk
szości przypadków budowa nowych budynków gospodarskich na obu folwarkach oraz
budowa dwurodzinnych budynków mieszkalnych, początkująca wymianę starych
„czworaków”. Dzięki realizacji inwestycji i działań pozainwestycyjnych, produkcja wie
lokierunkowego psarskiego gospodarstwa koncentrowała się: 1) w uprawach polowych:
a) na kontraktowanej plantacji buraków cukrowych, b) na nasiennej uprawie zbóż (głów
nie pszenicy) oraz niektórych innych roślin (koniczyna, strączkowe), 2) w gospodarce
stawowej na intensywnej hodowli ryb, zwłaszcza karpi „królewskich”; 3) w hodowli zwie
rzęcej: a) na chowie tuczników rasy „długa biała angielska” oraz bydła mlecznego,
liczącego ok. 120 sztuk, po wymianie stada na wydajną rasę „simentaler”; b) na zimowym
opasie kilkudziesięciu wołów używanych jesienią do ciężkich prac polowych; c) na cho
wie tzw. remontów, w założonej od podstaw stadninie.
Gospodarkę leśną natomiast L. R. prowadził raczej oszczędnie, dbając bardziej
o polepszenie drzewostanów oraz ich wzbogacenie w nowe gatunki (w tym iglaste),
niż o dochody z wyrębów. Rosnący udział w całości dochodów z majątku wykazywała
intensywnie rozwijana produkcja owocowo-warzywna, z kierowanego przez żonę
L. R. gospodarstwa ogrodniczo-sadowniczego.
Mimo słabej koniunktury w rolnictwie, psarskie gospodarstwo wykazywało się po
myślnymi wynikami i zaliczane było do wzorowo prowadzonych.
Prócz inwestycji ściśle produkcyjnych L. R. przeprowadził kosztowną wymianę po
kryć dachowych na pałacu (blacha) oraz na tworzących „kordegardy” dwu oficynach,
przybudowanych do zabytkowej bramy ze strażnicą u szczytu. W pałacu i oficynach
założył instalację wodno-kanalizacyjną. Odnowił też założenie parkowe wraz z kon
serwacją cenniejszego starodrzewu, a w 1936 zbudował ziemny kort tenisowy.
Dużą uwagę L. R. przykładał do warunków życiowych stałych pracowników, w wi
ększości Rusinów, od pokoleń związanych z dworem. Dorastającym synom pracowników
ułatwiał uzyskanie pracy, a wychodzącym za mąż ich córkom dokładał się do posagu.
Gdy w połowie 1.20. Stanisław, brat L. R., odziedziczył maj. Zwiniacz, a krótko po
tem maj. Przecław (k. Mielca) z zamkiem, będącym rodową siedzibą od ok. 300 lat —
wówczas swoją część Psar podarował L. R.
Polityką sensu stricto L. R. się nie zajmował. Z powodzeniem wpływał łagodząco na
narodowościowe i społeczne napięcia, powstające w wyniku rosnącej aktywności or
ganizacji ukraińskich. Będąc kolatorem kilku unickich parafii (a we własnej łacińskiej
w Podkamieniu zastępując nieobecnych właścicieli tamtejszego zamku pp. Starzeńskich), świadczył na ich rzecz stosownie do zwyczaju i potrzeb. Mimo że w pałacowej
kaplicy (dostępnej ogółowi chętnych) msze św. odprawiane były we wszystkie nie
dziele i w święta, w większe ruskie święta L. R. z całą rodziną uczestniczył w nabożeń
stwach w psarskiej cerkwi.
L.
R. był członkiem Małopolskiego Związku Ziemian. Z jego wiedzy i doświadcze
nia często korzystali sąsiedzi. Wiele starań wkładał w podniesienie poziomu zacofa
nej chłopskiej gospodarki okolicznych wsi. Zyskał też sobie wysoki autorytet, uznanie
1sympatię, wśród miejscowej i okolicznej ludności rusińskiej. Gdy po żniwach w 1936
ukraińskie bojówki w całej okolicy podpalały dworskie stogi, a starosta rohatyński dla
ich ochrony rozsyłał po majątkach konne patrole wojskowe, L. R. kategorycznie ta
kiej pomocy odmówił, a Psary jako jedyne nie poniosły szkód od podpalaczy.
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Od młodych lat L. R. pasjonował się sportem jeździeckim. Był członkiem Małopol
skiego Klubu Jeździeckiego we Lwowie, wielokrotnie w 1. 20. uczestniczył w różnych
konkursach hipicznych, wyścigach, biegach Hubertusa itp. Jako zapalony myśliwy
i dobry strzelec często był zapraszany, sam też w Psarach urządzał polowania, które
— choć głównie z obfitości ptactwa wodnego, a zwłaszcza ciągów kaczek szeroko zna
ne — zimą w psarskim lesie były urządzane. Przyroda i jej tajniki to kolejna dziedzina
od lat pasjonująca L. R. Posiadał o niej rozległą wiedzę, a w kontaktach z dziećmi był
to jeden z „żelaznych” tematów.
W maju 1928 Reyowie przeżyli tragedię. Była nią śmierć ich 6-letniego synka Ka
zimierza, Pochowany został w Psarach na założonym przez L. R, cmentarzu
rzym.-katol.
W początku 1930 L. R. zapadł na gruźlicę płuc. Leczył się w sanatorium w Hołosku
k. Lwowa i w Zakopanem, a od jesieni 1930 w sanatorium „Solsana” w Davos
w Szwajcarii. Żona stale z nim przebywała, czasem na krótko dojeżdżając do dzieci.
W 1933 L. R. przeszedł w Monachium poważną operację, która, mimo sławy operato
ra, a wskutek jego błędu, okazała się nieudana. Z końcem t. r. L. R. w ciężkim stanie
przewieziony został do szpitala w Krakowie. Prof. Jan Glacel ponownie interwenio
wał chirurgicznie. Nadszedł jednak kryzys. Lekarze uznali, że są już bezradni. Chore
go odwiedził krakowski metropolita, ks. arcyb. Adam Stefan Sapieha— krewny oboj
ga Reyów, udzielając mu ostatnich sakramentów i przekazując słowa otuchy. Niedłu
go potem w stanie zdrowia L. R. nastąpiła tak znaczna poprawa, że w zdumienie
wprawiła opiekujących się nim lekarzy. Wiosną 1934 L. R. przewieziony został do Ja
nowa, gdzie — prócz nieobecnej paromiesięcznej córki Marii — przebywało sześcio
ro jego dzieci. Ź końcem lata 1934 Reyowie zdecydowali się na powrót do Psar.
L.
R. zamieszkał wraz z opiekującą się nim pielęgniarką w wydzielonej części do
mu. Dostęp do niej był ograniczony, szczególnie dla dzieci. Z czasem L. R. w coraz
szerszym zakresie włączał się w życie rodzinne i w sprawy majątkowe, by na 2-3 lata
przed wybuchem wojny objąć nad nim ogólny zarząd. Wyniki ekonomiczne gospo
darstwa nadal przedstawiały się pomyślnie. Zadłużenie majątku wobec banków zo
stało spłacone, L. R. planował dalszy rozwój gospodarstwa.
Wybuch wojny 1939 poprzedziły wezwania mobilizacyjne pracowników majątku,
znacznie komplikując jego funkcjonowanie i prace żniwne. L. R. przyspieszył omłoty i za
rządził wypłaty, przy czym stałym pracownikom pensje i ordynarie wypłacił ze znacznym
awansem, sięgającym końca I kwartału następnego roku. Psarski dom w tych dniach za
pełniał się uciekinierami głównie z zachodnich rejonów kraju. Wśród nich, z nogą w gip
sie i o kulach brat L. R. — Stanisław, następnie matka żony L. R .— Helena Potocka z sy
nem Stefanem i innymi domownikami. Pojawienie się w okolicy uzbrojonych ukraiń
skich band, napadających m.in. na dwory, stanowiło kolejne zagrożenie. Grupa pracow
ników folwarcznych (wśród nich też Ukraińcy), samorzutnie utworzyła całodobową
straż, a L. R. wyposażył ich w broń myśliwską. Gdy którejś nocy doszło do próby napadu,
gotowość czuwających skłoniła napastników do odstąpienia.
Pierwszy z „krasnoarmiejskich” oddziałów, zapoczątkowujący sowiecką okupację,
pojawił się w Psarach rankiem 19 września. Szybko rozbroili strzegących domu fornali
i wraz z domownikami pod strażą zgromadzili w dolnym holu. Ich oficerowie z poto
kiem sloganów na ustach a lufami „naganów” przytkniętymi do pleców gospodarzy, od
piwnic po strych rewidowali dom, rabując przy okazji co popadnie. Zażądali też
okazania im „pamieszczika-krwiopijcy”, by mogli się z nim zaraz rozprawić. Nie wie
rzyli, by był nim wychudzony chorobą L. R. Przekonani, że są oszukiwani, uparcie
wskazywali na jego brata Stanisława, wyglądem bliższego ich wyobrażeniom o „burżu
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jach”. Jednak zgodne zeznania przepytywanych pracowników potwierdzały, że Stani
sław jest tylko „bieżeńcem”. Opisane zdarzenia miały też jednak swój tragiczny skutek.
Schorowany ojciec żony L. R. bardzo źle z 1.1919/20 pamiętający bolszewików bolsze
wików, na ich widok dostał wylewu i został całkowicie sparaliżowany.
W następnych dniach, wobec kategorycznych sowieckich zarządzeń, L. R. formal
nie przekazał majątek przedstawicielom „silskoho komiteta”, składającego się
z miejscowych ukraińskich gospodarzy. Nocą 26 września kilku członków wspomnia
nego komitetu, ostrzegło L. R. o przybyciu do wsi ciężarówki z funkcjonariuszami
NKWD. Podjęci alkoholem NKWD-ziści wyjawili, że mają aresztować L. R. i prze
wieźć go wraz z rodziną na punkt zborny w Rohatynie, skąd zesłani zostaną w głąb
ZSRR. Aby im to opóźnić, gospodarze wzmogli poczęstunek i „dla pewności” uszko
dzili coś w samochodzie. Zarazem umożliwili wzięcie trzech drabiniastych wozów,
którymi L. R. z rodziną (w tym ze sparaliżowanym ojcem żony), myląc za sobą ślady,
niezwłocznie opuścił Psary, udając się do Lwowa. Zaufani psarscy pracownicy kilka
krotnie z własnej inicjatywy, potajemnie dowozili tam jakieś uratowane drobne rze
czy oraz żywność, której coraz dotkliwiej brakowało. Z jedną z takich przesyłek prze
kazali informację, że NKWD nadal indaguje w Psarach o miejsce pobytu L. R. We
Lwowie L. R. z bratem poszukiwali możliwości przedostania się do Przecławia, znaj
dującego się w niemieckiej strefie okupacyjnej. Z uwagi na stan zdrowia ojca Cecylii
R. w grę wchodzić mógł jedynie legalny wyjazd. Niebawem, bo 7. l 0.t. Dominik Po
tocki zmarł. Wówczas L. R. z bratem zdecydowali się na nielegalne przekroczenie
granicy, co nastąpiło w nocy z 30 na 31.10. w małej wiosce Duńkowice nad Sanem.
W Jarosławiu już po niemieckiej stronie w wymaganych formalnościach dopomógł
niemiecki snobizm, czuły na słowa „graf’ i „gutsbesitzer”.
Wbrew obawom, L. R. nadspodziewanie dobrze zniósł trudy pierwszych dwu mie
sięcy wojny. Jednak przypadkowe przeziębienie zamieniło się w postępujący nawrót
choroby. L. R. zmarł w Przecławiu i tam czasowo został pochowany. Zakładano póź
niejsze przeniesienie go do Psar. W 1975 prochy jego złożono na cm. w Wilanowie.
L.
R. był człowiekiem wielkiej prawości, rzetelności i głębokiej wiary. Cechowała
go żywa inteligencja, szerokie zainteresowania, gruntowna wiedza fachowa. Wyróż
niał się wielką skromnością, tolerancją, dobrocią, gotowością niesienia pomocy. Był
orędownikiem równoprawnego, zgodnego współżycia z innymi narodowościami.
Żoną L. R. była Cecylia Maria Jadwiga hr. Potocka (25.05.1900 w Bobrownikach
Małych - 7.11.1978 w Krakowie), córka Dominika Kazimierza (1877-1939) (brata
matki L. R.), wł. dóbr Bobrowniki Wlk. i Małe (pow. tarnowski) i Ludwikówka (pow.
stanisławowski) i Heleny hr. Badeni h. Bończa (1877-1962), od 1934 wł. dóbr Kro
ścienko Wyżne k. Krosna. Dzieciństwo i młodość spędziła głównie w Krakowie, gdzie
w 1917 zdała maturę i uczęszczała na różne kursy, m.in. pielęgniarskie. W Psarach
przyczyniła się do utrwalenia pozytywnych stosunków dworu z miejscową ludnością.
Zapewniała jej pomoc medyczną, propagowała zasady higieny, organizowała opiekę
socjalną dla dzieci pracowników, utworzyła i kierowała kołem gospodyń, przewodziła
obchodom religijnym, Sodalicji Mariańskiej i Akcji Katolickiej, i in. Lata okupacji
Cecylia R. spędziła z młodszymi dziećmi w Przecławiu. W połowie 1944 udała się do
Minogi do swej siostry Anny, żony »->• Wacława Skarbka-Borowskiego, a stamtąd do
Sieciechowie, zastępując ukrywającą się żonę aresztowanego * ►
Leona Krzeczunowicza. Po zmianie okupacji na sowiecką, osiadła w Krakowie. W 1946 nie zgodziła się
emigrować z dziećmi do Francji. Aż do połowy 1967 pracowała zawodowo utrzymu
jąc dzieci, później matkę i brata — inwalidę. Mimo nie eksponowanego stanowiska
(normisty w bazie budowlanej) i tam z powodu pochodzenia spotykały ją różne szy
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kany. Przy jednej z prób jej zwolnienia robotnicy, ufający w rzetelność jej rozliczeń
placowych, odpowiedzieli groźbą strajku i wygrali. Na owe czasy było to rzeczą niesły
chaną. Chwile wolne najchętniej spędzała na działce, oddając się pasji ogrodnictwa.
Zmarła w Krakowie i pochowana została obok męża w Wilanowie.
Dzieci: 1. Dominik Andrzej (ur. 29.11.1920 w Krakowie), żołnierz AK ps. „An
drzej”, od 1946 za granicą, 1947-1960 w Maroku, od 1961 w Luksemburgu, Kawaler
Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, oż. 4.10.1945 w Jarosławiu z Jadwigą Marią
hr. Sierakowską h. Ogończyk (ur. 1.05.1924 w Waplewie), żołnierzem AK ps. „Zo
fia”, córką Stanisława (1881-1939), wł. dóbr Waplewo i in., który wraz z żoną, córką
w zaawansowanej ciąży i zięciem został zamordowny przez Gestapo, i Heleny ks. Lubomirskiej h. Śreniawa odm. (1896-1939); dzieci: 1.1. Elżbieta Maria Henryka
(23.05.1948 w Rabat (Maroko) - 18.04.1999 w Pecs na Węgrzech), od 1970 ja
ko S. Maria Elżbieta w zakonie SS. Karmelitanek, w 1992 delegowana do klasztoru w
Pecs, od 1994 jego przeorysza; 1.2. Cecylia Maria (ur. 2.03.1950 w Rabat), pielęgniar
ka; 1.3. Maria Helena (ur. 22.03.1954 w Safi (Maroko), nauczycielka jęz. angielskie
go w Bordeaux, 26.07.1975 za Zbigniewem hr. Stadnickim h. Śreniawa odm. (1.01.
1951 w K rynicy-1986), synem Józefa (1919-1960) i Elżbiety ks. Lubomirskiej h. Śre
niawa odm. (ur. 1922), ich syn 13.1. Jan Ludwik (ur. 4.03.1979 w Bergerac); 1.4. An
na Florencja Maria (ur. 1.12.1955 w Safi), Clinical Information Manager and Resear
cher in Orthopedics w Imperial College School Medicine w Londynie, 11.08.1979 za
Marcusem Henleyem (ur. 28.12.1954 w Kuala Lumpur w Malezji), rzeczoznawcą ds.
obrotu nieruchomościami, synem Antonego Roberta (1921-1987) i Leontyny ks.
Windisch-Graetz (ur. 1925), ich dzieci: 1.4.1. Edward Stanisław Adam (ur. 8.09.1981
w Londynie); 1.4.2. Aleksander Donald Marek (ur. 12.05.1985 w Londynie); 2. Kazi
mierz (23.03.1922 w Krakowie -10.05.1928 we Lwowie); 3. Jan Ignacy (21.06.1923 w
Janowie -13.12.1984 w Krakowie), podch. AK w plutonie ochrony sztabu Komendy
Krak. Okr. AK, mgr inż. rolnik, pracownik i autor programów badawczych w Inst.
Zootechniki w Balicach, oż. w Poznaniu 15.10.1950 z Wandą Łukomską h. Rawicz
(13.03.1924 w Bitajcie na Litwie -17.05.2001 w Krakowie), dyplomowana pielęgniar
ka, córka Kazimierza (1891-1936) i Krystyny Brzeskiej h. Prawdzie (1892-1953); 3.1.
Antonina Anna (5.02.1952 w Ciołkowie), mgr inż. zootechnik, za Januszem Łachaczem (15.12.1954 w Piszu), mgr inż. leśnikiem, leśniczym w Karwicy, synem Antonie
go (1920-1997) i Rozalii Kobus (1921-1987), ich dzieci: 3.1.1. Marta (19.08.1980
w Piszu), 3.1.2. Agnieszka (12.12.1982 w Mrągowie); 3.2. Kazimierz (27.04.1958 w Tczewie), romanista, tłumacz, oż. w Krakowie 25.04.1981 z Krystyną Jadwigą Bętkow
ską (19.12.1958 w Głubczycach), teatrologiem, wykładowcą w Akademii Pedagogicz
nej w Krakowie, córką Tadeusza (ur. 1929) i Jadwigi Sikory (1930-1989), ich dzieci
ur. w Krakowie: 3.2.1. Joanna (2.10.1981), pośl. w Krakowie 2.12.2006 Grzegorza
jankowicza (ur. 20.06.1978 w Krakowie); 3.2.2. Jan Ludwik (1.09.1984 ), 3.2.3. Julia
(15.06.1987), 3.2.4. Jadwiga Cecylia (26.04. 1990), 3.2.5. Zofia Rita (14.07.1995
w Krakowie); 4. Andrzej Ludwik (26.11.1924 w Psarach - 4.08.2004 w La Roche sur
Yon), plut. podchor. AK pseud. „Dehowa” i „Majski”; w 1944 przymusowo wcielony
do LWP, uczestnik walk frontowych z Niemcami, m.in. szturmu Kołobrzega, dr. inż.
arch., autor projektów w kraju i za granią, czł. stowarzyszeń zawodowych TUP
i SARP, od 1967 we Francji, autor wspomnień, odznaczony: w 1944 brązowym Krzy
żem Zasługi z Mieczami za AK, w 1945 Krzyżem Walecznych za Kołobrzeg, oż.
w Warszawie 24.09.1950 ze Stellą Wandą Brzeską h. Prawdzie (24.09.1925 w Winnicy
- 11.07.1999 w Krakowie), mgr. historii sztuki, córką Maksymiliana (1880-1929 za
m ordow anego przez NKWD) i Stelli Turczynowicz-Suszyckiej h. Kownia
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(1890-1978), po raz drugi oż. w Paryżu 22.12.1980 z Barbarą Marią Różą ks. Radzi
wiłł h. Trąby (6.06.1924 w Sichowie), żołnierzem AK, mgr. pedagogiki, córką Krzy
sztofa Mikołaja (1898-1986), wł. dóbr Sichów z przyległościami, w 1. 1936- 1939 se
natora RP, działacza samorządowego i społecznego, 1940-1945 więźnia hitlerow
skich obozów koncentracyjnych, posła do sejmu PRL, redaktora-tłumacza, i Zofii
Chościak-Popiel h. Sulima (1900-1991), w 1. 1940-1941 więźnia hitlerowskich obo
zów koncentracyjnych; dzieci z pierwszego małżeństwa: 4.1a. Mikołaj Andrzej (20.09.
1962 w Krakowie), mgr inż. zootechnik, harcerski instruktor jeździectwa, wł. stadni
ny, oż. w Krakowie 26.06.1988 z Marią Uranowicz h. Chorągwie Kmitów (7.04.1952
w Tenczynku), mgr. matematyki, instruktorem jeździectwa i hipoterapeutą, córką Je
rzego (1912-1991) i Janiny Sokołowskiej h. Gozdawa (ur. 1919), ich córka 4.1a1. An
na Maria (9.06.1989 w Krakowie); jego pozamałż. córka: 4.1a2. Barbara Stella
(8.06.2006 w Warszawie); syn z drugiego małżeństwa: 4.2b. Marcin Ludwik Józef
(12.03.1970 w Paryżu), tłumacz, zaślubił w Tyńcu 4.01.1997 Jolantę Marię Ścibor (ur.
2.05.1967 w Myślenicach), mgr historii, córkę Wacława (1921-1998) i Marii Różyc
kiej (ur. 1927), ich dzieci: 4.2 ’. 1. Kajetan Andrzej Hieronim (ur. 8.12.1997 w Kra
kowie), 4.2b.2. Maria Barbara Jadwiga (ur. 29.09.2000 w Niepołomicach); 5. Teresa
Maria (ur. 23.07.1926 w Psarach), pracownik Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
T.P.D. w Warszawie, poślubiła w Krakowie 1.07.1950 Kazimierza Sułowskiego h.
Strzemię (2.10.1921 w Lublinie -1.10.1990 w Warszawie), żołnierza AKpseud. „Ru
dy”, harcmistrza, mgr. nauk ekonom.-spółdz. i mgr. prawa, adwokata, w 1.1961-1985
doradcę prawnego Koła Poselskiego „Znak”, syna Adama (1881-1940), prawnika,
i Joanny Janiny Rudzkiej h. Prawdzie (1889-1979); ich dzieci: 5.1. Maria Barbara (ur.
21.12.1954 w Warszawie), artysta plastyk, poślubiła w Warszawie 14.08.1977 Andrze
ja Mazana (ur. 16.06. 1953 w Szczecinie), mgr fizyki, od 2002 radnego miasta i gm.
Łomianki, syna Stanisława (1934-1993) i Wandy Leszczyńskiej (ur. 1933); dzieci:
5.1.1. Teresa Maria (ur. 24.02.1978), zakonnica, 5.1.2. Adam Maciej (ur. 9.06.1979),
oż. 30.09.2006 w Lublińcu z Agatą Buzek (ur. 20.09.1976 w Pyskowicach), aktorką, c.
Jerzego (1940) i Ludgardy Czapla (1934); 5.1.3. Natalia Maria (ur. 26.01.1981), 5.1.4.
Kazimierz Andrzej (ur. 26.04.1982), 5.1.5. Maria Wanda (ur. 18.03.1986), 5.1.6, Jan
Maria (ur. 10.03.1988), 5.1.7. Dominik Tomasz (ur. 31.03.1994), 5.1.8. Zofia Maria
(ur. 17.02.1997); 5.2. Marta (ur. 26.02.1957), abs. studium pedagogicznego przy UW,
od 1998 we Francji, l°v. 14.02.1975 za Sławomirem Tomaszewskim (ur. 6.11.1956),
synem Mariana i Lucyny Skałkowskiej; 2°v. za Włodzimierzem Lichmirą (ur.
5.05.1956 w Piasecznie), synem Henryka i Eugenii Krakowiak; 3°v. za Leszkiem Truchlewskim; syn z pierwszego małżeństwa: 5.2.1a. Andrzej Michał (ur. 13.12.1974), oż.
22.07.2000 z Anną Aleksandrowicz (ur. 8.02.1979 w Giżycku), córką Czesława i Tere
sy Czuchańskiej, ich syn 5.2.1a.l. Rafał Sławomir (ur. 20.12.2000); dzieci z drugiego
małżeństwa: 5.2.2b. Renata (ur. 30.05.1983 w Piszu) zaśl. 2.09.2006 w Salon-de-Provence (k. Marsylii) Erie Cartie; 5.2.3b. Dorota (ur. 7.01.1985 w Warszawie); 6.
Antoni Kazimierz (ur. 18.08.1928 w Psarach), żołnierz A K pseud. „Pył”, ekonomista,
urbanista, członek i w 1. 1982-1989 działacz konspiracyjnych struktur NSZZ „Solid
arność, czł. Tow. Urbanistów Polskich i Polsk. Tow. Ziemiańsk., odznaczony Sreb
rnym Krzyżem Zasługi, oż. w Warszawie 2.07.1950 z Marią kn. Podhorską h. własne
go (ur. 13.01. 1926 w Osadzie Krechowieckiej), mgr. inż. ogrodnikiem, nauczycielką
chemii, czł. NSZZ „Solidarność”, czł. Zarządu Stów. Rodzin Osadników Wojsk, i Cywiln. Kresów Wsch. RP, odznaczoną Złotym Krzyżem Zasługi, córką »-►kn. Bolesła
wa Podhorskiego (1896-1979) i Elżbiety hr. Łoś (1902-1986); Ich dzieci wnuki i pra
wnuki wymienieni zostali w zeszycie nr 6 z 2002 na str. 121/2 7. Jerzy Michał

123

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

(31.01,1931 we Lwowie - 12.12.1976 w Krakowie), ekonomista, oż. 19. 10. 1952
w Krakowie z Marią Zofią Wyrobisz (ur. 23.04. 1928 w Grudziądzu), dyplomowaną
pielęgniarką, wolontariuszką hospicjum im. św. Łazarza w Nowej Hucie, córką Jana
(1898-1983) i Zofii Bochnak (1903-1999); ich dzieci: 7.1. Ludwik Jerzy (ur.
3.09.1953), mgr inż. zootechnik, pracownik w sieci handlowej firmy „Biedronka”
w Jarosławiu, oż. po raz pierwszy z Anną Podoską h. Junosza (ur. 14.05.1953 w Ropicy Górnej), mgr. inż. zootechnikiem, córką Leszka (1901-1975) i Krystyny Zieliń
skiej (ur. 1929), po raz drugi z Małgorzatą Moczulską (ur. 2.07.1957), pracownikiem
Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego, córką Kazimierza (ur. 1929) i Marii Rusinek
(ur. 1936); dzieci z 1-go małżeństwa: 7.1a.l. Anna Maria Krystyna (ur. 28.06.1978
w Gorlicach), jej syn: 7.1a .1. Franciszek Gaus (ur. 17.03.2006 w Krakowie); 7.1a.2.
Marta Aleksandra (ur. 5.02.1980 w Rymanowie); 7.2. Paweł (ur. 1.11.1954 w Kra
kowie), mgr inż. mechanik, abs. studiów zarządzania SGH w Warszawie, przedsię
biorca, internowany w Uhercach, oż. 28.01.1978 w Krakowie z Anną Dzierżykray-Morawską h. Nałęcz (ur. 24.05.1956), córką Andrzeja (1925-1983) i Agnieszki
hr. Dzieduszyckiej h. Sas (ur. 1931); ich dzieci: 7.2.1. Agnieszka Cecylia (ur.
19.11.1978), 7.2.2. Jerzy Hubert (ur. 15.02.1980), oż. z Moniką Marią Pasek (ur.
21.10.1982 w Krakowie), ich córka: 7.2.2.1. Natalia Dorota (ur. 7.11.2003 w Krakow
ie), 7.2.3. Maria Róża (ur. 24.07.1981), 7.2.4. Cecylia Karolina (ur. 13.01.1983), 7.2.5.
Stanisław Andrzej (ur. 12.12.1984), 7.2.6. Mateusz Franciszek (ur. 24.06.1988); 7.3.
Magdalena Krystyna Maria (ur. 30.03.1960), adm. rodzinnego domu w Krakowie, za
Krzysztofem Marią Jordan-Stojowskim h. Trąby (ur. 2.09.1956 w Sopocie), mgr. wy
chowania fizycznego, współwł. firmy River Sp. z o.o., czł, i od 1987 prezesa Zarządu
Fundacji „Arka” w Krakowie, synem Mieczysława (ur. 1921) i Jadwigi Wysockiej h.
Godziemba (ur. 1915); ich dzieci: 7.3.1. Karol Maria (ur. 26.03.1985), 73.2. Jan Ma
ria (ur. 7.10.1986), 7.3.3. Maria Katarzyna (ur. 24.03.1988); 8. Maria Jadwiga
(ur. 22.08.1933 we Lwowie), mgr filologii polskiej, od 1952 jako Siostra Maria-Natalia w Zakonie SS. Urszulanek Unii Rzymskiej (tzw. czarnych), od 1973 w Domu Ge
neralnym Zgromadzenia w Rzymie, w sekretariacie ds. prowincji słowiańskich pełni
m. in. funkcje sekretarskie i tłumacza (języki: serbski, chorwacki, czeski, słowacki).
Dok.: A. Rey, Dane do biografii naszego Ojca Wawrzyńca Ludwika Reya, mps, La Roch-sur-Yon, czerwiec
1991; D. Rey, list datowany Montrésor 15.08.1991 do Antoniego Reya z uwagami do tekstu ww. biogramu
L. Reya, rkps; A. Rey, Opowiadania Taty, cz. I — Świat którego już nie ma, mps, Roch-sur-Yon 1987?; Anna
z Potockich Skarbek-Borowska, uwagi i sprostowania do cz. I tekstu Andrzeja Reya pt. Opowiadania Taty;
Anna z Dzialyńskich Potocka, Mój Pamiętnik, W. 1973; Anna z Działyńskich Stanisławowa Potocka, wyciąg
z pamiętnika dla wnuków Stanisława i Ludwika Reyów, rkps, 1924 (? ); R. Aftanazy, Dzieje rezydencji, t. VII,
s. 160; Mikołaj Rey ( 1866-1932), Z niedawnej Przeszłości, mps (tekst dołączony do mpsu „Wspomnień”
Mieczysława Reya ( 1836-1918); dwa wyciągi hipoteczne oraz zestaw (z różnych łat) arkuszy gruntowych maj.
Psary z przyl. (m.in. grunty fol. Dehowa-Pomonięta); Księga Pamiątkowa III Gimn. im. Jana Sobieskiego
w Krakowie 1883-1958, Kr. 1958, s. 321; M. Żółtowski, Tarcza Rolanda — Leon Kizeczunowicz we wspomnie
niach pizyjaciól, W. 1987,1989; Kserokopie kilku listów i dokumentów z lat 1917/1918 Ludwika i Stanisława
Reyów, przechowywanych w PA w Krakowie oraz rodzinnym archiwum Potockich w Olszy; Ziemianie Polscy
X X wieku, cz. 1 i 3, W. 1992 i 1996; Fotokopie niektórych kart przecławskich albumów z fotografiami (znajdu
ją się w Montrésor); „Panieński” album fotografii Jadwigi z Potockich Stanisławowej Grabińskiej z Walewicz lat 1913-1919 (wiele z nich z Janowa); album Ziemianie, K. 1998, okładka i s. 36; informacje i relacje,
m.in. od: Cecylii Reyowej, Stanisława Reya, Anny Skarbek-Borowskiej, Marii Ceglińskiej, Dominika Reya,
Jadwigi z Reyów Morawskiej, Teresy z Reyów Sułowskiej, Michała Żółtowskiego i in.

Antoni Rey
ROGOYSKA HALINA Z KIERZNOWSKICH h. Pobóg (1888-6.10.1959), wł. maj.
Szepietowo Podleśne (pow. Wysokie M azowieckie). Córka »-► Stanisława
(1854—1930) i Julii z Piwnickich h. Lubicz (1862-1938). Ur. w Szepietowie.
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W 1908 ukończyła 7 klasową szkołę handlową Anieli Wareckiej w Warszawie.
W l.1908-1912 chorowała oraz czasowo przebywała w Paryżu, zarówno w celu lecze
nia, jak i nauki języka. Była wówczas wolnym słuchaczem Sorbony. Po powrocie
do kraju w 1913 była również wolnym słuchaczem na Studium Rolniczym Wydz. Filo
zoficznego UJ w Krakowie. Wybuch I wojny światowej w 1914 przerwał jej studia,
które podjęła w roku akademickim 1920/1921, musiała je jednak znowu przerwać ze
względu na chorobę męża, prof. dr Kazimierza Rogoyskiego (poślubiła go 27.07.1920
w kościele SS. Wizytek w Warszawie).
Podczas I wojny światowej, zgodnie z rozkazem armii rosyjskiej, właściciele
majątków ziemskich wraz z całym żywym inwentarzem i częściowo martwym, zo
stali ewakuowani w głąb Rosji przed nadciągającymi wojskami państw central
nych. W sierpniu 1915 stało się tak również z rodziną Kierznowskich z Szepieto
wa. H. R., którą wybuch wojny zastał w Krakowie, przyjechała na wiosnę 1916 do
Szepietowa kompletnie opuszczonego, ogołoconego z inwentarza. Znając osobi
ście prezesa Z Z Królestwa Wojciecha Wyganowskiego, znakomitego rolnika, na
kłoniła go do przyjazdu do Szepietowa. Zorganizował on wtedy „Samopomoc zie
miańską”. Przysłał do Szepietowa »->■Leonarda Witolda M aringe’a, młodego, ale
także wybitnego rolnika. Dzięki niemu majątek został zagospodarowany, tak że
w okresie od 1920 do 1939 można było rozwinąć gospodarkę. Szepietowo Podle
śne liczyło ok. 280 ha, gospodarował na nim prof. Kazimierz Rogoyski; H. B. pro
wadziła hodowlę świń (wielka biała angielska), karakułów, a także założyła sad
(10 ha) jabłek handlowych oraz miała kontrakt na uprawę nasion warzyw z war
szawską firmą nasienną Ulricha.
Wybuch II wojny światowej, działania wojenne, wejście Niemców do Szepietowa
12.09.1939, wycofanie się ich 24.09 i wejście do Szepietowa Armii Czerwonej 26.09. r.
zastały H. R. wraz z mężem i dziećmi w majątku. Po aresztowaniu przez NKWD Ka
zimierza Rogoyskiego w nocy z 6 na 7.01.1940 H. R. przeniosła się z dziećmi do wsi
Dąbrowa Dołęgi. Następnie 13.04.1940 dwoje z jej dzieci Maria i Kazimierz zostali
zaaresztowani przez NKWD i wywiezieni do Kazachstanu. H. R. i córka Teresa unik
nęły aresztowania, gdyż w tym dniu były w Białymstoku, aby podać mężowi paczkę
do więzienia. Okazało się, że w tym samym czasie całe więzienie zostało wywiezione
do Mińska Białoruskiego (z samego Białegostoku ok. 200 wagonów). H. R. i córka
Teresa przedostały się przez zieloną granicę do GG i zatrzymały się w Morach u p.
Cholewińskiej, a następnie w Warszawie. Po wybuchu wojny niemiecko sowieckiej
(22.06.1941) wróciły do Szepietowa Podleśnego, w którym był uprzednio sowchoz
specjalizujący się w uprawie warzyw. H. R. kierowała własnym majątkiem ok. mie
siąca, gdyż Niemcy w tzw. Bezirk Białystok upaństwowili majątki powyżej 125 ha i da
li swoich kierowników. H. R., zatrudniona w Szepietowie Podleśnym jako zarządca,
nieformalnie zastępowała niemieckiego kierownika, pomagając zatrudnionym pra
cownikom, np. wydała pełną ordynarię (w nocy) zamiast, tak jak żądali Niemcy,
zmniejszoną. Pod nieobecność Niemca wysłała 2 wozy z marchwią jako pomoc dla
Żydów w odległym o 9 km Wysokim Mazowieckiem, za co została usunięta ze stano
wiska zarządcy i została zwykłym pracownikiem w ogrodzie. Poprzednio, jeszcze
w sierpniu 1941, uratowała ok. 30 chłopów z Łap przed wywozem na przymusowe ro
boty do Niemiec, mówiąc burmistrzowi, żeby dał tych ludzi do pracy w Liegenschaft
w Szepietowie Podleśnym. H. R. przetrwała pracując w ogrodzie do 1944, do nadej
ścia Armii Czerwonej. Ciężka praca i troska o męża i dzieci więzione przez NKWD,
a także o córkę Teresę, która początkowo była zatrudniona jako praktykantka w Sze
pietowie Podleśnym, wkrótce jednak została wciągnięta do AK (m.in. była łączniczką
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oddziałów walczących na wschód od Bugu z Warszawą), spowodowały chorobę H. R.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 i wywłaszczeniach, jakie natychmiast na
stąpiły, uniknęła jednak aresztowania i wywiezienia do ZSRR, gdyż znajdowała się
w szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem. Następnie ukrywała się we wsi Dąbrowa
Tworki. Od 1945 przebywała w Lesznowoli k. Piaseczna, gdzie zmarła. Pochowana
została w Worowie k. Grójca. Na jej grobie znajdują się także symboliczne epitafia jej
męża oraz córki Marii, którzy zginęli w 1.1941-1942 „na nieludzkiej ziemi” w ZSRR.
H. R. zaślubiła 27.07.1920 Kazimierza Ksawerego Rogoyskiego h. Brochwicz
(12.03.1870 w Bidzinach pow. opatowski -1941), syna Ksawerego, adm. maj. Sobótka
(pow. opatowski) i Wandy Jasieńskiej h. Topór. K. R. był prof. uprawy roli i roślin na
UJ iUniw. S. Batorego w Wilnie. Dzieci: 1. Maria (22.03.1922 w Szepietowie Podle
śnym - 04.1942 w Kazachstanie), była uczennicą liceum SS. Zmartwychwstanek
w Warszawie, wywieziona na zesłanie zmarła; 2. Teresa (ur. 15.06.1923 w Szepieto
wie Podleśnym). Podczas II wojny światowej żołnierz AK (wywiad wojskowy
ZW Z-AK Warszawa, Podlasie 8 Uderzeniowy Batalion Kadrowy, przemianowany
w grudniu 1943 na 2 kompanię 3-go batalionu p. p. AK), następnie przydzielona,
po ukończeniu kursu dla sanitariuszek w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, do
82 p. p. 30 D. P. AK, za Jerzym Jenike, ich dzieci: 3. Kazimierz (ur. 3.08.1925 w Sze
pietowie Podleśnym), wywieziony wraz z siostrą Marią do Kazachstanu. Przyjęty do
WP 3.04.1942, znalazł się w Palestynie w II batalionie łączności przy dowództwie
2 Korpusu. Brał udział w walkach pod Monte Cassino, Anconą, Bolonią. Do Anglii
wyjechał 3.08.1946. Zdemobilizowany do Korpusu Przysposobienia PKPR. Mie
szka w Anglii.
Dok.: PSB, t. 31, s. 458-460 (dot. Kazimierza Rogoyskiego): Spis ziemian, woj. białostockie, s. 18; Archiwum
UJ 1913/14 SR 57,1920/21 SR 63; J. Włodek, Dzieje zagłady Ziemiaństwa Polskiego południowo-zachod
niej Białostocczyzny w 1. 1939-1944, Skierniewice 1985 (mps w posiadaniu autora); Relacja Teresy z Rogoyskich Jenike.

Jan Marian Włodek (B. K.)
ROMER ALEKSANDER h. Jelita (6.01.1895-1941), wl. maj. Jodłownik i Kostrza
Ryje (pow. limanowski). Syn Stefana (1858-1906) i Zofii z Młodeckich. Ur. w Jod
łowniku.
Był abs. Gimn. im. Sobieskiego w Krakowie; rotm. kawalerii rez. 2. p. szwoleże
rów, uczestnikiem I wojny światowej, legionistą I Brygady.
Jodłownik należał do rodziny od XVII w. W okresie przedwojennym zadłużony
z powodu dużych spłat rodzinnych, wykorzystywał wszystkie możliwości, jakie dawał
majątek, aby go ratować, rozwijając trzy główne gałęzie produkcji: mleczarstwo, sa
downictwo i ogrodnictwo. A. R. hodował bydło rasy czerwono-polskiej (hodowla za
początkowana przez ojca, Stefana), jeden ze współtwórców owocarni w Tymbarku
i serowarni w Łososinie; propagator sadownictwa wśród chłopów na Podhalu; po
większył warzywnik, a żona hodowlę drobiu. Mimo kryzysu i wysokich podatków,
spłacał zadłużenie. Aktywny społecznie; członek Rady Pow. w Limanowej, Związku
Hodowców, współzałożyciel Krakowskiej Izby Rolniczej. Był współzałożycielem
straży pożarnej w Jodłowniku w 1934; jej pierwszym prezesem.
Jodłownik należał do tych dworów, w którym prowadzono działalność konspiracyj
ną w czasie okupacji hitlerowskiej. A. R. należał do ZW Z-AK od lutego 1941 (pla
cówka Jodłownik „Dwór”).
Oż. z Ireną z Ożegalskich (1896-1967), która w czasie okupacji opiekowała się
uciekinierami i wysiedlonymi, dzieci: 1. Krystyna (ur. 1919), za Romanem Żukiem-Skarszewskim (1915-1944), wł. maj. Przyszowa w pow. limanowskim, synem
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Jerzego i Janiny z Marsów ze Starej Wsi k. Limanowej, dzieci: 1.1. Barbara (ur. 1942), za
Henrykiem Bisagą, 1.2. Helena (Halina) (ur. 1943), 1.3. Józef (ur. 1944), oż. z Mariolą
z Kanigowskich; 2. Stefan (1921-1945), studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Cie
szynie, por. kawalerii, z bratem Adamem dostał się do obozu szkoleniowego w Coetąuidan we Francji, gdzie tworzyła się polska armia. Służył w 1. Dywizji Pancernej gen.
S. Maczka, zginął pod Haar (na południe od Papenburga) z rąk niemieckiego snajpera;
3. Adam (ur. 1923), żołnierz 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, ranny we Francji, por.
odznaczony Krzyżem Walecznych, zamieszkały w Anglii; 4. Józef (1925-1987), abs. Li
ceum Rolniczego w Czernichowie, członek AK, uczestnik akcji partyzanckich (oddział
Kostrza) na ziemi sądeckiej. J. R. był prof. dr. inż. zootechnikiem; studia wyższe ukoń
czył na UJ. Ze względu na tradycje hodowli bydła wyniesione z domu, w 1950 rozpoczął
pracę w Inst. Zootechniki w Krakowie, był asystentem, potem kierownikiem Działu
Hodowli Bydła. Pracował w zakładach doświadczalnych na stanowisku kierownika
w Dziale Hodowli Bydła w Rossosze i Chorzelowie. Autor ponad 120 publikacji specja
listycznych w dziedzinie hodowli bydła. Był uznanym autorytetem, członkiem wielu
gremiów naukowych i organizacji branżowych, wielokrotnie odznaczany, m.in. brązo
wym Krzyżem Zasługi z Mieczami, srebrnym i złotym, Krzyżem Zasługi i Krzyżem Ka
walerskim Odrodzenia Polski; 5. Maria Leśniakowa, zamieszkała w Anglii.
Dok.: Almanach Woreyd 1928, 2001; K. Jasiewicz, Lista; Informacje Krystyny z Romerów Żuk-Skarszewskiej.

Piotr Szymon Łoś
ROSTWOROWSKI ROMAN h. Nałęcz (18.06.1885-9.01.1954), wł. maj. Zajączkowice (pow. opatowski) oraz Józefów n. Wisłą, Kępa, Kolczyn (pow. puławski). Syn
Stefana i Józefy z hr. Lubienieckich, l°v. Ksawerowej Jagnińskiej.
Miał tylko rodzeństwo przyrodnie.
Dzieciństwo spędził w maj. matki, w Gar
baczu pod Opatowem i wychowywany był
przez matkę, gdyż jego ojciec zmarł, gdy miał
4 lata. Ujawniał duże uzdolnienia do gry na
skrzypcach. Mając siedem lat występował na
spotkaniach rodzinnych, a nawet oficjalnych
w Krakowie. Owdowiała, acz zamożna ma
tka odbywała z nim podróże zagraniczne do
Niemiec, Austrii, Francji i Holandii, a nawet
do Maroka i Algierii. Ale i ona osierociła sy
na, zmarła bowiem 15.03.1899 w Nicei. Oko
ło 1908 Romik (gdyż tak go nazywano) pod
jął studia na UJ. Podczas działów rodzinnych
z rodzeństwem otrzymał maj. Zajączkowice,
leżący u stóp Gór Świętokrzyskich. Już jako
ziemianin poślubił 24.06.1913 w Krakowie
Teresę Przewłocką h. Przestrzał (1892-1967),
córkę Konstantego i Eleonory z hr. Plater-Zyberk. Teść z okazji zaślubin ofiarował
mu dwa prezenty: skrzypce Amatiego i li
czący 440 ha maj. Józefów n. Wisłą oraz do
datkowo fol. Kępa, leżący po lewej stronie
Wisły. Józefów, jak na Ówczesne czasy, miał
Roman Rostworowski
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wyjątkowy charakter. Znajdowało się w nim nowocześnie urządzone gospodarstwo sa
downicze. Dar ten przyszedł w porę, gdyż podczas działań w czasie I wojny światowej
Zajączkowice zostały splądrowane, a dworek spalony. R. R. majątek ten zaraz po woj
nie sprzedał. Później jeszcze do dóbr józefowskich dokupił fol. Kolczyn. W 1920 za
ciągnął się ochotniczo do wojska i walczył nieopodal Połocka na froncie litewsko-białoruskim, potem przeżywał odwrót do Warszawy i pogoń za bolszewikami na Wołyń.
Zainteresowania R. R. w tym czasie przesuwają się wyraźnie z obszaru muzyki
ku poezji. W 1918 wydał tomik pt. Aforyzmy. Jawią się już w nim pewne akcenty kry
tyczne pod adresem polskiego katolicyzmu, choćby w takim właśnie aforyzmie: „Dla
wielu naszych braci Pan Bóg jest w kościele, / W ołtarzu podczas sumy i tylko
w Niedzielę’'. W tym czasie, być może podczas podróży zagranicznych, które musiał
odbywać, by uniknąć służby wojskowej podczas I wojny, zrodziła się w nim fascynacja
hinduizmem. Pierwszym tego sygnałem jest napisany w 1922 wiersz „Do Rabindra
nath Tagore”. W dwa lata później niespodziewanie nastąpił rozpad jego związku
małżeńskiego. Żona Teresa wyjechała z dziećmi do Gałęzowa pod Bychawą. R. R.
pozostał jako wł. Józefowa, natomiast fol. Kępa został przypisany Teresie. Po trzech
latach kościelne unieważnienie małżeństwa, nastąpiło z wyroku Metropolitarnego
Sądu Warszawskiego 29.10.1927. R. R. wziął na siebie winę za odejście żony, ale też
ukruszyła się w nim wiara katolicka ijego orientacją religijno-teologiczną stał się hin
duizm. W l.1931-1933 przyszła erupcja jego twórczości poetyckiej, oscylującej wokół
Upaniszad i myśli mistyków hinduskich Ramakriszny i Svami Wiwekanandy, uznawa
nych za najbliższych chrześcijaństwu. W twórczości R. R. pojęcia chrześcijańskie ule
gają odwróceniu. Gdy w tradycji katolickiej Bóg emanuje miłością do człowieka, tak
w wierszu „Metamorfoza miłości” poeta, zgodnie z hinduskim pojęciem bhakti, daje
obraz człowieczej bezinteresownej miłości zwróconej ku Panu wszechrzeczy. I wła
śnie siła tej miłości doprowadza do zjednoczenia duszy ludzkiej z Absolutem. W 1934
wydał tomik pt. Tai tvam-asi, co znaczy „Ty jesteś — mną”. Słowa te wyrażają hindu-

Członkowie Towarzystwa Teozoficznego wokół posągu Buddy w Józefowie nad Wisłą. 1938
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ską teorię tożsamości, w imię której Absolut, wszechobecny i stanowiący podstawę
świata, jest tożsamy z elementem duchowym indywidualnej duszy ludzkiej. R. R.
w tym czasie rzadko pisał wiersze nie teologiczne, odnoszące się do doznawa
nych przez siebie odczuć. W jednym z nich stwierdził: „Jedno mnie martwi w życiu
i to martwi srodze, że cokolwiek chcę zrobić, sam staję na drodze”. R. R. jeszcze
30.09.1929 w kościele starokatolickim zawarł związek małżeński z dziennikarką war
szawską Wandą Kuszel, ale związek ten okazał się całkowicie nietrwały.
R. R. dla rozwoju swego sadowniczego gospodarstwa uczynił wiele, przede wszyst
kim przez założenie suszarni owoców w Józefowie, dokupywanie ziemi dla potrzeb
sadu, a także przez włączenie produkcji swego gospodarstwa do puli sadów eksporto
wych. Jego majątek, zwany Gospodarstwem Sadowym Józefów nad Wisłą, prowadził
na dużą skalę sprzedaż drzewek owocowych, których dostawy dochodziły do odbior
ców wodą — statkiem — lub koleją. „Głos Lubelski” z 9.07.1928 podawał: „Sady
i szkółki hr. Romana Rostworowskiego zyskały sobie już sławę nie tylko na terenie
Lubelszczyzny, ale i w całej Polsce. Prowadzone są rzeczywiście z nadzwyczajną umie
jętnością i starannością”. Gospodarstwo sadowe prowadziło też szkolenie młodzieży
uczącej się ogrodownictwa. R. R. przystąpił do zawodowych stowarzyszeń sadowni
czych. Był członkiem zarządu Polskiego Związku Wytwórców Drzew i Krzewów oraz
członkiem Polskiego Związku Posiadaczy Sadów. Jego gospodarstwo otrzymało złote
medale na wystawach ogrodniczych w 1.1923-1926, jakie odbyły się w Lublinie, Lwo
wie i Poznaniu oraz na Pomorskiej Wystawie Ogrodniczo-Przemysłowej w 1928
w Toruniu. Potem przyszedł kryzys ekonomiczny. Sady były wydzierżawione Żydom
i oni przechwytywali większą cześć dochodu, tak iż R. R. zdecydował się w 1938 ma
jątek wystawić na sprzedaż. Nie znaleźli się jednak nabywcy. Natomiast zerwanie
umów z dzierżawcami żydowskimi i prowadzenie gospodarstwa bez ich pośrednictwa
zaczęło znów przynosić dochody. 27.11.1938 R. R. zawarł ponownie związek małżeń
ski z Ireną, z domu Manitius, po mężu Naszkowską, córką Zygmunta i Zofii z Chlerków, abs. szkoły ogrodniczej w Pruszkowie.
W 1940 Rostworowscy zostali usunięci z pałacu w Józefowie, ale ponieważ Irena
pracowała w sadach, mogli oboje mieszkać w oficynie dworskiej. Tam dotrwali do
marca 1944, kiedy wraz z wejściem sowietów musieli opuścić teren pow. puławskiego.
Okresowo prowadzili w Gdańsku-Oliwie sklep. R. R. zapisał się do Związku Zawo
dowego Literatów Polskich, zostali jednak usunięci z Wybrzeża i ostatecznie znaleźli
się w PGR Psary pod Łowiczem, gdzie Irena prowadziła fermę drobiarską i utrzymy
wała męża. On nadal tworzył wiersze, których nie mógł publikować. Stan materialny
Rostworowskich był marny. W jednym z listów R. R. wspominał potrawy, jakie spoży
wali. A więc pisał: „Była kaszka na wodzie i kartofle. Wczoraj były kartofle i kaszka na
wodzie”. Irena zm. w szpitalu w Łowiczu 29.07.1953, a zięć Aleksander Orzeszko
przewiózł R. R. do domu opieki w Borówku pod Łowiczem. Stamtąd jednakże do
swego domu zabrał go jego syn naturalny Zdzisław Rostworowski. R. R. zm. w Re
jowcu, lecz ekshumowany, obecnie pochowany jest na cmentarzu w Surhowie pod
Krasnymstawem, Pośmiertnie został wydany tom jego utworów pt. Poezje hinduskie
i inne, oprać. S. J. Rostworowski, W. 2005.
R. R. jest protoplastą licznej gałęzi rodziny Rostworowskich. Jego dzieci: l a. Kon
stanty (1.04.1918 w Lublinie - 29.04.1987 w Molln, Niemcy), żołnierz AK, zarządca
majątków ziemskich, pisarz, oż. z Ewą z Bednarskich (ur. 7.11.1921 w Warszawie),
specjalistką z zakresu hodowli drobnego inwentarza, pracownikiem Administracji
UG, ich córka: l a.Ł M arta (ur. 4.03.1953 w Sopocie), nauczycielka francuskiego, ślub
27.12.1980 w Paryżu z Jerzym Metelskim, dr. nauk technicznych, ich córki: 1a.1.1.
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Aleksandra (ur. 2.08.1981 w Toronto), za Derickiem Underhillem, ślub 12.08.2006
w Ottawie, 1.1.2. Dominika (ur. 5.08.1986 w Ottawie); 2a. Maria (15.08.1919 w Nałę
czowie - 27.08.1997 w Oliwie), artystka malarka, ślub 27.07.1941 w Rybitwach pod
Józefowem z Aleksandrem Orzeszko h. Korab (28.08. 1907 w Radziwiliszkach 15.07.1990 w Oliwie), wynalazcą i przedsiębiorcą w branży tworzyw sztucznych, ich
dzieci: 2a.l. Anna (ur. 25.12.1942 w Warszawie), ślub w Paryżu z Dawidem Waldronem — Irlandczykiem, wydawcą książek o tematyce hipicznej, 2a.2. Wiktor (ur.
31.05.1947 w Gdyni), rolnik w Trzebiatkowie pod Bytowem, oż. po raz pierwszy z An
ną Dombek, po raz drugi z Ireną Brzezińską, nauczycielką w Tuchomie, 2a.3. Maria
(ur. 4.04.1951 w Gdyni), abs. szkoły medycznej, ślub 26.09.1970 ze Stanisławem Walentowiczem, ich dzieci: 2a.3.1. Hubert (ur. 28.04.1974), 2a.3.2. Mikołaj (ur.
5.08.1977), 2a.3.3. Julia (ur. 5.07.1986); 3a. Stefan (20.08.1921 w Józefowie n. Wisłą 30.01.2000 w Bolechowicach pod Krakowem), artysta malarz, poślubił 15.06.1949
w Krakowie Janinę Rodzynkiewicz (30.01.1921 w Poznaniu - 2.02.1999 w Krakowie),
artystkę malarkę, ich dzieci: 3a.l. Andrzej (ur. 1.11.1949), specjalista w hodowli ro
ślin, dyr. Spółki „Polan”, oż. 31.12.1978 w Kłodzku z Magdaleną z Gonciarczyków
(ur. 13.12.1945 w Oleśnicy k. Dąbrowy Tarnowskiej), specjalistą hodowli roślin, ich
dzieci: 3a.l.l. Weronika (ur. 5.12.1979 w Krakowie), 3a.1.2. Julian (ur. 7.01.1991
w Krakowie); 3a.2. Jakub (ur. 15.08.1951 w Nowym Targu), jezuita, proboszcz w Kab-

Palac w Józefowie nad Wisłą, widok od frontu

we i Mumbwe w Zambii; 3a.3. Józef (ur. 17.03.1953 w Poroninie), kurator szkolny
małopolski, oż. 27.03.1978 w Krakowie z Zofią ze Ślebodów, nauczycielką biologii,
ich dzieci: 3a.3.1. Agnieszka (ur. 15.07.1978 w Oleśnie Śląskim), ślub 7.08.2004
w Krakowie z Xaverem Manzi, 3a.3.2. Łukasz (ur. 21.07.1979 w Krakowie), ślub
15.08.2004 w Warszawie z Magdaleną Zielińską, ich syn 3a.3.3.1. Piotr (ur. 28.05.2005
w Warszawie); 3a.3.3. Anna (ur. 16.07.1985 w Kłaju); 3a.4. Tadeusz (ur. 13.03.1955
w Zakopanem), jezuita, dr filozofii, wykładowca w seminarium duchownym i supe
rior Xsaverianum w Jassach w Rumunii; 3a.5 Paweł (ur. 21.01.1959 w Krakowie),
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zootechnik, przedsiębiorca budowlany, oż, 17.09.1995 w Krakowie z Anną ze Smajkiewiczów h. Mohyla (ur. 9.05.1961 w Stargardzie Szczecińskim), abs. studium medyczno-pielęgniarskiego, ich dzieci: 3a.5.1. Maria (ur. 11.03. 1996 w Krakowie),
3a.5.2. Antoni (ur. 9.05.1997 w Krakowie), 3a.5.3. Janina (ur. 15.04.1999 w Krako
wie), 3a.5.4. Teresa (ur. 28.09.2000 w Krakowie), 3a.5.5. Władysław Stefan (ur.
17.03.2002 w Krakowie). Syn R. R. i Ludwiki Zarzyckiej: 4b. Czesław Zdzisław
(8.06.1926 w Kolczynie - 13.07.1999 w Krasnymstawie), żołnierz AK, dyr. gospodar
stwa hodowlanego i gorzelni w Surhowie, ślub cywilny 8.08.1953 z Klementyną Gra
biec, córką Karola i Marianny, z którą miał córkę: 4 .1 . Jolantę, za Fabiańskim, ich
córki: 4b.l.l. Irmina, 4b.1.2. Patrycja, 4b.1.3 Ewelina. Po rozwodzie Czesław Zdzisław
poślubił Teresę z Niezabitowskich (16.12.1932 Surhówpow. Krasnystaw - 9.07.2004
w Lublinie), córkę Zygmunta i Bronisławy z Wyszogrodzkich.
Stanisław Jan Rostworowski
ROSTWOROWSKI ANDRZEJ h. Nałęcz (30.05.1899-02.10.1980), wł. maj. Skobejki (pow. lidzki, potem pow. szczuczyński), kpt. WP, działacz społeczny. Syn Tadeu
sza, wł. maj. Leśna (gm. Lejpuny), architekta i artysty malarza wileńskiego, i Zofii
z Oskierków h. Murdelio. Ur. w Wilnie.
Rodzeństwo: 1. Maria Róża (2.02.1903
w Wilnie - 10.05.1961 w Warszawie), starszy
radca Min. Przemysłu Rolnego i Spożywcze
go*
A. R. w 1.1910-1914 uczęszczał do Gimn.
OO. Jezuitów w Chyrowie i w 1. 1915- 1917
do Polskiego Gimn. w Moskwie, gdzie zdał
maturę. W czasie wakacji służył w rosyjskich
wojskach inżynieryjnych, wykonujących pra
ce nad Prypecią. Od 30.09.1917 podjął służbę
w 1 p. inż. I Korpusu Polskiego na Wscho
dzie. W pierwszych dniach lutego 1918 brał
udział w opanowaniu Bobrujska. Okresowo
był przydzielony do 1 P. Uł. Krechowieckich,
Po demobilizacji I Korpusu znalazł się w
Warszawie, gdzie w listopadzie 1918 uczest
niczył w zdobywaniu koszar niemieckich. Był
uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej,
wsławiony we wrześniu 1919 wysadzeniem
mostu kolejowego na Dźwinie pod Dyneburgiem. Potem był zastępcą szefa sekcji tech
nicznej w D ow ództw ie F ro n tu Litewsko-Białoruskiego. Służbę wojskową zakoń
czył w stopniu por. 2 P. Saperów Kaniow
skich, stacjonującego w Puławach. Do rezer
wy przeszedł 7.10.1922, otrzymując jeszcze 10 lat później stopień kpt. saperów.
Ukończył dwuletni kurs Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Nie złożył jednak
pracy dyplomowej, gdyż musiał objąć majątek, jaki początkowo jego matka, później
on odziedziczył w spadku po Stanisławie Grabowskim. Był to folwark rozdzielonych
wśród rodziny dóbr Mażejkowa Wielkiego pod nazwą Skobejki, Obsadę pracowniczą
majątku stanowili: ekonom, stróż, furman, z czasem szofer, pastuch z pomocnikiem,
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dziewczyna do świń i drobiu, trzech fornali, czterech gajowych i ogrodnik. Wynagro
dzenie pracowników było ustalane według stawek umowy zbiorowej, zawartej ze
Związkiem Pracowników Rolnych i Leśnych. A. R. był członkiem komisji rozjemczej
dla spraw fornalskich i przestrzegał zasad umowy, z tym że dobrowolnie dopłacał
swoim pracownikom corocznie po tyle pudów zboża, ile lat byli oni u niego zatrud
nieni. Wstrzymywało to ewentualną rotację pracowników. W Skobejkach trzymano
7 koni roboczych, 4 wyjazdowe (klacze), buhaja, 24 krowy i 8-10 jałówek, 4 maciory,
knura i 10-12 wieprzy. Klacze pokrywane były ogierami pełnej lub wysokiej półkrwi,
robocze „Szwedami”, co roku odstawiano do remontu 2-4 młode konie. Krowy były
rasy holenderskiej. W 1938 osiągnęły średnią mleczność 3200 1 przy 4,2% tłuszczu.
A. R. w Skobejkach wybudował zupełnie nowy dwór według projektu architektonicz
nego swego ojca. Zakładał wokół niego park. Potem wybudował garaż dla zakupione
go samochodu marki Chrysler. Okres zimy niejednokrotnie spędzał w Wilnie, uczest
nicząc w balach karnawałowych. W swoim środowisku był znany jako zapalony rolnik
i leśnik. Zajmował się eksploatacją lasu, która prowadzona była w Szewdzianach me
todą wybiórczą w skali 1000 sztuk sosny nabywanych przez kupców. Przed samą woj
ną zdecydował się sprzedać część lasu na uroczysku w Tomaszowcach. Nabywcami by
li trzej kupcy żydowscy: Aleksadrow, Brawerman, Cukerman.
A. R. został bardzo szybko wciągnięty do pracy społecznej. Był w swojej gm. Lebioda
radnym, a w sejmiku lidzkim powierzono mu funkcję przewodniczącego komisji rewi
zyjnej. Wszedł do zarządu Tow. Rolniczego w Lidzie, skąd z kolei został delegatem do
Woj. Tow. Rolniczego, mającego siedzibę w Baranowiczach. Ponadto został członkiem
komisji podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Lidzie. Na tym stanowisku składał pro
testy przeciwko niesprawiedliwie ustalanym szacunkowo wymiarom podatku dochodo
wego dla właścicieli młynów. Protesty te sprawiły, że zrezygnowano z jego usług w ko
misji. Ale wtedy Żydzi przybyli do niego z prośbą, by objął stanowisko burmistrza Lidy,
z czego zrezygnował. Był członkiem rady nadzorczej Syndykatu Rolniczego w Lidzie,
zarządu ZZ, któremu prezesował Ludwik ks. Czetwertyński z Żołudka. Mając tak licz
ne funkcje, związane z koniecznością bardzo częstego pobytu poza domem, wspólnie
z ks. Czetwertyńskim i Stanisławem Wańkowiczem, wynajmował stałą stancję hotelową
u Olgierdostwa Zanów w Lidzie. Jako zapalony myśliwy był członkiem zarządu Lidzkiego Tow. Łowieckiego. Polował na dawnych obszarach puszczy Wittgenszteinowskiej. Gdy powstał nowy pow. w Szczuczynie, został członkiem Wydz. Pow., a także rad
cą Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Rolniczej. W 1932 za swą działalność został odzna
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Znany był z tego, że uczestniczył w wielu wartościo
wych przedsięwzięciach. Był współorganizatorem Wystawy Rolniczej w Lidzie, którą
otwierał min. Stanisław Janicki. Wspólnie z inż. Janem Trzeciakiem dostosował stary
budynek karczmy w Dzikuszkach do potrzeb mleczarni, potem serowni, która stała się
wytwórnią tzw. serów litewskich. Była to z kolei forma jego działalności spółdzielczej,
podobnie jak przyjęcie członkostwa w radzie nadzorczej Kasy Stefczyka w Lebiodzie.
Utrzymywał serdeczne stosunki z dowództwem Myśliwskiego P. Lotniczego w Lidzie.
Uczestniczył 12.12.1937 w Zjeździe Zachowawców w Warszawie i został obrany człon
kiem Rady Nadzorczej nowo powstałego Stronnictwa Zachowawczego.
W marcu 1939 otrzymał powołanie do wojska. Objął stanowisko kwatermistrza
20 baonu saperów. Budował umocnienia w rejonie Mławy i Rzęgnowa. W dniach
1-3 września uczestniczył w walkach obronnych 20 Dywizji Piechoty, potem w odwro
cie pod bombami niemieckich samolotów. Był uczestnikiem obrony Warszawy, a po
kapitulacji poszedł do niewoli. Był jeńcem w oflagach Nimburg am Weser, Itzehoe,
Sandostel, Lubeka, Woldenberg. W oflagu ukończył kurs technika budowlanego.
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Wyzwolony przez wojska rosyjskie 25.01.1945, przybył do Krakowa, gdzie podjął pra
cę w Monopolu Spirytusowym. Potem przez 17 lat pracował w Hydrobudowie, przed
siębiorstwie wyspecjalizowanym do budowy zapór wodnych. Po przejściu na emery
turę zajął się pisarstwem. Pozostawił po sobie cenne pamiętniki, wydane przez „Czy
telnika” w 2001 pod tytułem Ziemia, której już nie zobaczysz, w oprać. S. J. Rostwo
rowskiego. Książka ta została uznana przez pismo „Rzeczpospolita” za najlepszą po
zycję, jaka ukazała się w lutym 2001 na rynku księgarskim. W przedmowie do swych
wspomnień napisał: „Przeżyłem zmiany zasadnicze— przejście ze spokojnego świata
kapitalistycznego, na początku stulecia nadwerężonego i osłabionego przez I wojnę
światową — do chwiejnego, nieustalonego, szarpanego wstrząsami i nieoczekiwany
mi zmianami, pełnego absurdu świata socjalistyczno-komunistycznego”. Zmarł
u kresu tej epoki socjalistyczno-komunistycznej w wieku 81 lat w Krakowie. Był ka
walerem orderów i odznaczeń: 4-krotnego Krzyża Walecznych, Medalu Interallie
i Polska Swemu Obrońcy oraz Medalu Niepodległości i Srebrnego Krzyża Zasługi.
12.02.1938 poślubił Annę z Oskierków h. Murdelio (10.07.1910-8.08.1980), córkę Wi
tolda i Marii z Hallerów de Hallenburg h. własnego, synami ich są: 1. Tadeusz
(ur. 25.02.1939 w Wilnie), mechanik okrętowy I klasy, oż. 30.10.1960 w Krakowie z Jani
ną Fraś, córką Andrzeja i Heleny z Ryszków, mają córkę: 1.1. Elwirę (ur. 14.03. 1961
w Sopocie), bibliotekarkę, za Sławomirem Tociem, ich syn 1.1.1. Michał (ur. 20.12.1984
w Gdańsku); 2. Witold (ur. 6.01.1946 w Krakowie), mgr inż. rolnictwa, biochemik, za
trudniony w AM w Krakowie, oż. 27.07.1972 w Krakowie z Barbarą Majewską, córką Je
rzego i Jadwigi ze Zwolińskich, dr. biologii, diagnostą laboratoryjnym w AM w Krako
wie, mają synów: 2.1. Andrzeja (ur. 6.06.1973 w Krakowie), dr. Wydz. Fizyki UJ, oż.
18.10.1997 w Krakowie z Barbarą z Pakońskich (ur. 6.01.1974), mgr. historii sztuki, lektorką języków obcych, ich dzieci: 2.1.1. Jan Andrzej (ur. 28.12.2001 w Krakowie), 2.1.2
Maria (ur. 2.01.2004 w Krakowie), oraz syna 2.2. Jerzego (ur. 17.04.1988 w Krakowie).
Dok.: A. Rostworowski, Jak to most pod Dzwińskiem wpowietize wyleciał, „Wiarus” 1920, nr 3-6; L. Gło
wacki, Obrona Warszawy i Modlina 1939, wyd. IV, W 1975; S. Rostworowski, Łuna od Warszawy, W. 1989;
Nie tylko Pierwsza Biygada, oprać. S. J. Rostworowski, W. 1993; S. Rostworowski, Listy z wojny polsko-bol
szewickiej, NI. 1995; T. Rostworowski TJ, O Bogn i ludziach, oprać. S. J. Rostworowski, W. 2005; A. Rostwo
rowski, Życie na wsi i praca społeczna na Nowogródczyźnie, mps; Papiery dot. Stronnictwa Zachowaw
czego i konserwatystów, Ossolineum, sygn. 14408/11.

Stanisław Jan Rostworowski
RUDZKI JÓZEF h. Wąż (1877-30.11.1938), wł. maj. Nowa Sieniawa i Sieniawka
(pow. lityński). Syn ®►Teofila (ok. 1845-1915) i Aleksandry z Moszyńskch, wł. Sie
niawy i Sieniawki. Ur. w Genewie.
Rodzeństwo: zob. biogram Teofila Wężyka Rudzkiego.
J. R. i brat Tadeusz uczyli się początkowo w domu, potem w szkołach średnich
w Warszawie. Gimnazjum ukończyli w Odessie. J. R. skończył Wydz. Agronomiczny
Uniw. Ryskiego.
W 1903 matka J. R. Aleksandra, będąc hipoteczną wł. majątku, podzieliła go mię
dzy synów. Tadeusz dostał Józefówkę, a J. R. otrzymał Sieniawkę. Administrował tak
że w zastępstwie brata Józefówką. J. R. zaraz po studiach zaczął samodzielnie gospo
darować w Sieniawce, gdyż ojciec jego był w tym czasie za granicą, gdzie spędził wiele
lat swego życia. Sieniawka była dużym dochodowym majątkiem. J. R. starał się swoje
gospodarstwo unowocześnić rozbudowując zakłady przemysłowe. Powiększył gorzel
nię, wybudował browar parowy i dwa młyny wodne oraz cegielnię. Założył gospodar
stwo rybne. Gospodarkę leśną, a także eksploatację torfu prowadził we własnym za
kresie. Zorganizował w Sieniawce stację selekcyjną nasion buraków cukrowych.
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J. R. brał czynny udział w życiu społecznym. Był radnym ziemskim powiatowym, wy
bieranym z kurii polskiej, ds. urządzeń rolnych. Był delegatem Ziemstwa podolskiego do
Petersburga dla oceny projektu nowego traktatu handlowego rosyjsko-niemieckiego.
W czasie rewolucji bolszewickiej uratował się wraz z rodziną ucieczką do Krakowa. Tam
zmarła i została pochowana jego matka. J. R. podjął pracę rządcy rolnego w Małopolsce.
Potem przez trzy lata kierował fabryką wódek w Starej Wsi w pow. lubartowskim, następ
nie pracował u ciotecznego brata Józefa Bogusławskiego w Łęcznej. Później kilkakrotnie
zmieniał pracę. Ostatecznie zamieszkał w Radomiu, gdzie zm. i został pochowany.
J. R. oż. się w 1920 w Krakowie z Heleną Błażkun (24.09.1897-9.02.1980), córką
rolnika z Nowej Sieniawy i Marty z Klimenków, z tych samych stron na Podolu. Hele
na R. z córkami wojnę przeżyła w Radomiu. Po wojnie przeniosły się do Szczawna
Zdroju k. Wałbrzycha, gdzie Helena R. zmarła.
Dzieci: 1. Julia (1921 w Krakowie -1946?); 2. Aleksandra (ur. 1923 w Krakowie),
za Stanisławem Rapą, wdowcem, ekonomistą. Małżeństwo jest bezdzietne, mieszka
ją w Szczawnie Zdroju.
Dok.: Józefa Rudzkiego Curriculum vitae własnoręcznie przez niego napisane. Informacje córki Alek
sandry oraz dalszej rodziny.

Antoni Arkuszewski (S. C.)
SKARŻYŃSKI JULIUSZ WINCENTY h. Bończa (19.07.1898-27.02.1972), wł.
maj. Pobórz (pow. kutnowski), rolnik. Syn Antoniego i Tekli Zielińskiej h. Ciołek
z Gradowa (pow. sochaczewski). Ur. w Poborzu.
Rodzeństwo: zob. biogram Antoniego Skarżyńskiego.
Po nauce w domu był uczniem Gimn. P. Chrzanowskiego, a od 1915 im. J. Zamoy
skiego w Warszawie, w którym w 1916 uzyskał maturę. W 1. 1916-1923, z przerwą
na służbę wojskową, studiował na Wydz. Rolniczym SGGW, uzyskując w 1923 dyplom
inż. rolnika (po 1947 mgr inż.). J. S. pracę zawodową rozpoczął jeszcze w czasie stu
diów, w 1.20., jako adm. rodzinnego maj. Pobórz (433 ha), a następnie w 1.30. jako je
go właściciel. W okresie tym działał w organizacjach zawodowo-rolniczych oraz spo
łecznych, m.in. był prezesem ZZ pow. kutnowskiego (od 1932 do 1939).
J. S. w dn. 1-22.11.1918, będąc delegatem z Warszawy na ogólnopolski zjazd mło
dzieży akademickiej, uczestniczył w obronie Lwowa, jako ochotnik-szeregowiec, w Sekcji Warszawskiej — Odcinek I — Dom Technika. W l. 1919-1921 służył
jako ochotnik-ułan, a następnie podchorąży w 2 P. Uł. Grochowskich im. gen. Józefa
Dwernickiego. W okre
sie międzywojennym
był oficerem rezerwy
w 2 P. Uł. w Suwałkach,
a przed samą II wojną
światową w 4 p. s. k.
w Płocku. W kampanii
wrześniowej 1939 jako
por. dowodził 46 kom
panią ckm przeciwlot
niczych na szlaku Łęczyca-Puszcza Kampinoska-M odlin. Je 
niec oflagów:
Pałac w Poborzu
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X I-A w Braunschweigu, X II-A w Hadamarze i V II-A w Murnau. Po II wojnie
światowej był żołnierzem II Korpusu PSZ we Włoszech i w Anglii. Awansowany do
stopnia rotmistrza. W 1947 powrócił do kraju.
Rodzina J. S. została 10.03.1940 wyrzucona przez Niemców z Pobórza, który za
grabiony został na rzecz państwa niemieckiego. W marcu 1945 po 6-tygodniowym
pobycie, rodzina została ponownie usunięta z majątku, który został rozparcelowany,
a dwór doszczętnie ograbiony.
J. S., po powrocie do kraju w maju 1947 zamieszkał w Poznaniu. W 1. 1947-1949
pracował na stanowisku inspektora rolnego w Centralnym Zarządzie PNZ. Po ich
rozwiązaniu, w 1.1949-1951 pracował m.in. w Wydz. Rolnym Urzędu Woj. i w Banku
Rolnym. Od 1951 do 1958 zatrudniony był w Inst. Przemysłu Włókien Łykowych, pu
blikując w tym czasie kilka artykułów naukowych. W 1. 1958-1962 pracował w Woj.
Zarządzie Hodowli Roślin i Nasiennictwa oraz Pracowni Organizacji Gospodarstw
Rolnych Woj. Zjednoczenia PGR w Poznaniu. W 1. 1963-1968, tj. do przejścia na
emeryturę, zatrudniony był w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Wodnych Me
lioracji — Oddział w Poznaniu, na stanowiskach starszego projektanta i weryfikatora.
Był członkiem Sekcji Rolnej Polskiego Tow. Ekonomicznego oraz członkiem Stowa
rzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. J. S. odznaczony był
m.in. Krzyżem Obrony Lwowa
i Odznaką I Odcinka Obrony
Lwowa w 1918 oraz Krzyżem Wa
lecznych za walki w 1920 i ponow
nie za obronę Modlina w 1939.
Zmarł w Poznaniu. Pochowany
został na cm. Powązkowskim
w Warszawie.
J. S. oż. z Aleksandrą z Gintowt-Dziewałtowskich h. Trąby
z G łow sz (pow . k iejdań ski)
(28.08. 1900 w Krzywym Rogu 3.12.1983), córką Andrzeja i Wacławy z Chełmickich. Ślub J. S. i A.
G. odbył się 27.10.1925 w kościele
Aleksandra i Juliusz Skarżyńscy
Panien Kanoniczek w Warszawie.
Aleksandra ukończyła w Krako
wie w 1923 Wyższe Kursy Żeńskie literatury polskiej im. A. Baranieckiego, kurs
ogrodnictwa, połączony z roczną praktyką w Zakładach Tow. Ogrodniczego oraz kurs
samarytański. Następnie odbyła dwie kilkumiesięczne praktyki ogrodnicze (w maj.
pod Gdańskiem oraz w Drozdowie u pp. Lutosławskich). W okresie międzywojen
nym pracowała społecznie w Tow. Zjednoczonych Ziemianek, prowadziła w maj. Pobórz wzorowe ogrodnictwo i sady, udzielała wszechstronnej pomocy ambulatoryjnej
pracownikom i ich rodzinom oraz okolicznym gospodarzom. Była jedną z prekursorek organizowania w pow. kutnowskim kolonii letnich dla dzieci z Łodzi i Lasek.
W okresie II wojny światowej, mieszkając w Warszawie, utrzymywała rodzinę z wy
pieku ciast oraz pracowała jako kierowniczka kuchni dla pracowników Banku Han
dlowego. W czasie Powstania Warszawskiego tę samą kuchnię prowadziła dla po
wstańców (m.in. dla Kompanii Lewar i części Batalionu „Kiliński”) oraz dla ludności
cywilnej.
W styczniu 1945 wróciła do Poborza. Usunięta po sześciu tygodniach, prowadziła
kuchnię Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na stacji w Kutnie, a po nakazie w li
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stopadzie 1945 opuszczenia pow. kutnowskiego była prawie do końca 1948 kierow
niczką stołówki dla pracowników Banku Handlowego w Łodzi. Po powrocie męża
z Anglii zamieszkała w 1948 w Poznaniu. Odznaczona Warszawskim Krzyżem Po
wstańczym. Zm. w Poznaniu. Pochowana została na cm. Powązkowskim w Warszawie.
Dzieci: 1. Teresa (ur. 1931), inż. rolnik, abs. Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu,
za Zbigniewem Kłoczowskim h. Rawicz, doc. dr. hab. nauk rolniczych (1929-1984);
córki: 1.1. Małgorzata (ur. 1956), mgr wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Peda
gogicznej w Bydgoszczy, za Ludomirem Lasockim, 1.2. Aleksandra (ur. 1964), mgr geo
grafii UAM w Poznaniu, za Krzysztofem Maćkowiakiem; 2. Andrzej (ur. 1934), mgr inż.
budownictwa lądowego, dr hab. nauk technicznych, abs. PP, nauczyciel akademicki, oż.
z Izabelą Potkańską h. Brochwicz, mgr geografii UAM; dzieci: 2.1. Adam (ur. 1970),
mgr prawa UAM w Poznaniu, 2.2. Barbara Krystyna (ur. 1973), mgr inż. architekt PP.
Dok.: Obrona Lwowa, t. 3 :1-22 listopada 1918, W. 1994. Hipoteka w Kutnie. Informacje rodziny.

Teresa Kłoczowska, Andrzej Skarżyński
SKARŻYŃSKI FELIKS h. Bończa (4.12.1902-22.02.1969), współwł. maj. Golędzkie (pow. kutnowski), inż. rolnik. Syn »a- Józefa i Anny z Szadkowskich.
Rodzeństwo: zob. biogram Józefa Skarżyńskiego.
F.
S. był abs. Wydz. Rolniczo-Leśnego UP. W okresie międzywojennym był admi
nistratorem maj. Gościejewice (pow. rawicki) i maj. Chodów (pow. kutnowski), bę
dących własnością posła i ministra Stanisława Jasiukowicza, a w 1. 1938-1939 maj.
Świechów (pow. kutnowski) swego stryja Adama Skarżyńskiego. Wziął udział w II
wojnie światowej jako ppor. rezerwy w 17 P. Uł. Wielkopolskich. Po kampanii wrze
śniowej poprzez Rumunię dostał się do PSZ we Francji i służył w Oddziale Rozpo
znawczym Kawalerii Zmotoryzowanej w II Dywizji Strzelców Pieszych, wchodzącej
w skład 45 Korpusu Francuskiego. Uczestniczył m.in, w czerwcu 1940 w bitwie k.
Port sur Saone. W dn. 19 i 20.06. tr. II Dywizja S. P. na rozkaz gen. Władysława Si
korskiego przedostała się do Szwajcarii. F. S. wraz z innymi żołnierzami został inter
nowany do końca II wojny światowej. Jesienią 1945 powrócił do kraju i zamieszkał
z rodziną w Szczecinie, gdzie pracował m.in. na stanowisku inspektora terenowego
w PNZ w oddziale w Szczecinie i PGR, oraz na stanowisku projektanta w Biurze
Projektów Budownictwa Wiejskiego.
F.
S. oż. był z Anielą ze Stokowskich (25.05.1901-24.08.1987). Oboje zm. i pocho
wani są w Szczecinie na cm. Centralnym. Dzieci: 1. Krystyna (ur. 1935), abs. UW, prof.
w Zakładzie Arabistyki UW, za Franciszkiem Bocheńskim, ich synowie: 1.1. Jan (ur.
1967), abs. Wydz. Matematyki i Informatyki UW, 1.2. Olgierd (ur. 1969), abs. Wydz.
Socjologii UW; 2. Danuta (ur. 1938), abs. Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, za
Bolesławem Gorczyńskim; ich dzieci: 2.1. Paweł (ur. 1965), abs. Konserwatorium
Muzycznego w Bydgoszczy, oż. z Ewą z Libeltów, 2.2. Maria (ur. 1973).
Dok.: Pamiętnik Feliksa Skarżyńskiego, rkps; T. Feyral, IIDywizja StizelcówPieszych, „Przekrój” (1.80.);
Hipoteka w Kutnie.

Krystyna Skarżyńska-Bocheńska
SROCZYŃSKI WŁODZIMIERZ h. Nowina (29.01.1856-18.04.1936), wł. maj. Bo
lesław i Mędrzechów (pow. Dąbrowa Tarnowska), prawnik. Syn Mariana Antoniego
(1820-1877) i Franciszki z Singerów von Wyssogurskiej (1821-1881), wdowy po Mi
chale Sroczyńskim. Ur. w Bolesławiu.
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Maria Sroczyńska

Włodzimierz Sroczyński

Rodzina Sroczyńskich h. Nowina wywodzi się ze Sroczyc k. Wieliczki (XTV/XV w.),
pierwotne nazwisko Sroczycki przekształciło się na Sroczyński z początkiem XVII
stulecia. W. S. pochodził z linii sieradzkiej.
Rodzeństwo: 1. Helena (1850-1929), za Adolfem Kukielem, powstańcem 1863
z rodziny bojarów litewskich, ich syn 1.1. Marian, historyk, legionista, gen. dywizji,
wicemin. spraw zagranicznych w rządzie londyńskim gen. W. Sikorskiego; 2. Anna
(1853 - ok. 1900), za Antonim Fibichem, notariuszem, powstańcem 1863; 3. Bolesław
(1854-1871); 4.
Tadeusz Adam (1858-1942); 5. Zofia (1861-1908), za Janem Ły
sakowskim, powstańcem 1863, współwł. maj. Nowa Grobla k. Jarosławia.
Najdawniejszym majątkiem w rękach rodzimy był Bolesław. Składały się na niego
dwa klucze: Żelichowski, kupiony ok. 1770 z rąk Lubomirskich przez Szymona Sro
czyńskiego (ok. 1700-1776) i w bezpośrednim sąsiedztwie, bolesławski — kupiony
w 1793 przez Michała Sroczyńskiego (1741-1806), szambelana królewskiego, od He
leny ks. de Ligne z ks. Massalskich (dawniej własność Lubomirskich). Były to dobra
wielkości paru tysięcy ha. Przez podziały rodzinne w wielodzietnych pokoleniach po
został niewielki maj. Bolesław, o obszarze nieco ponad 400 ha, odziedziczony przez
W. S. w 1877 po śmierci jego ojca.
Bolesław miał bogate tradycje patriotyczne. Dzięki dobrom położonym na
wschodnim brzegu Wisły (granica zaborów austriackiego i rosyjskiego) i folwarkiem
położonym na jej zachodnim brzegu w Królestwie majątek był w XIX w. miejscem
przerzutów pomocy materialnej, broni i ochotników do powstań w zaborze rosyjskim,
a po klęsce tędy przechodzili powstańcy, ukrywający się w Galicji. Sroczyńscy z Bole
sławia uczestniczyli w powstaniach. W 1846 Polacy w Galicji przygotowywali zbrojne
wystąpienie przeciw austriackiemu zaborcy. W Bolesławiu został zorganizowany
100-osobowy oddział powstańczy staraniem Michała Ferdynanda Sroczyńskiego. Po
wstanie zostało krwawo stłumione rękami polskich chłopów z inspiracji Austriaków.
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Dwór w Bolesławiu, ok. 1910

20.02.1846 zginęli zamordowani przez chłopów dziedzic Bolesławia Ferdynand S.
i jego syn Michał Ferdynand. Starszy jego brat Marian Antoni został aresztowany
i osadzony w więzieniu austriackim. Wolność odzyskał po 2 latach w czasie Wiosny
Ludów. Maj. Bolesław został obrabowany i zdewastowany.
Po śmierci ojca W. S. odziedziczył dobra Bolesław (w 1930 liczyły 362 ha) z obo
wiązkiem spłacenia rodzeństwa. Ponieważ w tym czasie studiował prawo we Lwowie,
majątkiem zarządzał szwagier Adolf Kukieł. Po ukończeniu studiów i odbyciu prakty
ki notarialnej W. S. przejął zarząd Bolesławia, spłacił rodzeństwo, zadłużywszy ma
jątek (akt prawny dotyczący spłat sporządzono w 1885). W. S. był poważany w środo
wisku ziemian. W 1. 1914-1917 był prezesem Pow. Komitetu Narodowego, mar
szałkiem Rady Pow. Dąbrowskiej, prezesem Tow. Rolniczego w Tarnowie, człon
kiem ZZ. Zmarł w Bolesławiu i został pochowany w rodzinnym grobowcu, który
sam ufundował.
Żoną W. S. była Maria z Taborskich h. Półkozic (zm. 1934).
Dzieci: 1. «-Stefan (1890-1953); 2. Tadeusz (ur. 1892-zm . w wieku dziecięcym).
Dok.: Z. Sroczyński, Sroczyńscy. Opowieści rodzinne, Kr. 2001; Spis ziemian, woj. krakowskie, s. 40.

Zbigniew Sroczyński
SROCZYŃSKI STEFAN h. Nowina (10.04.1890-29.10.1953), wł. maj. Bolesław
(pow. Dąbrowa Tarnowska), rolnik. Syn « Włodzimierza (1856-1936) i Marii z Ta
borskich h. Półkozic (zm. 1934). Ur. w Wojsławiu.
Rodzeństwo: zob. biogram Włodzimierza Sroczyńskiego.
Wybuch I wojny światowej przerwał S. S. studia rolnicze we Wrocławiu. Pojechał
konno do Krakowa i wstąpił do 1 p. uł. pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego. W szeregach tego pułku, wchodzącego w skład I Brygady Legionów, słu
żył przez cały okres kampanii wojennej. W 1918 został przeniesiony do nowo utwo
rzonego 7 P. Uł. Lubelskich i uczestniczył w wojnie przeciw bolszewikom. W 1920 zo
stał zdemobilizowany, ale w 1926 dostał rozkaz stawienia się w pułku w Mińsku Ma
zowieckim. Pozostał w stopniu majora kawalerii w służbie czynnej. Odziedziczył
maj. Bolesław po śmierci ojca w 1936. Nie zamieszkał jednak w Bolesławiu, lecz do
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wybuchu wojny pracował w Polskim Monopolu Tytoniowym w Warszawie. Zmobili
zowany, dostał przydział oficera do spraw zleceń przy wiceministrze spraw wojsko
wych. Po zakończeniu działań wojennych przedostał się do Anglii, gdzie służył w od
działach kadrowych, następnie w Zarządzie Wojskowym w Londynie. Po wielu latach
choroby płucnej zmarł w Anglii i spoczywa na cm. Wrexham w Dembigshire.
S. S. oż. się z Zofią Jordan-Stojowską h. Trąby z Diamentu (1892-1939). Ok. 1930
S. S. rozwiódł się z Zofią i przekazał jej fol. Mędrzechów k. Bolesławia. Zofia została
w jesieni 1939 zaaresztowana przez Niemców, rzekomo za ukrywanie broni i podo
bno rozstrzelana w pobliżu Tarnowa.
Dzieci: 1. Ewa (1918-1997). Gospodarowała w maj. Bolesław od 1936. Należała
do ZWZ-AK. Opiekowała się rannym oficerem Stanisławem Otokarem Brzeziną
z 27 dywizji AK, którego po wojnie poślubiła. Ukrywała lotników brytyjskich strąco
nych nad Polską w 1944. Po wyrzuceniu z Bolesławia osiedliła się na Dolnym Śląsku.
Zm. w Bystrzycy Śląskiej. Jej syn 1.1. Krzysztof (ur. 1949), inż. elektryk, oż. z Renatą
Skoczkowską (ur. 1950), ma syna 1.1.1. Michała (ur. 1976); 2. Krzysztof (ur. 1919),
rolnik, czynny w konspiracji w rejonie Tarnowa, ranny w głowę w 1944 w walce
z Niemcami w ramach akcji „Burza”. Do 1945 gospodarował razem z siostrą w maj.
Bolesław. Przedostał się do Anglii, czynny w Związku Żołnierzy 7 P. Uł. Lubelskich.
Jest kawalerem.
Zbigniew Sroczyński (B. K.)
SROCZYŃSKI TADEUSZ ADAM h. Nowina (2.12.1858-13.02.1942) wł. maj. Gorajowice (pow. jasielski), Szydłowiec i Rzędzianowice (pow. mielecki), rolnik. Śyn Ma
riana Antoniego (1820-1877) i Franciszki z Singer
von Wyssogurskich (1821- 1881), l°v. Michałowej
Sroczyńskiej. Ur. w Bolesławiu (pow. Dąbrowa Tar
nowska).
Rodzeństwo: zob. biogram Włodzimierza Sro
czyńskiego.
T. S. studiował rolnictwo w Austrii, do Polski wró
cił w 1882. Będąc współwł. Bolesławia wraz z czwor
giem rodzeństwa poprosił o spłacenie go z należne
go udziału i z otrzymanym kapitałem podjął wierce
nia naftowe w pobliżu Jasła. Próby okazały się po
myślne, inwestował w dalsze wiercenia, a okoliczni
ziemianie powierzyli mu swoje pieniądze. Wspólni
kami zostali m.in. Józef Męciński z Partyni i Włady
sław Płocki z Ropicy Ruskiej. W 1890 do spółki do
łączyli Stanisław Bogusz i szwagier Antoni Fibich.
W późniejszych latach wspólnikami zostali także
bratankowie T. S. Izasław i Michał. T. S. prowadził
wiercenia naftowe k. Bobrki, w Turaszówce k. Kros
na, Ropicy Ruskiej, Hańkówce, Brzyszczkach i Go
raj owicach, oraz w Kołomyi i Borysławiu. W Schodnicy (pow. drohobycki) miał kopalnie w spółce
z „Obertyńskim, Trzecieskim i Suszyckim”. Kopal
nia w Potoku k. Krosna była najgłębsza w Galicji.
T. S. miał też przedsiębiorstwa zaopatrujące prze
mysł naftowy w sprzęt i narzędzia. Uczestniczył
Tadeusz Sroczyński
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Pałac w Gorajowicach

w założeniu w Niegłowicach (obecnie dzielnica Jasła) destylami nafty, która potem
stała się własnością spółki „Gartenberg i Schreyer”, obecnie „Rafineria Nafty Jasło
S.A.”
W 1888 T. S. oż. się z Zofią z hr. Zborowskich i kupił niewielki maj. Gorajowice
(w 1930 liczyły 304 ha) od Pawła Riegera (majątek dawniej należał do Trzecieskich).
W 1.1895-1901 przebudował pałac wg projektu Tadeusza Stryjeńskiego. Dom wypo
sażono w cenne meble i pałac nabrał charakteru reprezentacyjnej rezydencji. W nę
trza uległy już w 1915 całkowitemu zniszczeniu, gdy w czasie walk pod Gorlicami
kwaterowali w pałacu Rosjanie. Po wojnie T. S. sprzedał część gruntów na odbudowę
zniszczeń, wyposażenie dworu odtworzył tylko częściowo.
Z początkiem XX w. T. S. wycofał się z aktywnych interesów naftowych, większość
akcji i udziałów sprzedał, a kupił dwa majątki: leśny w Szydłowcu (ok. 850 ha) i Rzędzianowice (252 ha w pow. mieleckim). Szydłowcem zarządzał leśniczy do 1940, kiedy
to Niemcy skonfiskowali las na poligon broni rakietowej. T. S. zamieszkał w Gorajowi
cach i zajął się gospodarstwem, włączył się do działalności samorządowej i spółdzielczej
w powiecie. Był prezesem rady pow. w Jaśle, prezesem ZZ. Założył Bank Spółek Rolni
czych.
Wiadomość o wybuchu I wojny światowej i tworzeniu się w Krakowie polskiego
wojska dotarta do Gorajowie, gdy była tam zgromadzona cała rodzina. Synowie T. S.
zdecydowali się natychmiast i wyposażeni przez ojca w konie i pieniądze pojechali do
Krakowa. Dwaj starsi zostali przyjęci do p. artylerii przyszłych legionów, Karola od
rzuciła komisja wojskowa ze względu na wadę wzroku. Sam T. S. był zafascynowany
twórcą Legionów, Piłsudskim. Pojechał końmi w Kieleckie, aby się z nim spotkać i za140
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deklarować pomoc materialną. Piłsudski zażyczył sobie furażu dla pułku, w którym
służyli Sroczyńscy, oraz utworzenia w Jaśle Pow. Komitetu Narodowego dla wspiera
nia Legionów.
T.
S. był konserwatystą, dużo czytał, szanowano go za posiadaną wiedzę. Mówił
biegle po francusku i niemiecku. W Gorajowicach gospodarował osobiście do 1930,
kiedy to przeszedł ciężkie zapalenie płuc. Wówczas oddał zarząd majątku synowi
Marianowi, rezygnując z dochodów, miał bowiem wpływy z maj. leśnego Szydłowiec.
Gdy w 1940 Niemcy skonfiskowali Szydłowiec na poligon wojskowy, T. S. znalazł się
w przykrej sytuacji uzależnienia majątkowego od synowej, zarządzającej Gorajowicami pod nieobecność męża, przebywającego w niewoli. Zm. w Gorajowicach i został
pochowamy w kaplicy Zborowskich w Bieździedzy obok swoich żon i córeczki. Testa
mentem darował majątek trzem synom. Z chwilą objęcia władzy przez komunistów
nie było czym się dzielić. W jesieni 1944 Niemcy spalili Jasło. Jednym z niewielu
obiektów w okolicy Jasła, który się uratował, był dwór gorajowicki, gdyż kwaterowali
w nim podpalacze, zaskoczeni inwazją sowiecką 15.01.1945.
Żoną T. S. była Zofia z hr. Zborowskich (1861-1902), córka Prospera, wł. dóbr
Bieździedza (pow. jasielski) i Barbary z hr. Bobrowskich. Po śmierci żony Zofii T. S.
oż. się w 1904 z jej siostrą Izabellą (1858-1927). Drugie małżeństwo było bezdzietne.
Dzieci: 1. Jan Prosper (29.08.1889-1935). Ur. w Kołomyi. Wychowywał się w maj.
Gorajowice, maturę uzyskał w Gimn. im. Sobieskiego w Krakowie, studiował prawo
na UJ (studia przerwane wybuchem wojny w 1914). Wstąpił ochotniczo do Legionów
Polskich i w szeregach 1 p. art. lekkiej odbył całą kampanię. Odznaczony Orderem
Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości. Był więźniem Marmaros-Sziget w 1918 za udział w buncie przysięgowym. Po wojnie był oficerem zawo
dowym w stopniu mjr. artylerii, wykładowcą w Szkole Artylerii w Krakowie, później
we Lwowie. Zmarł śmiercią samobójczą. Pochowany na cm. Łyczakowskim we Lwo
wie. Oż. w 1922 w Krakowie z W andą Ulanowską. Ich dzieci: 1.1. Zofia
(1923-1932) i 1.2. Władysław (1925-1980), zmarły bezżennie w Angin i tam pocho
wany; 2. Marian Stefan (1891-1965); 3. Karol Maria (1892-1965); 4. Irena (ur.
1895 - zm. niemowlęciem).
Dok.: PSB, t. 40, s. 222-223; Słownik biograficzny znanych postaci Jasła i regionu. Suplement, Jasło 2000 (tu
też życiorysy synów: Jana, Mariana i Karola); Spis ziemian, woj. krakowskie, s. 40; Z. Sroczyński, Sroczyńscy.
Opowieści rodzinne, Kr. 2001.

Zbigniew Sroczyński
SROCZYŃSKI MARIAN STEFAN h. Nowina (16.01.1891-2.08.1965), wł. maj.
Skomorochy (pow. rohatyński) i Tarnawka (pow. Stare Miasto), współwł. maj. Gora
jowice (pow. jasielski) i Szydłowiec (pow. mielecki), rolnik. Syn Tadeusza Adama
(1858-1942) i Zofii z hr. Zborowskich (1861-1902). Ur. w Niżnej Łące (pow. kro
śnieński).
Rodzeństwo: zob. biogram Tadeusza Adama Sroczyńskiego.
M.
S. maturę otrzymał w Gimn. Jana Sobieskiego w Krakowie, następnie rozpo
czął studia rolnicze we Wrocławiu, przerwane wybuchem I wojny światowej. W sier
pniu 1914 wstąpił do formującego się w Krakowie wojska polskiego. Został wcielony
do 1 p. artylerii, późniejszej I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego pod dowódz
twem kpt./płk. Ottokara Brzozy-Brzeziny. W tej jednostce odbył całą kampanię woj
ny światowej, a następnie ukraińskiej i bolszewickiej. Był 2-krotnie ranny. Został
odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., 3-krotnie Krzyżem Walecznych, Krzy
żem Niepodległości, z końcem wojny miał stopień kapitana. Służył razem ze starszym
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bratem Janem. Po buncie przysięgowym pod Rarańczą z początku 1918 byli więźnia
mi obozu Marmaros-Sziget w grupie ponad 100 oficerów, z wyrokiem śmierci, po pa
ru miesiącach ułaskawieni.
W 1922 M. S. złożył dymisję z wojska i w roku następnym oż. się z Izabellą Krzeczunowicz, która wniosła w posagu maj. Skomorochy na Kresach, całkowicie zdewa
stowany w czasie wojny. Ojciec odmówił M. S. finansowania remontu i kosztownego
zagospodarowania, wspomógł go finansowo, tak więc małżeństwo sprzedało Skomo
rochy, a kupiło maj. leśny Tarnawka. Okazało się to niefortunne, bowiem w czasie
kryzysu gospodarczego z początkiem 1.30. nie było zbytu na drewno i trzeba było Tarnawkę sprzedać za bezcen.
M.
S. włączył się do polskiej ekspedycji do Peru pod hasłem „Polska poszukuje ko
lonii”. Wrócił po blisko roku z transportem eksponatów etnograficznych, które ude
korowały wnętrze gorajowickiego dworu.
Ponad 70-letni ojciec po ciężkiej chorobie
przekazał M. S. zarząd maj. Gorajowice (za
chowując sobie własność). M. S. rozwinął ho
dowlę koni remontowych z dobrymi wynika
mi. W 1933 jego żona otworzyła w Gorajowicach internat dla chłopców w wieku szkol
nym (przewinęło się przez niego ponad 30
chłopców), dowożonych do gimnazjum w Ja
śle. Internat prowadzony był przez 4 lata.
Ostatnie 2 przedwojenne lata M. S. praco
wał w budującej się fabryce zbrojeniowej
Dęba k. Tarnobrzegu. Tam dostał w sierpniu
1939 pocztą zawiadomienie o awansie do
stopnia majora artylerii rezerwy. Uczestni
czył w kampanii wrześniowej, włączony do
przypadkowej jednostki wojskowej, bo nie
miał wezwania mobilizacyjnego. Z po
czątkiem października wrócił do Gorajowie,
Marian Stefan Sroczyński
dwór był zajęty przez wojsko niemieckie na
kwatery. M. S. nie zdjął munduru, pokazywał
się w Jaśle, zdziwieni Niemcy mu salutowali. Niemiecki starosta przysłał mu wezwa
nie. Odpisał, że odległość z Jasła do Gorajowie jest ta sama jak dla niego i zaprasza
starostę do siebie. Niemiec nie miał poczucia humoru, przysłał żandarmów, M. S. zo
stał aresztowany i osadzony w Oflagu w Murnau, gdzie przebywał do wyzwolenia
przez wojska alianckie.
Żona M. S. gospodarowała w Gorajowicach samodzielnie już od 1938. W czasie
okupacji współdziałała z organizacją „Tarcza — Uprawa”, kierowaną przez jej brata
Leona. Przyjęła ziemiańską rodzinę Jaraczewskich, wysiedloną z Poznańskiego.
W Gorajowicach zamieszkali:
Walerian Krzeczunowicz (ojciec) i Helena Rudnic
ka (siostra żony) z dwiema córkami — uciekinierzy ze Lwowa, ponadto, też ze Lwo
wa, bratowa Wanda Sroczyńska z 14-letnim synem Władysławem. M. S. polecił przy
jąć dwóch chłopców w wieku szkolnym, bezdomnych synów kolegi z Oflagu, którzy tu
przeżyli cały okres okupacji. W lutym 1942 zmarł Tadeusz Adam Sroczyński, wł. Go
rajowie. W myśl jego rozporządzenia testamentowego Iza, żona M. S., sprawowała
nadal zarząd majątku, ale była zobowiązana dzielić się dochodem ze szwagrem Karo
lem i bratankiem Władysławem.
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Przez wszystkie lata okupacji dwór w Gorajowicach był w przeważającej części za
jęty na kwatery zmieniających się niemieckich jednostek wojskowych, okresowo zaj
mowano też na cele wojskowe budynki gospodarcze. W lecie 1944 Niemcy wysiedlili
właścicieli i ich gości z budynku dworu. Iza S. wynajęła duże mieszkanie na wschod
nim przedmieściu Jasła, przeniosła tu część mebli, resztę ulokowała u byłych pracow
ników i znajomych w Jaśle. Wkrótce Niemcy zarządzili wysiedlenie mieszkańców Ja
sia i zaczęli systematycznie burzyć i palić miasto. Wojska sowieckie zatrzymały się
w ofensywie w sierpniu 1944 w odległości 10-12 km przed Jasłem. Ofensywa sowiec
ka 15.01.1945 zaskoczyła Niemców. Wojsko kwaterujące w Gorajowicach zajmujące
się paleniem miasta nie zdołało zniszczyć dworu i budynków gorajowickich. Tak więc
nowe władze jasielskie miały w pobliżu duży budynek do wykorzystania. Ulokowało
się tu starostwo i urzędy powiatowe, później szpital. Gdy zbudowano w gorajowickim
parku szpital miejski, w dworze ulokowała się szkoła pielęgniarek i działa tu do dziś.
Niestety, budynek niszczeje z braku konserwacji.
Majątku nie sparcelowano, powstał PGR, który jednak w ostatnich latach prze
stał istnieć. M. S. po wojnie zdecydował się osiąść na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Pracował w Victoria and Albert Museum w Londynie, dorabiając rysunkami koni,
które sprzedawał w formie pocztówek. Uzyskał niewielką emeryturę. Ceniono go
w pracy, bowiem znał kilka języków. Zm. w Londynie i pochowany został na cm. Gunnersbury.
Żoną M. S. była od 1923 Izabella Krzeczunowicz h. własnego (1899-25.05.1957),
córka Waleriana i Ilony Fricke de Sovenyhaza, wł. maj. Jaryczów (pow. lwowski). Po
1945 Iza S. pozostała w kraju. Zm. w Krakowie. Dzieci nie mieli.
Dok.: zob. biogram Tadeusza Adama Sroczyńskiego.

Zbigniew Sroczyński
SROCZYŃSKI KAROL MARIA h. Nowina (31.08.1892-30.07.1965), wł. maj. Rzędzianowice (pow. mielecki) i Wychylówka (pow. tarnowski), bankowiec. Syn
Ta
deusza Adama (1858-1942) i Zofii z hr. Zborowskich (1861-1902). Ur. w Jaśle.
Rodzeństwo: zob. biogram Tadeusza Adama Sroczyńskiego.
Dzieciństwo spędził w Jaśle i Gorajowicach. Maturę zdał w Gimn. im. Jana Sobie
skiego w Krakowie i podjął studia prawa na UJ. W 1914 zgłosił się do Legionów, ale
nie został przyj ęty z powodu wady wzroku. Został sekretarzem w naczelnym Komite
cie Narodowym przy prof. Władysławie Leopoldzie Jaworskim i pełnił tę funkcję do
1916. Studia ukończył w 1917, otrzymując dyplom dr praw. Pozostał jeszcze w Krako
wie, aby studiować w Akademii Handlowej na kierunku bankowość.
Po ukończeniu prawa dostał od ojca maj. Rzędzianowice (252 ha), którym krótko
zarządzał osobiście. W 1920 uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Komisja le
karska tym razem nie była tak rygorystyczna i K. S. został przyjęty do 2 p. kaw. z adno
tacją „pospolite ruszenie bez broni”.
Po ślubie z Walerią Żeleńską w 1921 sprzedał Rzędzianowice, kupił leśny maj. Wy
chylówka, na którym osadził leśniczego. Rodzina zamieszkała we Lwowie, gdzie K. S.
podjął jpracę w banku. W 1927 wszedł do spółki przedstawicielstwa samochodów
Steyr. Światowy kryzys gospodarczy spowodował zastój w polskim przemyśle i rolnic
twie. Nabywcy samochodów nie spłacali rat, a bank, który udzielił kredytu pod za
staw hipoteczny na maj. Wychylówka, zajął hipotekę, majątek został stracony. K. S.
przez dwa lata bezskutecznie zabiegał o pracę. Dopiero w 1932 z pomocą krewnych
uzyskał stanowisko prokurenta w banku polsko-angielskim (The British and Polish
Trade Bank Ltd.) w Wolnym Mieście Gdańsku. K. S. działał w Związku Polaków.
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Bank „British-Polish” był de facto w 95%
własnością polskiego BGK. Po wojnie okaza
ło się, że rezydowały w nim 3 wywiady: wice
prezes Brytyjczyk był rezydentem wywiadu
angielskiego w Wolnym Mieście Gdańsku,
urzędnik Czesław Tejkowski był w polskiej
„dwójce”, aresztowany, zginął w obozie kon
centracyjnym w Stutthofie. Inny urzędnik
o polskim nazwisku był gestapowcem.
K. S. został delegowany 31.08.1939 do
Gdyni celem przewiezienia i zdeponowania
w BGK skarbca bankowego. Nie zdołał już
wrócić do domu. Pociągiem towarowym, „li
nią węglową” omijającą teren Gdańska po
kilku dniach dotarł do Warszawy, gdzie spot
kał swą rodzinę, która wakacje spędzała
w Gorajowicach. Mieszkanie we Wrzeszczu,
wraz z całym majątkiem, zostało już o świcie
1 września nawiedzone przez gdańską polic
ję i oplom bow ane. Polską inteligencję
w Gdańsku aresztowano.
Karol Sroczyński
K. S. wraz z rodziną przeżył okupację nie
miecką w Warszawie, pracując krótko jako
tłumacz w Zarządzie Miasta u prezydenta Stefana Starzyńskiego, później dostał po
sadę w banku. Był czynny w konspiracyjnej Delegaturze Rządu współpracując z Kazi
mierzem Straszewskim i Stanisławem Tyszkiewiczem. K. S. z rodziną wynajmowali
mieszkanie w willi żony Melchiora Wańkowicza na Żoliborzu i tu w czasie Powstania
Warszawskiego po raz drugi stracili swoje mienie. Po upadku Powstania, z ranną cór
ką na noszach, poprzez obóz w Pruszkowie dotarli do Krakowa. Po zakończeniu woj
ny K. S. z żoną i córką wrócili do Warszawy. S. K. pracował w handlu zagranicznym
w Centrali „Społem”, w PHZ „Zagrot”, później w Komisji Dewizowej NBP. W 1962
uległ ciężkiej kontuzji w wypadku drogowym, pozostał inwalidą do śmierci w 1965.
Zm. w Warszawie i pochowany jest na cm. Powązkowskim.
Żoną K. S. była Waleria z Żeleńskich z Żelanki (1901-1992), córka wl. krakow
skiego „Zakładu Witrażów S. G. Żeleński”. Była osobą wykształconą o szerokich za
interesowaniach. Przed wojną była aktywną działaczką harcerską i polonijną w Gdań
sku. Dzieci: 1. Krystyna (ur. 1922 w Krakowie), doc. dr historii, za Andrzejem Wyczańskim, prof. historii, członkiem zwyczajnym PAN (rozwiedziona). W czasie oku
pacji studiowała na tajnym uniw., po 1945 kontynuowała studia w Krakowie na UJ,
doktorat uzyskała na Wydz. Historycznym UW, pracowała w Inst. Historycznym UW,
a następnie w Ośrodku Informacji Naukowej PAN. W czasie II wojny światowej czyn
na w konspiracji ZWZ-AK, łączniczka szefa BIP KG AK. W Powstaniu Warszaw
skim przewodniczka w kanałach; przeprowadzała m.in. oficerów Komendy Głównej
ze Starówki do Śródmieścia. Odznaczona 2-krotnie Krzyżem Walecznych. Przepro
wadzając grupę ze Starówki na Żoliborz 27.08. została ranna od granatu wrzuconego
przez Niemców do kanału. Od 1990 czynna w Światowym Związku Żołnierzy AK,
była prezesem Koła Żołnierzy Komendy Głównej. Zredagowała kilka książek doty
czących Powstania Warszawskiego; 2. Zbigniew (1923 w Gorajowicach - 2004 w War
szawie), przemysłowiec. Od 1940 czynny w konspiracji. Ukończył podchorążówkę
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AK, byJ w partyzantce AK 35 p. p. na Podlasiu. Odznaczony Krzyżem Walecznych,
Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK. Od 1990 czl. Światowego Związku
Żołnierzy AK, prezes koła, członek Prezydium ZG. Pracował w Min. Energetyki,
Elektrowni Żerań, INCO (dyr. biura handl.). W l. 1980-1990 prowadził firmę polo
nijną drzewną, potem w przemyśle prywatnym. Oż. z Jadwigą Ełaliną Jaworską,
żołnierzem AK.
Dok.: PSB, t. 40, s. 212-213 (życiorys Walerii i Karola Sroczyńskich); Z. Sroczyński, Sroczyńscy. Opowieści
rodzinne, Kr. 2001.

Zbigniew Sroczyński
STAROWIEYSKI STANISŁAW KOSTKA h. Biberstein (11.05.1895-13.04.1941),
wł. maj. Zimno, adm. maj. Łaszczów, Grodysławice, Nadolce (pow. Tomaszów Lubel
ski). Syn Stanisława Jana, szambelana papieskiego, dr obojga praw, i Amelii Krystyny
z Łubieńskich. Ur. w Bratkówce (lub w Ustrobnej).
Rodzeństwo: 1. Zofia Starowieyska Morstinowa (1891-1966). Ukończyła Liceum
SS. Urszulanek w Kołomyi. I wojnę światową spędziła w Wiedniu, w Poznańskiem
i w Krakowie, gdzie później zamieszkała na stałe. W 1917 wyszła za Zygmunta hr.
Morstina (1888-1954), wł. maj. Święcice w pow. miechowskim, brata Ludwika Hiero
nima hr. Morstina, dramaturga, poety i powieściopisarza. Interesowała się literaturą,
pisywała biografie pisarzy, zajmowała się biblistyką. Należała do zwolenników zmian,
jakie wprowadzał Sobór Watykański II. Niemal od powstania „Tygodnika Powsze
chnego” była związana z tym czasopismem, jako sekretarz redakcji i autorka artyku
łów; 2. Marian (1899-1941?), dr praw, wł. maj. Bratkówka i Ustrobna w pow. kro
śnieńskim, przemysłowiec. Aresztowany przez Ukraińców w Łaszczowie, osadzony
przez Sowietów w obozach w Hoszczy i Horyńcu, zginął prawdopodobnie w obozie
podczas niemieckiego bombardowania.
S. S. pochodził z Bratkówki nad Wisłokiem w pow. krośnieńskim, w 1914 zdał ma
turę w szkole OO. Jezuitów w Chyrowie, zaliczył pierwszy rok studiów, powołany
do armii austriackiej, od 1917 służył w WP. Bral udział w wyprawie kijowskiej i bitwie
warszawskiej 1920. Po ślubie z Marią z Szeptyckich w 1921 osiadł w Łaszczowie, który
został mu oddany w administrację. Natychmiast zajął się zniszczonym wojnami ma
jątkiem. Małżonkowie zamieszkali w oficynie, gdyż łaszczowski pałac został spalony
przez Rosjan w 1915.
S. S. był wymagającym pracodawcą, ale jednocześnie wszystkich swych pracowni
ków otaczał opieką. Pracę na roli rozumiał nie tylko jako źródło dochodu, ale obo
wiązek i odpowiedzialność za pracowników i ich rodziny. Stąd troska o sprawy socjal
ne, opieka lekarska czy pomoc materialna dla najbiedniejszych. Przy czym robił to
bardzo dyskretnie. Pomagał wszystkim, bez względu na narodowość czy wyznanie re
ligijne. Raz w tygodniu, w piątki, wraz z łaszczowskim proboszczem jeździł do ubo
gich i potrzebujących pomocy parafian. Ściśle współpracował z teściem (Aleksan
drem Szeptyckim) w działaniach społecznych. Był prezesem lubelskiej Akcji Katolic
kiej i oddziału Akcji w Tomaszowie Lubelskim. Działalność społeczna zapoczątko
wana w Łaszczowie i Łabuniach nie zyskała poparcia ze strony władz państwowych,
w czasie zebrań Akcji zdarzały się prowokacje polityczne. Sprzeciw obu rodzin: Szep
tyckich i Starowieyskich budziła akcja niszczenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie. S. S. w Łaszczowie od 1924 gromadził nauczycieli, którym (chcąc uchronić
ich przed wpływami ideologu komunistycznej) proponował rekolekcje.
Na początku wojny, we wrześniu 1939 został aresztowany przez Sowietów, udało
mu się jednak zbiec. Z kolei 19.06.1940 został zatrzymany (wraz z teściem) przez ge
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stapo. Więziony był w Rotundzie Zamojskiej, następnie na Zamku Lubelskim,
w obozie Sachsenhausen Oraniennburg i w Dachau, gdzie został zamęczony na
śmierć. W obozie doprowadził do nawrócenia niewierzącego więźnia, dzielił się
racjami żywnościowymi z innymi więźniami, organizował pogadanki dla najbardziej
załamanych, przewodniczył nabożeństwom w bloku, przygotowywał współwięźniów
do spowiedzi.
Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej odznaczony Krzyżem Walecznych i Vir
tuti Militari. 13.06.1999 papież Jan Paweł II ogłosił S. S. błogosławionym.
Oż. 24.08.1921 w Łabuniach z Marią Teresą Zofią hr. Szeptycką (12.12.189413.04.1976), córką *-►Aleksandra (1866-1940) i Izabeli z Sobańskich. Ich dzieci:
1. Ignacy (1922-1995); 2. Aleksander Maria (10.11.1923 w Łaszczowie -1944 w War
szawie). Był abs. Gimn. OO. Jezuitów w Chyrowie, żołnierzem ZW Z-AK (ps.
„Oleś”), uczestnikiem Powstania Warszawskiego, w czasie którego zginął w kana
łach; 3. Maria (1925-1970); 4. Stanisława (1927-1959); 5. Elżbieta Robinson (ur.
1929); 6. Andrzej Maria (ur. 1931), inż. mechanizacji rolnictwa, wieloletni dyr. „Agromy”, członek PTZ i Światowego Związku Żołnierzy AK, oż. z Marią z Jaroszyń
skich h. własnego (ur. 14.02.1930 w Krakowie), córką Antoniego i Jadwigi ze Skarbek-Borowskich, ich dzieci: 6.1. Barbara (ur. 10.11.1951 w Krakowie), mgr AWF, za
Wiesławem Lidwinem, konserwatorem Muzeum Narodowego w Krakowie, ich córka
6.1.1 Dominika Zofia (ur. 1980), 6.2. Teresa (ur. 31.01.1953 w Krakowie), za Andrze
jem Bispingiem h. własnego, ich dzieci: 6.2.1. Anna (ur. 1978), 6.2.2. Andrzej (ur.
1981); 6.3. Wojciech (ur. 3.12.1960 w Krakowie), abs. PK, wł. firmy prywatnej, oż.
z Beatą ze Skarbek-Malczewskich, aktorką Teatru Starego, mają dwie córki.
Dok.: Almanach Woreyd 1928; A. Bisping, Nasze Massalany, W. 1992; S. Leitgeber, Nowy almanach;
B. Mamon, Dom. 25-lecie śmierci Zofii Starowieyskiej-Morstinowej, „Tygodnik Powszechny” 1991, nr 27;
K. hr Orłowski, Jaroszyńscy herbu własnego, Buenos Aires, W. 1995; ks. M. Starowieyski, Sprawiedliwy z wia
ry żyje. Życie i męczeństwo Stanisława Starowieyskiego, Kr. 1999; Z. Starowieyska-Morstinowa, „Patrzę
i wspominam”; „Nie tylko Pierwsza Brygada...”; Informacje rodziny Szeptyckich.

Piotr Szymon Łoś
SUCHODOLSKI EDWARD h. Jastrzębiec (1.07.1878-21.04.1940), współwł. maj.
Mościska (pow. krasnostawski). Syn Jana, powstańca z 1863, dzierżawcy maj. Stary
Zamość (pow. zamojski), i Marii z Osieckich, a wnuk Franciszka Józefa i Karoliny
Radziszewskiej. Ur. w Wierzchowinach.
Rodzeństwo: 1. Magdalena, za Kazimierzem Porębskim; 2. Aleksander Feliks
(ok. 1885-1932), oż. z Zofią z Suchodolskich (1892-1974), córką Eustachego (184316.11.1910), wł. maj. Wielkopole (pow. krasnostawski), i Józefy z Kosteckich (4.03.
1862 w W ielkopolu-1.07.1947 w Lublinie), ich syn 2.1. Wojciech (14.02.1922-1944),
żołnierz AK, zginął w Powstaniu Warszawskim.
E. S. uczył się w szkole realnej w Warszawie, następnie podjął studia (architektura)
na PW. Dalszą edukację kontynuował w Petersburgu. Po skończeniu nauki pracował
w kolejnictwie w Rosji, m.in. przy budowie kolei transsyberyjskiej.
Po ślubie (1911) z Zofią z Trąbczyńskich, spłacając rodzeństwo żony osiadł na
otrzymanych w wianie Mościskach (782 ha). Mościska posiadały stary drewniany
dwór, dobudowany do dawnej kaplicy ariańskiej, która miała potężne półtorametro
we mury oraz głębokie i wilgotne piwnice. Dom był urządzony starymi meblami,
ozdobiony obrazami (m.in. portrety pędzla Januarego Suchodolskiego), srebrami,
porcelaną. Znajdowała się tu również cenna biblioteka, zawierająca liczne starodru
ki, np. Wielką Encyklopedię Francuską. Księgozbiór E. S. otrzymał w spadku po swo
im krewnym Edmundzie Suchodolskim z Gościeradowa. W 1915 wycofujące się woj
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ska rosyjskie spaliły wszystkie zabudowania gospodarcze, ocalał jedynie dwór dzięki
łapówce wręczonej kozakom. Sytuacja finansowa majątku w okresie międzywojen
nym nie była dobra, gdyż ciążyły na nim różne zobowiązania, w tym pożyczki TKZ,
spłaty rodzeństwa żony E. S. Część ziemi została oddana chłopom na likwidację ser
witutów. Dodatkowe kłopoty spowodował kolejny już pożar w Mościskach, kiedy to
od pracującej lokomobili zapaliły się budynki folwarczne. E. S. był członkiem ZZ. Z e
brania okolicznych ziemian często odbywały się w Mościskach,
We wrześniu 1939 majątek przekazał znaczną część koni dla WP. Resztę inwenta
rza żywego (konie i krowy) zabrały w końcu września wojska sowieckie, Jesienią 1939
E. S. udało się w części odbudować inwentarz żywy gospodarstwa, m.in, zakupił nowe
konie. E. S. razem z żoną 1.03.1940 zostali aresztowani przez gestapo i wywiezieni do
Zamościa na podstawie fałszywego donosu, że posiadali „broń, amunicję i telegraf’.
Autorem donosu była żona jednego z robotników rolnych, która miała pretensję do
dworu za to, iż jej mąż dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w stalagu. Po
trzech dniach Suchodolskich przewieziono do Lublina na Zamek, następnie do War
szawy. Początkowo byli w więzieniu przy ul. Rakowieckiej, a po kilku dniach znaleźli
się na Pawiaku, 21.06.1940 rozstrzelani w Palmirach.
E. S. oż, 17.06.1911 w Warszawie w kościele Zbawiciela z Zofią z Trąbczyńskich
(26.06.1875 w Mościskach - 21.06.1940 w Palmirach), córką Władysława i Stefanii
z Załęskich, wl. maj. Mościska. Ich dzieci: 1. Maria, zm, jako uczennica Gimn. Sacre
Coeur we Lwowie; 2.
Janina, za Gostyńskim (ur. 20.08.1913); 3. Tomasz (5.05.
1920-4.09.1939), abs. Gimn. im. Stefana Batorego w Lublinie, harcerz, abs. Szkoły
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1938-1939), student SGGW, we
wrześniu 1939 jako podch. 2 p. s. k. zginął w walce z Niemcami pod Kamieńskiem k.
Częstochowy, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari.
Dok.: Spis obywateli, s. 117,143; Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 21; Kawaleria polska, s. 87; K. Jasiewicz, Lista
strat, s. 1007-1008; Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego. „Szkoła Lubelska” 1906-1936,
L. 1936, s. 101,168-169,373; Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji, L. 1958, s. 110;Radomyski,s. 85; Kawa
lerowie Virtuti Militari 1792-1945, Koszalin 1997, s. 511; Inskrypcje z cmentarza w Gorzkowie; Informac
je Janiny Gostyńskiej z Warszawy.

Tadeusz Epsztein
SULIMIERSKI BRONISŁAW PIOTR PAWEŁ h. Starykoń (29.06.1863-18.01.
1952), wł. maj. Straszewo (pow. Aleksandrów Kujawski), Syn Kornelego (1833-1904)
i Adaminy Markowskiej h. Szeliga (ok. 1836-1909). Ur. w Straszewie.
Przodkowie rodu Sulimierskich i Sulimirskich h. Starykoń wywodzą się z Sulimirzyc z ziemi sieradzkiej. Sulimirzyce, obecna nazwa Sulmierzyce (pow. Pajęczno, woj.
łódzkie), należały do rodu od XV w. do końca XVII w. W miarę rozradzania się rodu
jedna z jego gałęzi przeniosła się do Lubca, również w ziemi sieradzkiej. Z niej to wy
wodzi się Korneli Sulimierski, który stał się protoplastą kujawskiej linii Sulimier
skich z: Konecka, Iłowa, Świerczynka. Korneli S. był kolatorem kościoła w Konecku.
Rodzeństwo: 1. Maria (1849-1909), za Gustawem Siemieńskim h. Leszczyc, wl.
maj. Dubidze k. Częstochowy (pow. Pajęczno); 2. Jan (zm. 1922), wł. maj. Wąsewo
(pow. radziejowski), oż. z Jadwigą Grodzicką h. Łada; 3. Józef (1867-1907), wl. maj.
Dobre (pow. rypiński), oż. z Marią Różycką (1874-1946) h. Doliwa z maj. Wlewsk
(pow. działdowski); 4. Władysław (1868-1940), wł. maj. Koneck (pow. Aleksandrów
Kujawski), oż. z Ireną Łebkowską (1873-1939) h. Dąbrowa wł. maj. Pęcławice k. Kut
na (pow. łęczycki). Władysław był również wł. Gołąbek k. Warszawy; 5. Wanda
(1871-1927), za Stanisławem Różyckim (1866-1912) h. Doliwa, z maj. Wlewsk (pow.
działdowski), wł. maj. Zajączkowo (pow. Nowe Miasto Lubawskie); 6. Bolesław
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Bronisław Sulimierski

Jadwiga Sulimierska

(zm. jako dziecko); 7. Stefan (1876-1950), wł. maj Iłowo (pow. radziejowski), praw
nik, oż. z Eugenią Gronowską (maj. Iłowo został sprzedany w 1. 20. XX w.); 8. Ta
deusz, prawnik, abs. i złoty medalista uniw. w Dorpadzie (obecnie Tartu w Estonii),
zmarł tragicznie po uzyskaniu dyplomu; 9. Antoni (zm. jako dziecko).
B. S. początkowe nauki pobierał w domu. Gimnazjum ukończył w Warszawie,
mieszkając na stancji u Artura Sulimierskiego, który był bratem Filipa — twórcy zna
nego Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, redak
tora „Wędrowca” oraz współzałożyciela pisma „Wszechświat”. Bezpośrednie kon
takty B. S. z Arturem i Filipem Sulimierskimi (abs. Szkoły Głównej w Warszawie) stwo
rzyły atmosferę nauki, mającą niewątpliwy wpływ na kształtowanie umysłu i osobowo
ści młodego wówczas B. S., który następnie studiował rolnictwo na uniw. w Halle.
Zdobyta wiedza, zamiłowanie do rolnictwa, pracowitość, a następnie również
działalność społeczna wytworzyły mu opinie dobrego, rzetelnego gospodarza. Auto
rytet, szacunek i dużą popularność, jakie B. S. zdobył w środowisku ziemiańskim,
sprawiły, że został wybrany na prezesa Kujawskiego ZZ.
B. S. był zamiłowanym myśliwym. W posiadaniu rodziny zachowała się fotografia
z polowania na Kujawach z 1925, która stanowi stronę tytułową części 5-tej słowni
ka biograficznego „Ziemianie Polscy XX wieku”. B. S. interesował się również kon
kursami hipicznymi, organizowanymi, m.in. w Ciechocinku, na których spotykali się
okoliczni ziemianie.
Po wybuchu wojny w 1939, Niemcy wyrzucili B. S. i jego żonę z maj. Straszewo. Od
tej pory życie Sulimierskich zostało związane z ich owdowiałą w 1939 córką — Hanną
Sokołowską. Zamieszkali oni w Warszawie przy ul. Wilczej. Utrzymywali się z wynaj
mowania paru koni, które wraz z ich osobistymi rzeczami dojechały z Kujaw do War
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szawy. W 1942, w okupowanej przez Niemców Warszawie, B. S. i Jadwiga obchodzili
jubileusz 50-lecia małżeństwa.
Podczas Powstania Warszawskiego córka Hanna wykonywała codziennie niezbęd
ne zabiegi medyczne ratujące życie ojca. Dzięki jej heroicznym wysiłkom cudem
przeżyli powstanie. Następnie wraz z ludnością opuścili stolicę i zostali skierowani do
obozu przejściowego w Pru
szkowie, skąd wydostał ich syn
Leonard. B. S. wraz z żoną
i córką przywiezieni zostali do
Gołkowa. Następnie od 1946
na stałe zamieszkali w Gołąb
kach k. Warszawy, razem z sy
nem Leonardem, synową Bo
gumiłą i trojgiem wnuków.
Otoczeni byli życzliwą i ser
deczną atmosferą pokolenio
wej rodziny.
B. S. był prawym, rzetelnym,
człowiekiem o wysokiej kultu
rze. Był to przystojny mężczy
zna, o regularnych rysach, ła
godnym wyrazie twarzy i mąd
rym spojrzeniu. Pomimo wielu
ciężkich przeżyć, jego twarz by
ła promienna, zjednująca oto
czenie. W posiadaniu rodziny
jest ocalały portret B. S. pędzla
Rupniewskiego. B. S. zmarł
w wieku 89 lat w Gołąbkach
k. W arszawy, a jeg o żona
zmarła mając 78 lat. Zostali
pochowani w grobowcu ro
dzinnym na Starych Powąz
Bronisław Sulimierski z dziećmi
kach w Warszawie (kw. D l, 5/6
— brama IV). Po śmierci B. S.,
rodzina otrzymała list kondolencyjny od Prymasa Polski, Kardynała Stefana Wyszyń
skiego, w którym podkreślał jego gorliwą wiarę oraz zasługi w działalności Sodalicji
Mariańskiej Ziemian na terenie ziemi kujawsko-dobrzyńskiej.
B. S. oż. się 5.10.1892 we Wlewsku z Jadwigą Różycką (10.04.1871-16.05.1949)
h. Doliwa, córką Władysława, wł. maj. Wlewsk k. Lidzbarka (pow. działdowski),
i Melanii Ossowskiej h. Dołęga.
Dzieci: 1. ** Leonard (1893-1958); 2. Anna (13.02.1897-17.09.1972), za Henry
kiem Sokołowskim h. Korab (9.11.1891-29.03.1939), wł. maj. Wysocin (pow. Alek
sandrów Kujawski). Bezdzietni. Hanna posiadała wybitne zdolności matematyczno-humanistyczne i artystyczne. Autorka licznych wierszy, w tym najciekawszego
Na wilki — oddającego atmosferę polowań, w których uczestniczyła. Miała silną oso
bowość. Po zakończeniu wojny podjęła pracę w szkolnictwie, a po śmierci rodzi
ców pracowała w warszawskim oddziale KUL. Następnie zajęła się nasiennictwem
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i ogrodnictwem, które z zamiłowaniem prowadziła do śmierci. Pochowana została
w grobie męża, w Bądkowie k. Wysocina.
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawski, s. 66; Materiały, fotografie i wspomnienia rodzinne; List kondolencyj
ny Prymasa Polski z dn. 21.01.1952 nr 461/52; Oryginał wiersza Hanny z Sulimierskich Sokołowskiej pt.
Na wilki w posiadaniu rodziny.

Mana z Sulimierskich Rościszewska
SULIM1ERSKI LEONARD h. Starykoń (14.11.1893-15.06.1958), wł. maj. Chromowola, części maj. Koneck oraz młyna w Wagańcu k. Nieszawy (pow. Aleksandrów Ku
jawski), inż. rolnik. Syn
Bronisława (1863-1952), wł. maj. Straszewo (pow. Alek
sandrów Kujawski) i Jadwigi Różyckiej (1871-1949) h. Doliwa z Wlewska (pow. dział
dowski). Ur. w Straszewie.
Rodzeństwo: zob. biogram Bronisława Sulimierskiego.
L. S. ukończył we Włocławku, w 1911 Gimn. Ziemi Kujawskiej wydz. agrono
miczny. Zamiłowania rolnicze kształtował wcześnie, w majątku ojca. Zgodnie z ob
ranym kierunkiem zainteresowań, studiował rolnictwo na UJ w Krakowie, które
ukończył w 1917, uzyskując tytuł inż. rolnictwa. Studia te uzupełnił w Wiedniu. Od
był też praktyki rolnicze we wzorowo prowadzonych majątkach kujawskich.
L. S. w 1918 zgłosił się na ochotnika do two
rzącego się WP i brał udział w wojnie pol
sko-bolszewickiej 1919-1921. Przed pójściem
na wojnę matka podarowała mu ryngraf z wize
runkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, pole
cając syna Jej opiece. L. S. w 1919 wcielony był
do 3 P. Uł. Wielkopolskich, który 13.02.1920
zmienił nazwę na 17 P. Uł. Wielkopolskich
(zgodnie z rozkazem MSWojsk.). Otrzymał sto
pień ppor. L. S. został odznaczony srebrnym
krzyżem orderu wojennego Virtuti Militari V
kl. za bohaterską walkę w wyprawie na Kijów
i wkroczenie do Kijowa (7.05.1920), a później,
w czasie kontrofensywy, za rajd na Kowel
(wrzesień 1920), w kolumnie wypadowej majo
ra Władysława Bochenka, w której L. S. dowo
dził szpicą aut pancernych.
L. S. po zakończeniu działań wojennych
prowadził maj. Chromowola na urodzajnych
glebach kujawskich. Mając wykształcenie rol
nicze i wielkie zamiłowanie do ziemi, stosował
nowoczesne m etody gospodarow ania, co
Leonard Sulimierski
oczywiście miało wpływ na uzyskiwaną wyso
kość plonów (pszenicy, jęczmienia, buraków
cukrowych) i produkcyjność gospodarstwa. L. S. należał do Kujawskiego ZZ i wraz
z ojcem -> Bronisławem brał czynny udział w działaniach tej organizacji. Mieszkając
od dziecka na wsi, był wiernym miłośnikiem koni. Uczestniczył w konkursach hipicznych,
m.in. organizowanych w uzdrowisku Ciechocinek, na których spotykali się okoliczni zie
mianie. Był również zamiłowanym myśliwym. Brał udział w wielu polowaniach. Należał do
Pol. Związku Łowieckiego i był stałym czytelnikiem „Łowcy Polskiego”. Jednakże po woj
nie już rzadko uczestniczył w polowaniach, pozostała mu jednak pasja myśliwska. L. S. był

150

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

energiczny, zawsze uczciwy, odpowiedzialny oraz rzetelny w pracy, czego wymagał od sie
bie i innych. Był także elegancki i towarzyski — adorował ładne damy i taką właśnie wybrał
żonę, która była ukochaną i dzielną partnerką Jego życia.
L. S. 2.10.1935 poślubił Bogumiłę z Lubrańca Dąmbską h. Godziemba (26.11.1909
w Sędzicach - 31.12.1991 w Warszawie), córkę Artura (1878-1917), wł. maj. Sędzice
(pow. Nowe Miasto Lubawskie) i Kazimiery z Sikorskich, h. Cietrzew (1880-1969),
z maj. Leśno (pow. chojnicki). Ślub brał w mundurze galowym 17 P. Uł. Wielkopol
skich, szanując go jako symbol odrodzonego Państwa Polskiego.
L. S. w pierwszej połowie września 1939, w związku ze zbliżającym się frontem nie
mieckim, wraz z żoną i trojgiem małych dzieci opuścił Chromowolę. Udał się samo
chodem w kierunku wschodnim po drogach zatłoczonych przez uciekinierów i woj
sko polskie, które były już bombardowane. Dotarł za Bug w rejon Włodawy.
W wyniku agresji sowieckiej 17.09.1939 sytuacja zmieniła się diametralnie, i — mi
mo możliwości udania się wraz z wojskiem polskim do Rumunii — ze względu na
pozostawionych rodziców i siostrę zdecy
dował się na podróż powrotną do central
nej Polski. Nie mając już możliwości po
wrotu do własnego majątku (Kujawy były
włączone do Rzeszy), wraz z żoną i dzieć
mi, zatrzymał się u rodziny. Początkowo
u Tadeuszów Siemieńskich w maj. Czaryż, a następnie u Jacków Siemieńskich
w maj. Żytno k. Radomska, gdzie poma
gał w administrowaniu i gospodarowaniu.
Tereny te, na których działała partyzan
tka, wchodziły w skład GG. Dwór w Żyt
nie stanowił bazę żywieniową nie tylko
dla licznie zgromadzonych tu uciekinie
rów z różnych stron Polski, ale również
dla oddziałów AK oraz innych organiza
cji, i tzw. ludzi z lasu. L. S. został w Żytnie
aresztowany przez Niemców i osadzony
w więzieniu w Radomsku. Sytuacja była
już beznadziejna. Przesłał do żony, która
podjęła ryzykowne starania o uratowanie
męża, list pożegnalny. Nastąpił cud —
cud uwolnienia, wyproszony gorącą mod
litwą i zdecydowanym działaniem żony.
W celu zatarcia śladów L. S. musiał naty
chmiast opuścić Żytno. Przedostał się do
Bronisław Sulimierski z synem Leonardem
Warszawy, gdzie nawiązał kontakt z ro
i wnukiem Bronisławem
dzicami i owdowiałą siostrą, która od
momentu wyrzucenia z majątków mie
szkała z nimi. Następnie wyjechał do Grójca i tam, razem ze wspólnikiem, prowa
dził sklep nasienny. W 1943 L. S. sprowadził żonę z dziećmi do Gołkowa k. Pia
seczna, gdzie wynajął mieszkanie i stąd dojeżdżał „ciuchcią” do pracy w Grójcu. Po
upadku Powstania Warszawskiego L. S. wydostał z obozu pruszkowskiego rodziców
i siostrę, którzy razem z jego rodziną zamieszkali w Gołkowie.
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We wrześniu 1944, w wyniku dekretu PKWN o reformie rolnej, maj. Chromowola
został rozparcelowany. Polskie władze komunistyczne nie dalyjuż możliwości powro
tu nawet do własnego domu.
L. S. rozpoczął pracę w Toruniu, polegającą na zarządzaniu majątkami ziemskimi,
należącymi do U. T. Mimo nienagannej opinii władz Uniw. Toruńskiego, został usu
nięty z pracy ze względu na pochodzenie ziemiańskie i bliskość byłych kujawskich po
siadłości. Charakterystyczne było wypowiedzenie pracy w Toruniu, przeprowadzone
w obecności funkcjonariusza SB, który podczas tej rozmowy ostentacyjnie bawił się
pistoletem. Od tej pory pochodzenie ziemiańskie zawsze już stanowiło zasadniczą
trudność w znalezieniu nowego zatrudnienia. Ostatecznie L. S. zamieszkał już na sta
łe, z rodziną oraz rodzicami i siostrą, w Gołąbkach k. Warszawy. Podejmował pracę
w Warszawie w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach, m.in. w „Inco”, jako akwi
zytor środków owadobójczych stosowanych w budownictwie. Gdy osiągnął dobre wy
niki na przydzielonym obszarze, rozpracowany teren przekazywany był innym „zasłu
żonym” ludziom. L. S, zatroskany o byt rodziny i wykształcenie dzieci, nie mógł się
pogodzić z głupotą i zakłamaniem ludzi oraz systemu. W domu gołąbkowskim często
odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskutowano i wymieniano poglądy. L.
S. był autorytetem i oparciem dla licznej, rozproszonej już po wojnie rodziny i wielu
znajomych, którzy utracili swoje gniazda. Doradzał i pomagał im, kierując się po
prostu ludzką solidarnością. L. S. zm. w Warszawie i został pochowany w grobowcu
rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie.
Po śmierci L. S., jedynego żywiciela rodziny, ciężar utrzymania domu podjęła żona
Bogumiła. Doprowadziła do ukończenia studiów wyższych trojga dzieci. Działała spo
łecznie na rzecz KUL u oraz pomagała wielu potrzebującym ludziom, pozostawiając
po sobie ślad dobra.
Ich dzieci: 1. Bronisław (ur. 1936), abs. UW, dr nauk ekonomicznych UŁw 1976.
Stypendysta m.in. Uniw. Harvarda w USA 1980/1981, Uniw. w Oxfordzie 1991/1992.
Autor ok. 230 publikacji naukowych i artykułów, oż. w 1966 z Elżbietą Furga, abs.
UW. Ich dzieci: 1.1. Leszek (ur. 10.06.1967), bibliotekarz, archiwista; 1.2. Andrzej
(ur. 25.02.1970), abs. PW, Wydz. Inż. Lądowej i podyplomowych studiów zarządzania
Master of Business Administration. 1.3. Wojciech (ur. 4.12.1972), abs. Uniw. Kardy
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydz. Filozofii i Psychologii; oż.
15.01.2005 z Urszulą Bieńkowską, abs. AM; 2. Jan (ur. 1937), abs. SGGW Wydz.
Ogrodniczego, abs. SGGW, oż. w 1967 z Alicją Zielińską. Ich dzieci: 2.1. Sławomir
(ur. 24.06.1968), abs. Technikum Ogrodniczego w Warszawie. Przedsiębiorca, poślu
bił w 1991 Katarzynę Dolecką, dzieci: 2.1.1. Michał (ur. 4.05.1992) i 2.1.2. Karolina
(ur. 27.05.1993); 2.2. Katarzyna (ur. 28.02.1974), abs. 2-letniego Studium Stenogra
fii, Stenotypii i Języków Obcych oraz kursów księgowości i handlu zagranicznego
w Paryżu; 2.3. Karol (ur. 18.01.1982), student Wyższej Szkoły Społeczno-Ekono
micznej; 3. Maria (ur. 1937), abs. UW, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, od 1969 za Je
remiaszem Rościszewskim h. Junosza, abs. PW Wydz. Architektury i Studium Za
gospodarowania Przestrzennego, inż. arch. urbanistą. Dzieci: 3.1. Anna Maria (ur.
13.09.1971), abs. SGH w Warszawie, Wydz. Finansów i Statystyki. Bankowiec.
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 66; ,K sięga pamiątkowa Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej”
wydana z okazji jubileuszu 90-lecia przez koło wychowanków Ziemi Kujawskiej, Włocławek 1992, s. 199;
Zaświadczenie UJ w Krakowie z Dziekanatu Rolniczo-Leśnego. L.401/Fierich z dn. 15.04.1947 dotyczące
studiów Leonarda Sulimierskiego; W posiadaniu rodziny ryngraf darowany przez Matkę w 1918 r. synowi
Leonardowi Sulimierskiemu z napisem: „Pamiątka od Matki 1918”; Zarys histońi wojennejpułków polskich
1918-1920,17Pułk Ułanów Gnieźnieńskich, W. 1929, s. 5, 7,19; T. Kossak, major WP, Wspomnienia wo
jenne 1918-1920 (mps.), s. 134-142; Odpis wniosków dotyczących odznaczenia Leonarda Sulimierskiego
w posiadaniu rodziny.

Maria z Sulimierskich Rościszewska
152

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

SUMIŃSKI ARTUR EDWARD hr. h. Leszczyc (26.07.1865 24.07.1910), zarządca
maj. Uszew (pow. brzeski). Syn Artura Józefa, wł. dóbr Zbójno (pow. płocki), Ryńsk
(w ziemi chełmińskiej) oraz Julinanny z Piwnickich h. Lubicz odm. Ur. w Strasburgu.
Rodzeństwo: 1. Stefan Antoni (29.10.1860 w Zbójnie - 25.11.1930 w Ugoszczy);
2. Zofia Jadwiga (1867-1945), za Janem-Albinem bar. Goetz-Okocimskim; 3. Maria
Julia (1869-1942), za
Stanisławem Czarnowskim; 4. Felicja Wanda (1871-1904),
zakonnica; 5. Ludwika Maria (1872-1843); 6. Jadwiga Antonina (1874-1908), zakon
nica; 7. Izabella Maria (1876-1906), zakonnica.
Po maturze i odbyciu służby w wojsku austriackim podjął pracę w TKZ we Lwo
wie. Zamiłowany myśliwy i kierowca opublikował podręcznik myślistwa Myśliwy
(Kr. 1902) oraz podręcznik Hodowla gołębia rasowego. Standart Polski. Zarządzał dz
ierżawą swej matki Uszew w pow. Brzeskim. Kawaler gwiazdy Zakonu Maltańskiego,
opracował genealogię swej rodziny.
Zaślubił 11.01.1906 Sabinę (Ninę) Annę Marię Oczosalską h. Paprzyca (23.12.
1881 w Rusiatyczach - 15.01.1949 w Krakowie).
Ich dzieci: 1. Albert (1906-1977), mjr WP, wyemigrował po II wojnie światowej;
2. Paweł Piotr (1908-1989), dr zoologii; 3. Artur Jan (1908-1943 bliźniak), kpt. wojsk
brytyjskich, poległ.
Dok.: Materiały rodzinne.

Jan Marian Włodek

SYSKI ZYGMUNT (1897-12.05.1943), współwł. maj. Gąsiorówek (pow. pułtuski),
prawnik, adwokat. Syn Wacława i Leokadii z Adamskich, wł. maj. Bońki, Zawady
i Żelechów (pow. płoński). Ur. w Bońkach.
Z. S. miał sześcioro rodzeństwa.
Dziadek Z. S. Aleksander, oż. z Florentyną z Majewskich, był uczestnikiem Po
wstania Styczniowego. Stryj, ks. Aleksander, publicysta, działacz polonijny w USA,
na wniosek I. Paderewskiego otrzymał tytuł „Kanclerza Sejmów Wychodźstwa
w Ameryce”. Bracia stryjeczni, Jacek Henryk zginął w Katyniu, Stanisław został za
mordowany przez gestapo w 1943.
Z. S. spędził w Bońkach wczesne lata. Był uczestnikiem walk 1920, odznaczony zo
stał medalem. Na studiach w Warszawie uzyskał stopień mgr. praw. Rozpoczął karie
rę zawodową w Płocku, jako zastępca prokuratora, brał udział w słynnym procesie
Mariawitów. Przeniósł się następnie do Czerska (Pomorze), otworzył tam kancelarię
notarialną. W 1933, już jako członek palestry adwokackiej, zamieszkał z rodziną
w Bydgoszczy, gdzie zorganizował świetnie prosperującą kancelarię o szybko rozwi
jającej się praktyce. Wkrótce zasłynął na terenie zawodowym i społecznym jako wyso
ce utalentowany obrońca. W szeroko znanym procesie Płomyka bronił i uzyskał unie
winnienie oskarżonych, jego przemówienia sądowe opublikował „Dziennk Bydgoski”.
Pogarszający się stan zdrowia (wada serca) spowodował jednak decyzję wycofania się
z zawodu. Wybór padł na majątek ziemski, „natura ciągnie wilka do lasu”, mawiał.
W 1937 rodzina Syskich przeniosła się do wcześniej już nabytego maj. Gąsioró
wek. Gąsiorówek, historyczna posiadłość rodziny Tańskich, o której dawnych rozmia
rach świadczyły rozległe podwórza wraz z licznymi zabudowaniami gospodarczymi,
liczył w chwili nabycia go przez Z. S. ok. 200 morgów miary mazowieckiej (120 ha).
Modrzewiowy dwór powstał w 1711, o czym świadczyła data wyryta w pomieszczeniu
kuchennym na zachowanej belce u sufitu, wraz z fragmentami przesłania nieznanego
autora do przyszłych pokoleń: „Ktokolwiek po mnie będziesz tej pracy pożywał
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chleb, pomnij...” Dwór, o ganku pokrytym bujnym bluszczem, rozległej werandzie ot
wartej na drzewa, kwiaty i stawy, otaczały bzy i buldeneże, olbrzymie świerki, kaszta
ny i tuj e. Park wokół dworu, proj ektowany na wzór ogrodów Schónbrunnu, zachował
swą świetność do czasu spalenia dworu przez okupanta i ostatecznych zniszczeń do
konanych w wyniku reformy rolnej 1945. W okresie zaledwie kilku lat gospodarowa
nia, Z. S. rozszerzył znacznie tereny parku, osadzając na nich świerki, topole i klony.
Doprowadził do rozkwitu majątek sztuką gospodarską „z książką w ręku”, jak ma
wiali zazdrośni sąsiedzi, m.in. wprowadzając nowe odmiany upraw, a tradycyjne do
prowadzając do perfekcji. Miał konie pełnej rasy, wśród których Cezar i Kajus były je
go dumą i pasją. Podobnie w zakresie gospodarstwa drobiem, żona Z. S. Halina, rów
nież „z książką w ręku”, dokonała prawdziwej rewolucji, zakładając świetną hodowlę
rzadkich gatunków.
Wrzesień 1939 zastał rodzinę Syskich w Gąsiorówku. Już 6.09. na terenie majątku
zakwaterowały się oddziały wojsk niemieckich w przejściu ku dalszym zniszczeniom.
Zginął wówczas od kuli niemieckiej dwunastoletni syn rządcy, Mieczysław Wiśniew
ski. Majątek wkrótce przeszedł w zarząd okupanta, zarządcą został niejaki Leidreiter. Zamieszkał w okolicy, sprawując okresowe kontrole. Stała groźba wysiedlenia
z majątku ciążyła na egzystencji Syskich. W tych warunkach zdawałoby się niewiarogodne, aby można było uczynić z dworu gąsiorówkowskiego główną kwaterę zastępcy
Komendanta Podokręgu ZW Z-AK, Stanisława Nakoniecznikoff-Klukowskiego,
pseud. „Kmicic”. A jednak taka właśnie propozycja została zgłoszona. Małżonkowie
Syscy nie odmówili. Dwór gąsiorówkowski stał się zatem główną siedzibą „Kmicica”,
tu odbywały się odprawy organizacyjne, stąd Halina S. odwoziła końmi członków Ko
mendy na określone zadania, w zabudowaniach gospodarczych przechowywano do
kumenty organizacji. W listopadzie 1942 „Kmicic” przeszdł do NSZ, zostając komen
dantem Okręgu II, obejmującego teren całego Północnego Mazowsza. Z. S. wraz
z żoną pozostał wierny przynależności do AK, zezwolił jednak, aby dom jego nadal
był kwaterą „Kmicica”, przyjmował członków organizacji stawiających się na odpra
wy, nie sprzeciwiał się, by jego żona w dalszym ciągu pełniła funkcje łącznika.
Późnym wieczorem 6.02.1943 osobnik nazwiskiem Franciszek Zieliński, zdema
skowany zbyt późno jako konfident, zorganizował najazd gestapo na kwaterę „Kmici
ca” w Gąsiorówku. Polegli wówczas w wyniku bezpośredniego starcia na ganku
i przed domem kpt. Wacław Majewski, pseud. „Wacek”, z-ca Komendanta, oraz por.
Tadeusz Ruciński, pseud. „Iglica”, adiutant komendanta. Konfident Zieliński został
zastrzelony przez „Kmicica”. Strzały członków organizacji zdezorientowały Niem
ców, nie mając rozeznania co do liczby walczących, nie ośmielili się ryzykować, ogra
niczyli się zatem do serii oddawanych z oddalenia. Rodzina Syskich i „Kmicic” urato
wała się z oblężenia, uchodząc w ciemnościach z domu pod strzałami.
Na Z. S. i jego rodzinę nałożono karę śmierci, wyznaczono nagrodę za wskazanie ich
miejsca pobytu. Represje sięgnęły okolicznych gospodarzy, wł. maj. Przewodowo, Ma
deja Ponikowskiego oraz rządcę maj. Gąsiorówka, Wiśniewskiego. Zginęli z rąk oku
panta. Poszukiwania Z. S. przez gestapo objęły członków jego dalszej rodziny. Zginął
wówczas zamordowany przez gestapo Stanisław Syski z maj. Zawady, brat stryjeczny Z.
S. Ścigani małżonkowie Syscy i ich dzied zdołali przy pomocy kurierów organizacji ujść
cało, przekroczyć nocą „zieloną” granicę GG, znaleźć schronienie w Warszawie i w Ko byłce pod Warszawą, wszyscy pod zmienionymi nazwiskami: Z. S. jako Stefan Rzewu
ski, Halina z dwoma córkami, Reną Anną i Elżbietą, jako Kwaśniewskie, syn Ryszard
jako Witold Śniatecki. Ze względu na bezpieczeństwo, Z. S. zamieszkał osobno w War
szawie. W czasie nalotu sowieckich samolotów nocą 12.05.1943 zmarł na atak serca,
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przygotowując się do zejścia do schronu. Wkrótce potem Halina S. z synem i córkami
przeniosła się do Warszawy, gdzie wydawało się łatwiej zagubić przed pościgiem, aniże
li w podmiejskiej Kobyłce. Całe jej życie, pełne poświęceń i wyrzeczeń, skoncentrowało
się na trosce i walce o przeżycie jej dzieci. Wybuchło Powstanie Warszawskie, syn *>►
Ryszard, jako kapral podchorąży oddziału Chrobry II, wziął w nim aktywny udział. Po
klęsce Powstania wyszedł w szeregach współtowarzyszy broni do niewoli niemieckiej.
Halina z córkami następnego dnia znalazła się na szosie w tłumie ludności Warszawy,
pędzonej przez żandarmów niemieckich w kierunku obozu w Pruszkowie.
Halina, żona Z. S. współwł. maj. Gąsiorówek (1897-1970), córka Ignacego i Julii
Wiśniewskich, pochodziła ze strony matki z rodu Grzebskich h. Jastrzębiec, sięga
jących czasów Stanisława Grzebskiego (1524-1570) z Grzebska na Mazowszu, prof.
UJ, pochowana razem z mężem na cm. Powązkowskim. Została odznaczona po
śmiertnie wraz z mężem w 1995 Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. Krzyżem
tym został odznaczony również syn ich, Ryszard Syski. Dzieci: 1. Renata Anna; 2. Elż
bieta; 3. »-*■Ryszard.
Latem 1992 w kościele w Gąsiorowie odsłonięta została tablica poświęcona boha
terskiej śmierci kpt. Majewskiego i por. Rucińskiego, poległych „w walce z gestapo
w maj. Gąsiorówek, w domu żołnierzy AK, Haliny i Zygmunta Syskich”.
Dok.: W. Grzebski, Opis wydarzeni w Gąsiorówku w dniu 6 lutego 1943 r., „Szczerbiec”, czerwiec 1994,
s. 21-27; J. Szczepański, Najazd gestapo na Gąsiorówek, „Tygodnik Ciechanowski” 1992, nr 30, s. 5-6; S. Borodzicz, Prawda o Gąsiorówku w powiecie pułtuskim. Dyskusja i Polemika, tamże, nr 1-2, s. 230-233; Nekro
log Haliny i Zygmunta Syskich, Gazeta Niedzielna, Londyn, 25 kwietnia 1993,45/17/2334, s. 3; National Mili
tary Action Cross, pp. 1,35. http://216.239.51.104/searchsyskizygmunt; R. Juszkiewicz, Mławskie Mazowsze
w walce, 1939-1945, W. 1969, s. 212-221; Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. 1, W. 1969,
s. 238-239; J. Szczepański, Ksiądz Aleksander Syski na Mazowszu i wśród Polonii Ametykatiskiej, Ciechanów-Pultusk 1994; R. Syski, Stanisław Grzepski, Geometria to jest miemicka nauka”, Biuletyn Stowarzysze
nia Techników Polskich w Wkiej Brytanii, marzec 1958, XVIII, 2, s. 4CM-4; PSB, t. 9, s. 99-102; („Grzebski
[sic], Stanisław”), H. Stupnicki, Herbarz Polski [...] na podstawie Herbatza Niesieckiego, 1.1, Lw. 1835, s. 203,
Londyn 1963; Materiały i dokumenty rodzinne.

Rena Anna Syska-Lamparska
SYSKI RYSZARD (ur. 1924), współwł. maj. Gąsiorówek (pow. pułtuski), matema
tyk. Syn Zygmunta i Haliny z Wiśniewskich h. Jastrzębiec. Ur. w Płocku.
Do 19 roku żyda gospodarował wraz z ojcem w maj. Gąsiorówek. W czasie okupacji
należał do AK, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Walczył jako kapral pod
chorąży batalionu Chrobry II (Lecha Grzybowskiego). Po upadku Powstania znalazł
się w obozie jenieckim. Po uwolnieniu przez wojska amerykańskie wstąpił w 1944 do
Korpusu gen. W Andersa we Włoszech do p. art. Następnie studiował na polit. w Tury
nie, po czym wyjechał razem z Korpusem do Londynu. Po wyjściu z wojska kontynuo
wał studia na Polish University College (PUC). W 1964 uzyskał doktorat Ph. D. z mate
matyki na University of London. W ramach akcji werbowania uczonych europejskich
do USA R. S. wraz z żoną i czworgiem dzieci wyemigrował w 1960 do USA, gdzie otrzy
mał stanowisko Associate Professor na Wydz. Matematycznym na uniw. w Maryland.
Po dwu latach pracy otrzymał promocję na Full Professor. Pracował tam do emerytury
w 1999, pozostając aktywnie związanym z tym uniwersytetem jako prof, emeryt.
Jest autorem trzech książek matematycznych. Pierwsza, wydana w 1960 w Angli,
doczekała się drugiego wydania w 1986 w Amsterdamie dla międzynarodowego ko
mitetu ITC. Druga, wydana w 1982, także w Amsterdamie, omawia zjawiska czasowe
występujące w klasie procesów Markowa. Trzecia zaś jest podręcznikiem uniwersy
teckim, wydanym w Stanach w 1989. R. S. jest poza tym autorem ponad 150 prac opu
blikowanych w fachowych pismach. Wykładał również w kilku uniwersytetach w USA
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i w Europie (w tym w Polsce). Jest także prof. Pol. Uniw. na Obczyźnie w Londynie.
Należy do kilku tow. naukowych i był promotorem szeregu prac doktorskich.
W 1985 został odznaczony Krzyżem AK, a w 1995 Krzyżem Czynu Narodowego.
W 1990 otrzymał Medal Pol. Tow. Matematycznego.
Żoną R. S. jest Barbara Joanna Mikołajczak (ur. 1927), żołnierz AK, uczestniczka
Powstania Warszawskiego, odznaczona Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Brązowym
Krzyżem Zasługi z Mieczami; jest prawnuczką Czyńskiej h. Lubicz, uczestniczki Po
wstania Styczniowego, pochowanej w Przemyślu w alei zasłużonych. R. S. i Barbara
mają 6 dzieci.
W okresie powojennym R. S. z żoną i dziećmi kilkakrotnie odwiedził Gąsiorówek
i stwierdził naocznie dewastację majątku: spalony dwór, zniszczony park i podupadłe
gospodarstwo spowodowane nie tylko wojną, ale także reformą rolną z lat 1945.
Dok.: W. Zagórski, Wicher Wolności, Londyn 1953; Honorowa Księga Nauki Polskiej, W. 2001; „Journal of
Applied Mathematics and Stochastic Analysis”, special issue dedicated to R. Syski, vol. 11, nr 3, Fali 1998;
Informacje rodziny.

Mieszko Syski
SZUJSKI WŁADYSŁAW h. Pogoń Ruska (23.07.1869-29.11.1914), wł. maj. Msza
na Dolna (pow. limanowski), prawnik. Syn Józefa (1835-1883), historyka, prof. UJ,
i Joanny z Jełowickich h. własnego. Ur. w Krakowie.
W. Sz. ukończył Gimn. Św. Anny (Nowodworskiego) w Krakowie i studia prawni
cze na UJ w 1891 z tytułem doktora. W młodości należał do stowarzyszenia gimna
stycznego „Sokół”. W 1891 został urzędnikiem w prokuratorii skarbu w Krakowie,
którą to funkcję sprawował do 1898. Równocześnie był pełnomocnikiem swej matki
do prowadzenia jej spraw majątkowych. W tymże roku 1891, spełniając życzenie ojca,
jego bibliotekę liczącą ok. 3000 tomów przekazał miastu Nowy Sącz. Biblioteka ta
stała się podstawą utworzenia przez miasto Nowy Sącz biblioteki miejskiej im. Józe
fa Szujskiego.
W. Sz. kupił wraz z żoną Józefą z Zielińskich 8.03.1893 od Romualda i Joanny
Troczyńskch dobra rolno-leśne Mszana Dolna z przyległościami Majdówka, dobra
Glisne i Słomka. Od 15.04.1893 W. Sz. był także wł. fabryki zapałek w Krakowie.
Po odejściu z posady w prokuratorii skarbu zamieszkał w 1900 w swych dobrach
w Mszanie Dolnej i spłacił długi zaciągnięte na kupno tych dóbr. Jednak już w 1905
sprzedał Mszanę Dolną i kupił do spółki z Kazimierzem Osiecimskim, pole naftowe
w Tustanowicach k. Drohobycza. Prawdopodobnie wtedy przeniósł się do Lwowa ra
zem z żoną, dziećmi i matką. Wiercenia zapewne się nie powiodły, a W. Sz. zbankru
tował. Wyjechał do Paryża (11.05.1913) jako przedstawiciel Galicyjskiego Przemysłu
Naftowego. W czasie działania w przemyśle naftowym W. Sz. opublikował 6 prac do
tyczących tego przemysłu. Ostatnia publikacja ukazała się w 1914 w Paryżu pt.: L 'in
dustrie des huiles minerales en Golicie.
Wybuch wojny zastał W. Sz. we Francji. Zgłosił się on od razu jako ochotnik do
wojska francuskiego. Przy rejestracji podał, że jest „wywiadowcą polskim” z „Sokoła”
i mimo wieku (miał wtedy 45 lat) został przyjęty i wysłany razem z innymi ochotnika
mi na przeszkolenie do Bayonne. Sformowano tam kompanię złożoną z polskich
ochotników, zwanych Bajończykami. W. Sz. został chorążym i strażnikiem sztandaru
uszytego specjalnie dla polskiej kompanii batalionu C i p . Legii Cudzoziemskiej.
W. Sz. ze swoją kompanią walczył z Niemcami nad rzeką Marną, gdzie poległ
29.11.1914. Pochowany został uroczyście na polu walki. Dopiero po wojnie przenie
siono jego zwłoki na cm. wojskowy k. Lille.
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Żoną W. Sz. była Józefa Helena Zielińska (ślub w 1890 lub 1891). Mieli dwie córki:
1. Janinę (1891-1896), o drugiej młodszej brak informacji.
Dok.: WAP Kr. II; Schematyzmy galicyjskie; Ossolineum, rkps 15.213/11,15.137/11,14.102/III (fot. grupy
bajończyków).

Jan Marian Włodek (B. K.)
SZUYSKI (SZUJSKI) WACŁAW h. Pogoń Ruska (10.02.1881-17.11.1951), wł. maj.
Kraszewo (pow. ciechanowski), senator RP, prawnik. Syn Romana (1854-1882), współwł.
maj. Tymowa (pow. brzeski) i Józefy Stebnickiej (1850-1881). Ur. w Tymowej.
W. Sz. stracił matkę, gdy miał 7 miesięcy, a ojca — gdy miał 1,5 roku. Po śmierci oj
ca wzięła go na wychowanie siostra ojca Zofia, późniejsza Władysławowa Głębocka.
Kuratorzy małoletnich W. Sz. i jego siostry Wandy, celem lepszego ulokowania ich
majątku, sprzedali dobra Tymowa, a kapitały uzyskane ze sprzedaży ulokowali praw
dopodobnie w przedsiębiorstwach naftowych w Galicji. W 1905 W. Sz. był wł. kopalni
ropy naftowej Chocin w Tustanowicach. W 1912 był członkiem Komisji Kontroli
Krajowego Tow. Naftowego w Galicji, a w 1. 1913-1914 członkiem Wydz. Galicyj
skiego Tow. Naftowego we Lwowie.
W. Sz. miał ukończony Wydz. Prawa oraz Wydz. Historii ULw. W czasie I wojny
światowej służył prawdopodobnie w artylerii, gdzie się zaprzyjaźnił z późniejszym
polskim min. spraw zagranicznych Józefem Beckiem. Przyjaźń ta przetrwała do wy
buchu II wojny światowej.
Po rozwodzie z Aliną Russocką W. Sz. zlikwidował swoje interesy naftowe i na
przełomie 1919 i 1920 kupił dobra rolno-leśne Kraszewo. Posiadał też mieszkanie
w Warszawie. W 1930 W. Sz. był prezesem ZZ w Ciechanowskiem.
We dworze kraszewskim znajdowało się archiwum rodzinne, zawierające genealo
gię kniaziów Szujskich, pochodzących według tych źródeł od „wielkich kniaziów ca
rów moskiewskich”. Wśród dokumentów była
także nominacja nadana przez króla Jana Ka
zimierza Wazę na godność podkomorzego
brzeskiego Konstantemu Janowi Szujskiemu.
Archiwum to przepadło po zagarnięciu Kra
szewa we wrześniu 1939 przez Niemców oraz
przy wysiedleniu Szujskich z mieszkania war
szawskiego, też w 1939. W. Sz. ponownie stra
cił wszystko w czasie Powstania Warszawskie
go (mieszkał wtedy przy ul. Filtrowej).
W 1. 20. W. Sz. działał w Chrześcijańskim
Stronnictwie Narodowym (SChN), z ramienia
którego zasiadał potem w Senacie jako przed
stawiciel Komitetu Zachowawczego. Ponie
waż stronnictwo to współpracowało z BBWR,
W. Sz. został wybrany 28.03.1928 do senatu
RP z listy nr 1 tego stronnictwa dla woj. war
szawskiego. Senatorem był do 30.08.1930, kie
dy Senat został rozwiązany.
9.03.1934 W. Sz. został mianowany przez
Okręgowy Sąd, Wydz. Handlowy w Warszawie
jednym z trzech sekwestratorów tegoż Sądu
w Spółce Akcyjnej „Towarzystwo Zakładów
Wacław Szujski, senator II RP
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Żyrardowskich”. Sekwestr Sądowy został nałożony na tę znaną w Polsce firmę z po
wodu skargi mniejszości polskich akcjonariuszy, którym od lat nie wypłacano dywi
dendy z powodu rzekomych strat. Spółka była o mieszanym polsko-francuskim kapi
tale, z tym, że Francuzi mieli istotną większość akcji, tak że mogli swobodnie dyspo
nować zakładami. W zakładach francuscy dyrektorzy stosowali nieludzki wyzysk pra
cy, przekreślili wszystkie dotychczasowe poważne wkłady społeczne firmy na rzecz
zatrudnionych robotników, jakie mieli oni od poprzednich właścicieli. Doszło do za
bójstwa jednego z francuskich dyrektorów. Stosunki między ciągle redukowaną zało
gą a zarządem fabryki były jak najgorsze. W takich warunkach sekwestratorzy Za
rządu, a między nimi W. Sz., musieli zacząć swoją pracę. Sąd do czasu rozstrzygnięcia
sporu pomiędzy akcjonariuszami zarządził sekwestr Zakładów. Niedługo po objęciu
Z akładów przez sekwestratorów wyszły na jaw wielkie nadużycia firmy wobec Skarbu
Państwa. Analiza biegłych księgowych wykazała oszustwa na 25 milionów złotych tyl
ko przeciw Skarbowi Państwa. Po założeniu sekwestru policja polska aresztowała
dwu naczelnych dyrektorów zakładu. Robotnicy żyrardowscy wiązali duże nadzieje
z mianowaniem sekwestratorów oraz wszczętym dochodzeniem prokuratorskim
przeciw firmie. Witano radośnie sekwestratorów sądowych i manifestowano na ich
cześć w Żyrardowie. W kościołach w Żyrardowie odbywały się nabożeństwa z tej oka
zji. Oczekiwano poprawy. Liczono na uruchomienie całych Zakładów, które tylko
częściowo pracowały za rządów francuskich, oczekiwano likwidacji bezrobocia. Prze
jęcie rządów w Żyrardowie przez sekwestr sądowy nie mogło było od razu rozwiązać
wszystkich nabrzmiałych w ciągu ostatnich lat krzywd i problemów, natomiast czę
ściowo je złagodziło. Pomimo odczuwalnej poprawy sytuacji ekonomicznej fabryki po
przejęciu zarządu przez sekwestr, spowodowanej dużymi zamówieniami wojskowy
mi, dochodziło w dalszym ciągu do licznych, choć może nie tak napiętych jak przed
sekwestrem, akcji strajkowych. Ogólnie rzecz biorąc przejęcie fabryki przez sekwestr
sądowy okazało się zbawienne: w ciągu tylko pierwszych czterech miesięcy działania
sekwestratorów czysty dochód Zakładów wyniósł przeszło 1/2 miliona złotych, pod
czas gdy dawny fałszowany bilans wykazywał straty. Stan zatrudnienia robotników
niebawem podniósł się o 800 osób.
W. Sz. brał udział w rozmowach MSZ w Warszawie na temat zakończenia afery ży
rardowskiej. 30.11.1936 zawarto układ, w którym rząd francuski występował jako
rzecznik portfelu większości akcji, Polska została zmuszona do skreślenia 10,5 milio
na franków wierzytelności francuskich, czyli oszustw popełnionych przez obywateli
francuskich na szkodę polskiego skarbu. W ten sposób Rząd Polski stał się właścicie
lem większości portfelu akcji w Żyrardowie.
Jeszcze większe zasługi gospodarcze położył W. Sz. w dziedzinie pasażerskiego
transportu morskiego. Został bowiem 19.05.1935 mianowany przez rząd prezesem
Rady Nadzorczej Spółki Akc. „Gdynia America Linie Żeglugowe”. Skarb Państwa
był właścicielem 75% portfelu akcji tej Spółki. Na czas prezesury W. Sz. do 1.09.1939
przypadł największy rozkwit przedwojennej polskiej żeglugi pasażersko-towarowej.
Wszystkie największe polskie transatlantyki weszły do służby za czasów jego prezesu
ry w „Gdynia-America Lines” (GAL). Dwa pierwsze, tj. „Piłsudski” i „Batory”, zo
stały zamówione wcześniej. Za czasów prezesury W. Sz. zamówiono dwa nowe transa
tlantyki: „Sobieski” i „Chrobry”, weszły one do eksploatacji na linii południowo-amerykańskiej. W 1938 sprzedano wysłużony parowiec pasażerski „Polonia”. Stan
polskiej floty pasażersko-drobnicowej, duma przedwojennej Polski, wynosił na 1.09.
1939: 6 statków pasażerskich i dwa nowe drobnicowce. W budowie znajdowały się
zamówione przez W. Sz. dwa statki drobnicowe, które miały się nazywać „Bielsko”
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Dwór w Kraszewie

i „Łódź”. Były one zamówione w stoczni gdańskiej. Zagarnęli je Niemcy w wrześniu
1939. Niemcy dokończyli budowy tych statków i przemianowali „Bielsko” na „Bonn”.
Pływał on jako krążownik pomocniczy i zatopił 20 statków alianckich, aż go storpe
dowali Amerykanie łodzią podwodną „Tarpan” u wybrzeży japońskich. Statek zaś
„Łódź” został przejęty przez flotę PRL po II wojnie światowej i pływał pod nazwą
„Generał Walter”. Transatlantyk „Piłsudski” został storpedowany przez Niemców
u wybrzeży angielskich, również transatlantyk „Chrobry” został storpedowany przez
Niemców.
W. Sz. nie chciał opuścić kraju po 1.09.1939, choć był do tego namawiany przez
przyjaciół i miał zapewniony byt za granicą. Twierdził, że jego miejsce jest w walczącej
Polsce. Straciwszy wszystko, utrzymywał się wraz z drugą żoną z prowadzonego przez
nią komisu w Warszawie. Latem 1944 W. Sz. był poważnie chory i wyjechał na letnisko
do Leśnej Podkowy. Wybuch Powstania Warszawskiego uniemożliwił mu powrót do
domu. Zm. w Leśnej Podkowie i tam został pochowany.
Pierwszą żoną W. Sz. była Alina Russocka h. Zadora (11.09.1879 w Łoniowie
w Sandomierskiem - 17.03.1959 w Łodzi), córka Konstantego i Wandy z Boguszów.
Z tego małżeństwa dzieci: 1. Anna (1905-1944), należała do AK, uczestniczka Po
wstania Warszawskiego, za hr. Potworowskim; 2. Roman (27.03.1907 we Lwowie 23.06.1953 w Moulin-des-Guyottes, Francja), dyplomata. Ukończył w 1929 Wyższą
Szkołę Handlu Zagranicznego we Lwowie i studia dyplomatyczno-konsularne
w Warszawie. Był sekretarzem poselstwa RP w Brukseli do 1940, potem sekretarzem
poselstwa polskiego w Lizbonie (1945-1947). Członek ruchu oporu we Francji, wł.
firmy na południu Francji. Oż. z córką drugiej żony swego ojca — Janiną Kamillą de
Noel. Ich dzieci: 2.1. Elżbieta, pracownik Inst. Organizacji i Kierownictwa na Sorbo
nie; 2.2. Anna Oleszko, zamieszkała w Nicei; 3. Wacław (17.06.1908 we Lwowie 159
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26.11.1979 w Łodzi). Studiował rolnictwo na SGGW. Był współzałożycielem Legionu
Młodych, sekretarzem płk. Walerego Sławka. W czasie okupacji niemieckiej należał
do AK, awansowany w 1944 na stopień por., ale ponieważ 1.08. był poza Warszawą,
nie wziął udziału w Powstaniu. Po zakończeniu wojny zamieszkał w Łodzi. Był poszu
kiwany przez UB za przynależność do AK, ukrywał się przez 6 lat. Po 1956 ukończył
SGGW, otrzymując w 1958 dyplom. Miał jednak trudności ze znalezieniem pracy.
Ostatecznie pracował w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Oż. z Karoliną Lubień
ską (ślub 9.07.1934), po rozwodzie oż. ponownie z Edwardą Weigt, mgr. inż. PW (ślub
24.12.1940). Ich dzieci: 3.1. Teresa (1941-1981), lekarz anestezjolog, za Jackiem Jac
kiewiczem; 3.2. Piotr (ur. 1943), weterynarz. Drugą żoną W. Sz. od 28.04.1920 była
Aleksandra Jasińska l°v. de Noel (8.11.1884—24.11.1964), córka Zygmunta, min. ko
lei żelaznych w 1. 1920-1921, i Marii z Rylskich. Małżeństwo to było bezdzietne.
Dok.: Kto był kim w IIRP, s. 553; H. Dehmel, Gdynia-Ameryka. Linie Żeglugowe S. A. 1930-1950, G. 1959;
S. Komuski. Armorial de la noblesse polonaise titrée, Paris 1958; I. Pietrzak-Pawłowska, Żyrardów, W. 1981;
J. Pogonowski, Nominacja Konstantego Jana Szuyskiego na podkomorzego brzeskiego, „Miesięcznik Heral
dyczny” 1930, t. 9, s. 165; W. Władyka, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach
1926-1935, Wr. 1977; Dobre nowiny z Żyrardowa, „Gazeta Warszawska” 1934, nr 72, „Gazeta Polska” 1936,
nr 354; Informacje rodziny: Edwardy, Piotra i Elżbiety Szuyskicli, Józefy i Heleny Jasińskich.

Jan Marian Włodek (B. K.)
ŚNIECHOWSKI GUSTAW h. Bełty (1837-12.1903), wl. dóbr Śniechy (pow. sierpecki). Ur. w Śniechach.
Jak wspomina Stanisław Milewski, G. Ś. był nie tylko bardzo zamożny, ale także
wszechstronnie wykształcony. W młodości dużo podróżował za granicę, co wpłynęło
na to, iż wyróżniał się znacznie poziomem kultury w mazowieckim środowisku zie
miańskim. Był wzorem dobrze ułożonego człowieka, czarującego w towarzystwie.
Ubierał się wykwintnie na modłę angielską. Nie nosił zarostu, zawsze starannie wygo
lony, robił wrażenie cudzoziemca.
Dobra Śniechy mimo dużego obszaru (1700 ha) posiadały dosyć dużo piaszczy
stych gleb. Tylko wchodzące w skład dóbr fol. Kokoszyn, Białoskóry i Pokrzywnica
miały nieco lepsze ziemie, na których uprawiana była nawet pszenica. Podstawą do
chodów majątku był jednak duży kompleks lasów, z pokaźną przestrzenią starodrze
wu. G. Ś. zbudował w Śniechach piętrowy dwór, którego blaszany dach i białe tynko
wane ściany wyraźnie odcinały się od zielonej gęstwy parkowych starych drzew i roz
ległego sadu. G. Ś. zm. w Śniechach.
G.
Ś. oż. był z Marią Chełchowską h. Lubicz (1854—1905), córką Teodora (18251891), wł. Chojnowa w pow. ciechanowskim, i Julii Obrębskiej (1829-1898). Maria Ś.
była siostrą »+ Stanisława i * ►Jadwigi Milewskiej. Dzieci: 1. Helena (1875-1935),
w 1896 poślubiła w Ligowie Konstantego Grabowskiego, sędziego we Włocławku, wł.
Sutragwpow. sierpeckim, ich dzieci: 1.1. Stanisław (zm. 1959), do 1945 wl. pensjona
tu w Ciechocinku, oż. z Marią Kuzel; 1.2. Bohdan (zm. jako dziecko); 1.3. Wacław,
kpt. szwoleżerów WP, zamieszkały przed wojną w Warszawie, oż. z Danutą Welin
(bezpotomny); 1.4. Hanna (zm. jako dziecko); 1.5. Janina, za Adamem Rościszewskim, wł. maj. Bradzeń w pow. płockim; 2. Antoni (zm. 1876); 3. Gustaw II (18771943); 4. Antonina i 5. Julia, siostry bliźniaczki, zmarłe w niemowlęctwie; 6. Maria
(1879-1948), od 1903 za Edmundem Telakowskim, inż., wł. przedsiębiorstwa budow
lanego w Sosnowcu, a później w Warszawie; ich dzieci: 6.1. Wanda (1905-1985), abs.
ASP w Warszawie, malarka, wieloletni dyr. Inst. Wzornictwa Przemysłowego w War
szawie, niezamężna; 6.2. Barbara (1906-2003), za Feliksem Chojeckim (ślub w 1935),
mieli dwoje dzieci; 7. Stanisław (1880-1958); 8. Jadwiga (1882-1946), od 1903
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za Aleksandrem Tyszką, inż. górnictwa, kierownikiem kopalni Niemce; 9. Bronisława
(ur. 1885), od 1910 za Janem Wieczorkiewiczem, inż. górnictwa (bezpotomni).
Dok .-.Ziemianie polscy X X wieku, cz. 1, W. 1992, s. 35, cz. 6, W. 2002, s. 97,98; S. Milewski, Moje wspomnie
nia o rodzinie dziadków Chelchowskich z Chojna, mps, W. 1963; Almanach Woreyd 1928, s. 376 (Wacław
Sniechowski), s. 382 (Edmund Telakowski).

Piotr Paweł Bajer
SNIECHOWSKI GUSTAW h. Bełty (1877-1943), inż., wł. maj. Włosty (pow. cie
chanowski). Syn
Gustawa I (1837-1903) i Marii Chełchowskiej (1854-1905).
G.
Ś. był abs. Polit. w Charlottenburgu. Jako inż., został mianowany dyr. zakładu
w Kamionnej, a ok. 1914 znalazł się na stanowisku dyr. firmy Elibor. Później był też
dyr. Tow. Akcyjnego Ł. J. Borkowski. W tym czasie wraz z rodziną mieszkał w War
szawie. W 1917 od krewnego Michała Milewskiego zakupił maj. Włostów (170 ha).
Majątek ten leżał na wysokiej klasy glebach pszenno buraczanych, co dawało nadzie
ję dobrych dochodów na przyszłość. Mimo iż G. Ś. nie miał wykształcenia rolniczego,
opierając się na poradach kuzynów i sąsiadów oraz samokształceniu, postawił ma
jątek na nogi, odrestaurował dworek i przynależny do niego ogród, odnowił sad, po
budował wzorowe czworaki dla służby, zaprowadził poprawną oborę, nabywając lep
szy materiał hodowlany, wprowadził racjonalne żywienie krów, drenowanie pól.
W tym okresie zapisał się do ZZ, Tow. Rolniczego i włączył się w społeczne życie po
wiatu. Wykorzystując doświadczenie handlowe G. Ś., powołano go na stanowisko
dyr. w zarządzie Spółkowej Mleczarni pow. ciechanowskiego, oraz na członka Syndy
katu Rolniczego. Pochowany został na cm. w Zeńboku.
Żoną G. Ś. była Maria Janiszewska, córka i jedyna spadkobierczyni ziemianina
z maj. Bała na Litwie, którą poślubił 18.08.1905, zm. w Ostródzie i tam została pocho
wana. Dzieci: 1. Łucja, od 1932 za inż. Stanisławem Gayerem, pochodzącym z zamoż
nej rodziny przemysłowców warszawskich; 2. Gustaw III (ur. 10.05.1909), studiował
na PW, a po śmierci ojca do 1945 zarządzał Włostami z ramienia Niemców. Prawdo
podobnie w czasie wojny oż. się i miał dwie córki.
Dok.: zob. życiorys Gustawa I Śniechowskiego.

Piotr Paweł Bajer
ŚWIĘCICKI TADEUSZ h. Jastrzębiec (26.10.1866-17.10.1926), adm. maj. Funda
cji Karoliny i Fryderyka Skarbków w Osięcinach (pow. nieszawski). Syn Henryka
(1839-1932), wł. maj. Nowa Wieś (pow. rypiński) i Anieli ze Skarbek-Tluchowskich.
Od 1889, po śmierci teścia Tadeusza Gockowskiego, wł. maj. Maliszewo w pow.
lipnowskim, gospodarował w Maliszewie. W 1896 objął adm. maj. Bobrowniki,
pełniąc jednocześnie funkcję sędziego pokoju. W 1905 za swoją patriotyczną postawę
został aresztowany. Po uwolnieniu w 1906 objął adm. maj. Fundacji Karoliny i Fryde
ryka Skarbków w Osięcinach, obejmującą: Osięciny, Bartłomiejewice i Wolę Skarbkową. Fundacja utworzona była na rzecz kształcenia młodzieży z biednych rodzin,
utrzymania ochronki, szpitalika oraz emerytur dla pracowników. Zaprzyjaźnił się
tam z ks. Wincentym Matuszewskim, proboszczem par. Osięciny, zamordowanym
w 1940, w 1999 zaliczonym w poczet błogosławionych. T. Ś. oż. był (1889) z Jadwigą
Franciszką Gockowską h. Prawdzie (1866-1940), córką Tadeusza i Wandy z Webe
rów. Po śmierci T. Ś. adm. Fundacji objął jego syn
Henryk.
Dzieci: 1. Thdeusz (1890 w Maliszewie - 1914 w Karpatach, służąc w armii rosyj
skiej); 2. *->• Henryk (1892-1971); 3. Czesław (1894 w Maliszewie -1950 w Londynie),
oficer 1 P. Ul. Krechowieckich, 2 p. ul. oraz 8 p. st. k. w randze mjr., oż. z Kazimierą
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Jasiewicz h. Rawicz; 4. Stefan (1896 w Bobrownikach - 02.1949 w Amdorer, Szko
cja), oficer 2 p. ul. w randze rtm., komendant szpitala polskiego nr 5 w Anglii, oż. ze
Stefanią Jasiewicz h. Rawicz; 5. Jadwiga (1901 w Bobrownikach - 1913 w Osięci
nach); 6. Jan (1901 w Bobrownikach - 30.10.1945 w Toruniu), lek. weterynarii, oż.
z Ireną Eleonorą Święcicką h. Jastrzębiec; 7. Kazimierz (17.03.1904 w Bobrowni
kach - 1964 w Verdun, Francja), prawnik, poseł na Sejm kadencji 1936-1940, oficer
Armii Andersa w Iranie, Palestynie i Włoszech, skończył służbę w randze płk.;
8. Aniela (5.12.1905 w Bobrownikach - 12.05.1968 w Zawadzie), za Bogusławem
Frankiem (12.03.1896-12.06.1982) z Siemian, pow. włocławski; 9. Wanda (1908
w Osięcinach - 1916 w Osięcinach); 10. Stanisław (30.04.1910 w Osięcinach 18.01.1945 w Radogoszczy), oficer 2 p. uł. w randze por. podczas okupacji dowódca
AK w rejonie włocławskim, oż. z Jadwigą I V Sarre, 2°v. Radomyską.
Dok.: Materiały rodzinne.

Janusz Odrowąż-Pieniążek
ŚWIĘCICKI WITOLD BRONISŁAW h. Jastrzębiec (17.06.1873-20.11.1951), wł.
dóbr Aleksandrówka z przyległościami: Lechota, Zielona, Płoskie (k. Kobrynia na
Polesiu), a w 1919 przejściowo wł. dóbr Sitno w Lubelskiem, które sprzedał i kupił
Kluki wraz z Parznem (pow. piotrkowski), dr nauk przyrodniczych. Syn Zygmunta,
dr. medycyny, i Marii Mickiewicz, córki Aleksandra, brata Adama. Ur. w Mińsku Li
tewskim.
W. Ś. w 1. 1891-1895 studiował na Wydz. Filozoficzno-Matematycznym UW, po
ukończeniu tegoż przeniósł się na dalsze studia do Halle w Niemczech, gdzie w 1895
ukończył Wydz. Nauk Przyrodniczych, a w 1898 promował się na doktora nauk przy
rodniczych na podstawie pracy pt. „Die Bedeutung der Kieselsaure ais Bestandteil
der Pflanzen und die Beziehung zum Lagern des Getreides”. Po doktoracie wrócił
do Warszawy.
Był bardzo uzdolniony muzycznie, orga
nizował koncerty towarzyskie, podczas
których akompaniował do śpiewu.
W. Ś. miał dwie pasje życiowe: 1) wyda
wanie własnym sumptem pieśni patriotycz
nych i okolicznościowych, oraz 2) badania
historyczno-genealogiczne, głównie rodzi
ny Święcickich h. Jastrzębiec z Litwy i Bia
łorusi, jak też rodziny swej żony, tj. Zofii
z Włodków h. Prawdzie z Kabak na Pole
siu. W tym celu zatrudniał kilku history
ków i archiwistów, którzy pracowali pod je
go ogólnym kierunkiem, m.in.: prof. Dworzaczka, podówczas młodego heraldyka
i genealoga, oraz p. Borówko i p. Mystkowskiego, archiwistów z Warszawy,
adiunkta państwowego archiwum w Wil
nie i Józefa Romanowskiego. Ten ostatni
pracował bezpłatnie. Prof. dr Włodzimierz
Dworzaczek napisał przez siebie sygnowa
ny elaborat o historii rodziny Święcickich
Witold Święcicki z narzeczoną i jej matką
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h. Jastrzębiec z Litwy i Białorusi. Dzięki współpracy ww. osób ustalono przed II woj
ną światową dokładną genealogię rodu Święcickich h. Jastrzębiec z Litwy i Białorusi.
Po ślubie Święciccy zamieszkali w dobrach żony w Kabakach na Polesiu k. Prużany, gdzie była piękna rezydencja zbudowana przez przodków Zofii Władysławy
w drugiej połowie XIX w. W czasie I wojny światowej zaraz po 19.08.1916 Święciccy
zostali zmuszeni przez wojska rosyjskie do ewakuacji wgłąb Rosji. Pojechali wówczas
do Moskwy. Tymczasem w Kabakach miała miejsce potyczka niemiecko-rosyjska,
która zrujnowała pałac i obejścia gospodarcze. Parniętnikarka Wanda z Ciecierskich
Jezierska zanotowała w swych wspomnieniach, pisanych w ciągu ewakuacji, opis Kabaków tuż przed zniszczeniem: „Pan Święcicki oprowadzał nas po budynkach gospo
darczych, można powiedzieć ze zbytkiem stawianych. Wszystko murowane, śpichrz
czteropiętrowy w rodzaju gdańskich śpichrzów, rzadko spotkać było u nas tak piękne
zabudowania...” Zaś w drodze powrotnej zanotowała: „między Berezą Kartuską
a Prużanami zboczyłam trochę z szosy w lewo umyślnie, żeby zobaczyć Kabaki, gdzie
nas tak mile przed łdlkoma tygodniami przyjęto, a o których zniszczeniu słyszałam już
od oficerów austriackich. Rzeczywiście straszny przedstawił się nam widok. Mury pa
łacu wprawdzie stały, ale wszystko wewnątrz uległo zniszczeniu. Dach blachą kryty
zwieszał się wewnątrz aż na dół i miotany wichrem smutnie chrzęstem swoim na
pełniał powietrze. Oranżerya stała jeszcze około opuszczonego domu, ale lada dzień
miała zmarnieć, gdyż już nocą bywały przymrozki. Wszystkie inne budynki z takim
nakładem stawiane, zniszczone, spalone, zrujnowane jak cmentarzysko spokojnego
życia rodzinnego i zabiegliwości gospodarzy...”
Po rewolucji rosyjskiej Święcickim udało się opuścić Rosję przez Szwecję i po po
wrocie w 1919 kupili dobra Sitno w Lubelskiem, które rychło sprzedali i W. Ś. kupił
w 1920 dobra Kluki. Zaczęto też powoli remontować zniszczenia w Kabakach, tak że
przed wybuchem II wojny światowej można było już w Kabakach mieszkać. Święciccy
osadzili tam w 1938 swego syna Władysława jako swego zastępcę. Po kupnie dóbr
Kluki Święciccy zamieszkali w Klukach, gdyż Kabaki wówczas nie nadawały się je
szcze na zamieszkanie. Posiadali również mieszkanie w Warszawie.
W. Ś. politycznie się nie udzielał, był zajęty administracją dóbr swych i żony. Jedy
nie w 1920 był członkiem Komitetu Rady Dzielnicowej byłego zaboru rosyjskiego
w ramach Chrześcijańskiego Narodowego Stronnictwa Rolniczego.
W Warszawie przy ul. Moniuszki 4 mieścił się do 1.11.1939 „Zarząd dóbr i fabryk
Witolda i Zofii Święcickich”. Fabrykami były cegielnie i tartaki w niektórych ma
jątkach. W 1922 W. Ś. wraz z żoną był właścicielem 13 790 ha ziemi. Tylko obszar dóbr

Rezydencja w Kabakach

163

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

Kluki wynosił ok. 5000 ha reszta zaś, czyli ok. 8790 ha ziemi, stanowiło klucz „Kabaki” na Polesiu.
3.09.1939 Niemcy urządzi silne bombardowanie Kluk i rejonu, gdyż był tam za
kwaterowany wówczas 30 p. art. lekkiej WP, pochodzący z IX Okręgu „Brześć nad
Bugiem”. Według relacji córki Marii Myszkowskiej, W. Ś. ledwo uratował życie ucie
kając z bombardowanego pałacu w Klukach, pamiętał tylko, by zabrać ze sobą dwie
pasje swego życia: wydawnictwa muzyczne oraz archiwum genealogiczne swego rodu.
W czasie II wojny światowej mieszkał w swym mieszkaniu w Warszawie przy ul. Mo
niuszki z synem i synową. Podczas Powstania Warszawskiego 1944 potrafił również
uratować te materiały. Po Powstaniu Warszawskim schronił się wraz z synem i jego
rodziną u córki Marii Myszkowskiej w Tymbarku w Beskidzie Wyspowym. Mąż Marii
Myszkowskiej Ludwik nie żył już od kilku lat, rozstrzelany przez Niemców w niemiec
kim obozie zagłady Auschwitz. W. Ś. w 1945 przeniósł się wraz z synem i jego rodziną
do Sopotu, gdzie zm. i tam pochowany został na cm. rzymskokatolickim.
Oż. z ih - Zofią Władysławą Włodek h. Prawdzie (ślub 16.06.1903 w Warszawie
w kościele Panien Wizytek).
Dzieci: 1.
Władysław (1904-1940); 2. Jerzy (1908-24.11.1981 w Sopocie), mgr
inż., główny projektant Centrali Techniki Okrętowej w Gdańsku. Przechował archi
wum rodzinne. Oż. z Marią Alicją Dunin-Wąsowicz h. Łabądź (ur. 1921 w Kamieniu,
płockie), córką Wacława, wł. dóbr
Kamień i Konarzewo, i N. Tar
nowskiej z Witowa k. Płocka, dzia
łaczką społeczną. Dzieci: 2.1. Ag
nieszka (ur. 1944 w Warszawie),
za Adamem Sołtanem; 2.2. Krzy
sztof (ur. 17.01.1945), mieszka
w Szwecji; 2.3. Maria Magdalena
(1948-1951); 2.4. Paweł (ur. 1952
w Sopocie), dr med. w Chełmnie;
2.5. Piotr (ur. 10.09.1955 w Gdy
ni), oż. z Anną Wachnik, mgr we
terynarii; 3. Maria (ur. 1910), za
Ludwikiem Gonzagą-Myszkowskim h. Jastrzębiec (19.07.1893
Pałac w Klukach
Słubno - 18.03. 1942 Auschwitz).
Po owdowieniu zakonnica Sacre
Coeur. Dzieci: 3.1. Andrzej (ur. 1931 Stubno k. Przemyśla), emigrant we Francji, 3.2.
Jerzy (ur. 1932 Stubno), doc. dr chemii w Szczecinie, oż. po raz pierwszy z Krystyną
Koziełł-Poklewską, po raz drugi z Marią Ludwikowską, 3.3. Ewa (ur. 1934 Stubno),
za Jerzym Chramcem z Zakopanego, dr. elektroniki PG.
Dok.: Arch. rodziny Święcickich h. Jastrzębiec z Litwy i Białorusi w r. 1983 w posiadaniu wdowy po inż. Je
rzym Święcickim w Sopocie; Teka „Kabaki” (AW D-X-nr 46), wypisy z dokumentów, wyciągi, korespon
dencja w sprawie historii rodziny Włodków z Kabaków na Polesiu, fot.; W. Roszkowski, Gospodarcza rola
większej własności prywatnej ziemi w Polsce 1918-1939, W. 1986; Wanda z Ciecierskich Jezierska, Pamiętnik,
rkps w posiadaniu Krystyny Dowgiałłowej z Sopotu; E. Czerny, Wspomnienia z kampanii 1939 r., „Wojsko
wy Przegląd Historyczny” 1983, t. 28, s. 169; R. Aftanazy, Materiały, W. 1986, t. II A, s. 54,55, fig. 48; SGKP,
s. 646; „Wieś Ilustrowana” 1911, nr 8, fot. pałacu w Kabakach; Sz. Rudnicki: Działalność polityczna polskich
konserwatystów 1918-1926, Wr. 1981, s. 206; Almanach Woreyd, 1926/1927,1929/1930; Informacje inż. Je
rzego Święcickiego (1952) oraz wdowy po nim — Marii Alicji Święcickiej (1983).

Jan Marian Włodek
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ŚWIĘCICKI WŁADYSŁAW h. Jastrzębiec (21.11.1904-1940), wł. dóbr Kabaki
(pow. prużański), rolnik. Syn »+ Witolda (1873-1951), wł. dóbr Kluki (pow. piotr
kowski) i Zofii z Włodków h. Prawdzie (1885-1938), wł. dóbr Kabaki. Ur. w Kabakach.
Rodzeństwo: zob. biogram Witolda Święcickiego.
W. Ś. studiował rolnictwo w Belgii (Gembloux?), był oficerem rezerwy ułanów WP.
Przed śmiercią matki został osadzony w Kabakach jako przyszły właściciel. Brał
udział w kampanii wrześniowej 1939, dostał się do niewoli rosyjskiej i został zamor
dowany w Katyniu. Jest wymieniony na liście poległych.
Kawaler, rodziny nie założył.
Dok.: zob. biogram Witolda Święcickiego; Lista Katyńska, oprać. A. Moszyński, Londyn 1982, s. 192.

Jan Marian Włodek
ŚWIĘCICKA ZOFIA WŁADYSŁAWA Z Włodków h. P raw dzie (2 6 .0 7 .1 8 8 5 30.08.1938), wł. klucza Kabaki (pow. prużański na Polesiu). Córka Kamila (1839—
1887), wł. klucza Kabaki, powstańca 1863 i Ma
rii Seweryny z Tarasowiczów h. Krzywda. Ur.
w maj. Żelwiany (pow. wołkowyski).
Miała jedną siostrę, Celinę, zmarłą w mło
dym wieku.
Z. Ś. straciła ojca mając 2 lata. Wychowywała
ją matka. W 1903 wyszła za Witolda Święcic
kiego i zamieszkała w jego dobrach Kluki
w pow. piotrkowskim. Według testamentu spi
sanego 28.11.1929 dobra Kabaki oddała w do
żywocie swemu mężowi i synowi
Władysła
wowi jako przyszłemu właścicielowi. Część ma
jątku w byłej Kongresówce przeznaczyła dla po
zostałych dzieci.
Zmarła w Warszawie. Pochowana została
w Klukach w wybudowanej przez męża kaplicy-mauzoleum ok. 500 m. za parkiem, przy dro
dze Kluki-Parzno. W 1. 1984-1985 miejscowa
ludność przystosowała mauzoleum na kaplicę
filialną parafii Parzno.
Dzieci: zob. biogram Witolda Święcickiego.
Zofia Święcicka
Jan Mańan Włodek (B. K.)

TARGOWSKI JULIUSZ FRANCISZEK h. Rogala (22.03.1850-5.02.1929), wł.
maj. Potok (pow. opatowski), Winiary (pow. sandomierski), współwł. maj. Werpiany
(pow. rossieński). Syn Józefa (11.1820-1889), wł. maj. Potok, i Anny z Herniczków h.
Kotwicz, a wnuk Józefa (1781-1820), wł. maj. Kobylanki (pow. opatowski) i Józefy
z Rzeczyckich. Ur. w maj. Zimnawoda (pow. sandomierski).
Ojciec J. T. był nie tylko wł. Potoka, kupionego w 1852 od Aloizego Leszczyńskiego
za 25 tys. rubli, ale także maj. Ruda Kościelna i Stoki (pow. opatowski) oraz Woli
Siennieńskiej w pow. iłżeckim, kupionych ok. 1860 od Cyriaka Karczewskiego h. Jasieńczyk za ok. 140 tys. rubli. Stoki były już kiedyś własnością Targowskich, należały
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bowiem do Hermenegilda T. (1734-1832), pradziada J. T. Matka J. T. była córką
Franciszka Herniczka i Tekli z Kamieńskich, i miała dziewięcioro rodzeństwa, m.in.
brata Stanisława, ojca
Kazimierza Franciszka Herniczka (1853-13.07.1904).
Rodzeństwo: 1. Zofia (1846-1909), za Ludomirem Cywińskim; 2. Maria (ur. 1847),
za Czesławem Tarnowskim.
J. T. zaczął edukację w gimnazjum w Lublinie (1862/1863), następnie uczył się
w gimnazjum w Radomiu. Na studia wyższe wyjechał do Lićge, gdzie zapisał się na
Wydz. Prawa. Po dwóch latach wrócił do kraju i rozpoczął studia w A. R. w Żabikowie.
W 1875 J. T. otrzymał od ojca maj. Potok, który sprzedał w 1879
Bolesławowi
Kotkowskiemu z Bodzechowa za 80 tys. rubli i tego samego roku nabył od Zofii
z Ośniałowskich Augustowej Jasieńskiej, córki Stanisława, maj. Winiary za 100 tys.
rubli. W 1887 majątek składał się z fol. Winiary, Buczek i Kępa Chwałowska o łącznej
pow. 1040 ha. Kupiony majątek był poważnie zaniedbany i wymagał znacznych nakła
dów i inwestycji, był również obciążony serwitutami, które nowemu właścicielowi
udało się z czasem znieść. J. T. rozpoczął odbudowę i rozbudowę gospodarstwa, wyre
montował stajnie (cugową i fornalską), powiększył dwór, wybudował murowany dom
dla rządcy, oficynę, kuźnię wraz z trzema mieszkaniami dla służby, nowe budynki
mieszkalne dla służby i gospodarcze na folwarkach, w tym m.in. dziesięciorak z osob
nymi pomieszczeniami dla ochronki i sklepu itd. Zbudowano także wodociąg. Część
gruntów ornych i łąk położonych nad Wisłą były dość często zalewane przez rzekę, co
przynosiło znaczne straty dla majątku, wobec tego w 1893 J. T. zdecydował się na usy
panie wałów przeciwpowodziowych na długości ponad 4 km kosztem 8 tys. rubli Za
bezpieczenie to nie tylko chroniło pola Winiar od cyklicznych zalewów rzeki, ale tak
że z powodzeniem wytrzymało ogromną powódź w 1934. Żyzne i dobrze uprawiane
mady nadwiślańskie zapewniały wysokie plony, szczególnie chmielu i buraków cukro
wych, a także roślin strączkowych (groch, bobik). J. T. prowadził w Winiarach zaro
dową owczarnię karakułów, z której reproduktory sprzedawane były za granicę. Ho
dowano także konie remontowe i krowy rasy czerwonej duńskiej. Te ostatnie T. J.
sprowadził w 1910 bezpośrednio z Danii. Do J. T. i jego żony należały także nierucho
mości (domy) w Sandomierzu, Krakowie i Warszawie.
J. T. zm. w Winiarach i został pochowany w krypcie kościoła poklasztornego w Za
wichoście.
J. T. oż. 8.07.1882 z Ireną z Trzetrzewińskich (1858-7.07.1952), córką Józefa, wł.
maj. Grabowa, członka Tow. Rolniczego w Królestwie Polskim, radcy TKZ, i Teodozji
z Dąmbskich, l°v. Stańskiej (zm. 1898), wł. maj. Morsko i Witów (pow. pińczowski).
Irena T. aktywnie działała na polu społecznym. Jeszcze przed 1905 stworzyła w Winia
rach ochronkę dla wiejskich dzieci, gdzie prowadziła tajne kursy języka polskiego.
W 1905 przekształciła je w szkołę elementarną z polskim językiem wykładowym.
W 1914 staraniem Ireny T. powstała w Sandomierzu żeńska szkoła rolnicza, przenie
siona później do Mokoszyna. W 1918 była współzałożycielką gimnazjum w Sando
mierzu, a także inicjatorką, założycielką i długoletnią opiekunką Męskiej Szkoły Rze
miosł w Zawichoście. Przewodniczyła w Kole Ziemianek pow. sandomierskiego
i opatowskiego, w komitecie opiekuńczym Szkoły dla Dziewcząt w Mokoszynie
i w Kole Gospodyń Wiejskich. Łożyła na naukę i studia młodych ludzi, którymi się
opiekowała, m.in. opłaciła edukację Janowi Smole, późniejszemu posłowi na Sejm
z Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Organizowała m.in. kolonie let
nie dla dzieci, kiermasze i loterie dla biednych. Wraz z mężem wspomagała remont
zabytkowego kościoła poklasztornego w Zawichoście. Raz w roku urządzała reko
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lekcje dla mężczyzn. Za swoje liczne zasługi była odznaczona Złotym Krzyżem Zasłu
gi i orderem „Pro Ecclesia et Pontifice”.
Dzieci: 1. ^ Józef (28.05.1883-22.05.1952). (t. 6)
Dok.: Boniecki, Herbarz, t. 9, s. 245; t. 11, s. 381-382; Lista członków czynnych Towarzystwa Rolniczego
w Królestwie Polskim na rok 1861, b. m i r. w., s. 58; J. Targowski, Moje wspomnienia, rkps; Wspomnienia
i informacje Juliusza Targowskiego.

Tadeusz Epsztein
TAUBE GUSTAW bar. h. własnego (1.01.
1882-7.01.1931), wł. maj. Oskrysień (pow.
orszański), inż. elektryk. Syn Aleksandra
Oktawiana (22.03.1857-23.11.1903) i Zofii
z W asilew skich h. D rzew ica (1 8 6 2 26.04.1937), wł. maj. Górna i Oskrysień (oba
w pow. orszańskim).
Rodzeństwo: *> Aleksander Apoloniusz
(21.02.1885-25.12.1946).
G. T. studia wyższe ukończył w Paryżu
i tam pracował ok. 10 lat. Przed I wojną
światową zachorował na gruźlicę. Leczył się
na Cejlonie, Jawie, w Australii i w Ameryce,
a cały czas I wojny światowej spędził
w Szwajcarii. Po wojnie wrócił do Polski
i w Warszawie pracował w Min. Skarbu.
Współdziałał też przy projektowaniu metra
w Warszawie. Kawaler. Zm. w Zakopanem,
dokąd jeździł na kuracje.
Dok.: Wspomnienia rodzinne; S. Łoza, Rodziny polskie
pochodzenia cudzoziemskiego, W. 1934, s. 97.

Zofia de Virion

Gustaw Taube

TAUBE ALEKSANDER APOLONIUSZ bar. h. własnego (21.02.1885 25.12.1946),
wł. maj. Górna (pow. orszański). Syn Aleksandra Oktawiana (22.03.1857- 23.11.
1903) i Zofii z Wasilewskich h. Drzewica (1862-26.04.1937), wł. maj. Górna i Oskry
sień. Ur. w maj. Górna.
Rodzeństwo: ®> Gustaw (1.01.1882-7.01.1931), wł. maj. Oskrysień.
A. T. uczęszczał do gimnazjum i zdał maturę w Moskwie. Przed I wojną światową
gospodarował w maj. Górna. Lubił Białorusinów i miał bardzo dobre stosunki z miej scową ludnością. Gdy go bolszewicy aresztowali jako ziemianina — miejscowi koleja
rze ostro zaprotestowali, zorganizowali strajk i spowodowali jego uwolnienie. A. T.
po I wojnie światowej przez parę lat pracował w policji w Nowogródku, prowadząc
sprawy związane z działalnością bolszewików na tamtym terenie. Następnie przeniósł
się do Warszawy, gdzie pracował w Najwyższej Izbie Kontroli Państwa na stanowisku
naczelnika Wydz. Spraw Wojskowych. Podczas wojny we wrześniu 1939 wraz z rodzi
ną był ewakuowany na polecenie władz do woj. łuckiego. Tam w Dubnie z żoną i cór
kami został uwięziony przez bolszewików. Po szczęśliwym wypuszczeniu z więzienia
mieszkał kolejno w Łucku i Kowlu, poczym w grudniu 1939 przez zieloną granicę
na Bugu pod Siemiatyczami wraz z rodziną przeszli do GG i wrócili do Warszawy.
W czasie okupacji niemieckiej prowadzi! własny sklep z pasmanterią przy ul. Kruczej,
a jego żona skończyła kursy krawieckie, zdała egzamin mistrzowski i prowadziła pra167
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Aleksander Taube z żoną i córkami

cownię krawiecką. Niemcy, tworząc w Warszawie tzw. dzielnicę niemiecką, w 1942
wysiedlili rodzinę Taube z ich mieszkania przy ul. Wiejskiej 5. Musieli więc przepro
wadzić się do mieszkania teściowej przy ul. Czackiego 19. W czasie Powstania War
szawskiego zginęły: żona A. T. Marietka oraz jej matka Maria Chrapowicka. A. T za
mieszkał jesienią 1944 w Częstochowie. Do Warszawy przeniósł się w czerwcu 1946,
gdzie wraz z Jakubem Chomentowskim, dawnym sąsiadem z orszańskiego, prowadził
sklep komisowy z meblami przy ul. Sienkiewicza. Zm. w Warszawie na zawał serca.
A. T oż. z Marią Klotyldą Walerią (Marietką) z Chrapowickich h. Gozdawa
(14.04. 1896-8.11.1944), córką Włodzimierza (5.08.1848-28.04.1909), wł. maj. Wrę
cza (pod Żyrardowem) i Marii Jadwigi z hr. Kossakowskich h. Ślepowron
(1.11.1961-7.11. 1944). Ich córki: 1. Aleksandra Maria (25.06.1922-8.09.1993),
pseud. AK„Wręcka”, łączniczka-sanitariuszka AK w batalionie Wigry, uczestniczka
Powstania Warszawskiego. Za dzielność w walkach na Starym Mieście i w Śródmie
ściu odznaczona Krzyżem Walecznych. Wyszła za Stanisława Oertel-Jankowskiego
h. własnego (ur. 6.04.1920), syna Jana (1871-1962), wł. maj. Janowiciszki (na Żmu
dzi) i Stanisławy Kociełło h. Pelikan (1882-1920). Stanisław Oertel-Jankowski z żoną
i córkami wyemigrował do Australii w 1959. Dzieci: 1.1. Jolanta (ur. 15.03.1948), po
ślubiła w Australii Mikeo Ewarta (ur. 1945), inż. architekta; 1.2. Maria (ur.
19.01.1957), poślubiła Simona Denisa Pattersona (ur. 18.09.1958), księgowego, ich
dzieci: 1.2.1. James Joseph (ur. 17.11.1984), 1.2.2. Anthony John (ur. 29.12.1986),
1.2.3. Gemma Maria (ur. 11.05.1990); 2. Zofia Gustawa (ur. 7.05.1925), za Janem de
Virion h. Leliwa (ur. 20.01.1924), synem m Jerzego (ur. 23.09.1901-3.11.1941) i Zo
fii z Bożeniec Jełowickich h. własnego (27.05.1901-17.09.1991).
Dok.: zob. biogram m Jerzego de Virion. (t. 7)

Zofia de Virion
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TERLIKIEWICZ JERZY (1889-13.06.1967), adm. i dzierżawca maj. Ostrów (pow.
Komarno), Staniątkik, Krakowa, Borek Statyk. Rzeszowa, Partynia (pow. mielecki),
rolnik. Syn Jana i Bogumiły z Koncewiczów (1856-1926), wł. majątków na Litwie,
utraconych po I wojnie światowej. Ur. w Brześciu Litewskim.
Rodzeństwo: 1. Lucjan (1881-1949 w Teheranie), kierownik cukrowni w Przewor
sku. W 1939 wywieziony z żoną i córkami do ZSRR. Dwóch synów NKWD zamordo
wało w okolicach Lwowa; 2. Bogusława (1901-1952), przełożona klasztoru SS. Bene
dyktynek w Staniątkach.
J.
T. ukończył szkołę rolniczą w Czernichowie (1914-1919) i uzupełnił studia
rolnicze we Lwowie. W l.1920-1922 był zarządcą maj. Ostrów w dyrekcji dóbr Ka
rola hr. Lanckorońskiego w Komarnie. W okresie 2-letniej pracy wykazał się nie
zwykłymi zdolnościami organizacyjnymi, co znalazło wyraz w pismach pochwal
nych i nagrodach. W l.1923-1927 był dyr. maj. ziemskiego klasztoru SS. Benedyk
tynek w Staniątkach k. Krakowa. Z uwagi na konieczność podziału i parcelacji du
żego majątku (1600 ha), oraz braku możliwości wykazania się własną inwencją,
podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska. W l.1928-1937 był dzierżawcą prywat
nego maj. Borek Stary k. Rzeszowa. Niski poziom gospodarowania przez poprze
dników wymagał ogromnego wysiłku i inwencji, aby zwiększyć plony do zadowala
jącego poziomu. Ziemia była bardzo urodzajna. W ciągu 4 lat gospodarstwo uzy
skało wysoką wydajność w uprawie zbóż oraz produkcji ogrodniczej i warzywni
czej (zasługa żony Wandy). Dodatkowe dochody przynosiło przyjmowanie na let
nisko licznych rodzin, a zimą — organizowanie obozów narciarskich dla młodzie
ży. Urocza miejscowość położona na Podkarpaciu, czyste i zdrowe powietrze, te 
reny porośnięte drzewami i krzewami miododajnymi, stanowiły dużą atrakcję.
Uzyskane wyniki podniosły wartość majątku, co doprowadziło do zmiany właści
ciela i nowych warunków dzierżawy, które nie zostały przyjęte przez J. T.
W l. 1938-1944 J. T. był dzierżawcą maj. Partynia, należącego do Fundacji Osso
lińskich (pow. mielecki). Warunki dzierżawy stawiały wysokie wymagania co do
uprawy: stosowane w Poznańskiem płodozmiany, nawozy zielone, ugorowanie,
rośliny motylkowe, melioracje, hodowla. Doświadczenie J. T. i kwalifikacje po
zwalały na uzyskiwanie wysokich plonów.
Pierwsze dni września 1939 w maj. Partynia i okolicy były trudne. Szosą Tarnów-Mielec, przy której był położony maj. Partynia, wycofywały się oddziały WP:
jedne w kierunku Mielca, inne — Radomyśla Wlk. Częste naloty lotnictwa niemiec
kiego i ostrzał z broni maszynowej wywoływały panikę wśród żołnierzy i wielu ucieki
nierów z Polski Zachodniej. Wszyscy byli głodni, dostawali od rodziny J. T. wszystko,
co było możliwe, niektórzy wyrywali w ogrodzie to, co można było zjeść, w poszukiwa
niu miodu rozbili nawet ule, co było normalne w tej sytuacji.
W sąsiednich wsiach i majątkach sytuacja była podobna. J. T. z synem Andrzejem
zdecydowali się uciekać w kierunku wschodnim. Wyjechali ok. 5.09.1939 bryczką za
przężoną w dwa najlepsze konie, zaopatrzeni w obrok dla koni i dużą ilość żywności.
Trasa podróży: Kolbuszowa, Biłgoraj, Hrubieszów, Włodzimierz Wołyński, Sarny.
We Włodzimierzu Woł. trafili akurat na bitwę WP z Niemcami, w której Niemcy
ponieśli klęskę, stracili 14 czołgów i dużą ilość sprzętu wojennego. Przed dotarciem
do Sarn J. T. i syn zostali obrabowani przez Ukraińców, stracili ubrania i konie.
W Sarnach bolszewicy spędzili tysiące uciekinierów (prawdopodobnie ok. 10 tys.)
i przeprowadzili selekcję. J. T. z synem, nędznie odziani, dzięki umiejętnemu tłuma
czeniu zostali wypuszczeni. Odnaleźli bryczkę (bez koni) z uprzężą, kupili 2 marne
konie i szczęśliwie dotarli do Sanu, przebyli go w bród i zostali dość przychylnie przy
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jęci przez Niemców, którzy dali im nawet dokumenty. Do domu wrócili bardzo wy
głodzeni.
Wkroczenie niemieckich wojsk okupacyjnych, w konsekwencji niemiecki zarząd
majątkami Fundacji Ossolińskich, zmieniło strukturę rolnictwa na nakazową, ograni
czoną przez władze (kontyngenty, kolczykowanie inwentarza żywego itp.), nie było
więc mowy o poprzednio zamierzonych planach. Życie wówczas to konieczność prze
życia dla rodziny i pracowników zatrudnionych w majątku.
Oddzielny rozdział to działanie
konspiracji w tej miejscowości
i najbliższej okolicy. Na przełomie
lipca i sierpnia 1944 do Mielca
i Partyni zbliżał się front. Niemcy
zaczęli budować umocnienia i sta
nowiska artyleryjskie wzdłuż rzeki
Jamnicy, w okolicy maj. Partynia.
J. T. z rodziną oraz siostrą żony
i jej dziećmi oraz matką żony, Jad
wigą Rutkowską, wyj echali wozem
konnym do lasu z dala od szosy, do
Schabowca. Po wysiedleniu wsi
przez wojsko niemieckie przenie
śli się do Radomyśla Wlk., w któ
rym przetrwali działania frontowe.
Silny ostrzał, przechodzenie mia
steczka kilka razy z rąk niemiec
kich do sowieckich i odwrotnie,
Wanda i Jerzy Terlikiewicz
trwały ok. 4 dni. W końcu Rosja
nie kazali wychodzić z piwnicy i iść
do Mielca (ok. 16 km). Zabrali konie i wóz (których nie oddali mimo pokwitowania),
po które kazali się zgłosić za tydzień po przejściu frontu na zachód od Radomyśla.
Most na Wisłoce k. Mielca był zniszczony przez Niemców, nowy budowali żołnierze
Armii Czerwonej. Po przyjściu (pieszo) do Mielca rodzina J. T. znalazła schronienie
u Oborskich. Po ustaniu działań wojennych okazało się, że stracili wszystko, co zosta
wili w Radomyślu, nawet to, co było na wozie, wóz rozebrany na części, jeden koń za
bity, drugiego brak, rzeczy rozkradzione. Rodziny pracowników maj. Partynia chcia
ły, aby J. T. z rodziną pozostali w majątku. Pracownicy chcieli pomóc w odbudowie
majątku, dawali poręczenie wobec nowych władz, fakt odejścia J. T. z rodziną opłaki
wali. Rzeczy osobiste J. T. w majątku nie zostały rozkradzione. Natomiast wojsko nie
mieckie zabrało wszystkie konie, krowy, jałówki, owce, świnie — część pędzili, część
załadowali na samochody. Pozostanie w Partyni było jednak niemożliwe, przede
wszystkim ze względu na działalność konspiracyjną w AK. Z tego powodu cała rodzi
na była zmuszona do przeniesienia się w dalekie od Partyni strony.
J. T. w 1. 1944-1945 pracował w Urzędzie Miejskim w Mielcu, potem w 1. 19461963 (do emerytury) w Wydz. Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zo
stał pochowany w Poznaniu.
J. T. był oż. z Wandą z Bończa-Rutkowskich (1900-1983), ur. w Brzeziu (pow. Komarno), córką Jadwigi z Piechowskich i Ksawerego, zarządcy Lasów Państwowych.
Wanda ukończyła szkołę ogrodniczo-warzywniczą w Komarnie, znała bardzo dobrze
język niemiecki.
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Wanda T. od 1919 po ślubie pomagała mężowi w administrowanych majątkach,
zajmując się ogrodnictwem i warzywnictwem. W Borku Starym iw Partyni zajmowała
się również pszczelarstwem i podniesieniem ogólnej wiedzy rolniczej wśród okolicz
nych rolników, a także dążyła do podniesienia poziomu ich życia kulturalnego.
Od 1940 była członkiem ZWZ, potem AK. Wanda T., pseud. „Ciocia”, początko
wo była kurierką; dwukrotnie przewoziła tajne plany produkcyjne broni V2 z poligo
nu w Bliznej k. Dębicy i Zakładów Lotniczych w Mielcu, a także prób wyrzutni V2
w Pustkowie k. Dębicy do Niemiec, gdzie przekazywała je następnym kurierom, prze
dostającym się do Anglii. Potem — od 1944 była komendantką Wojskowej Służby
Kobiet placówki AK Radomyśl Wielki. Była też działaczką RGO i PCK. Za swą dzia
łalność i poświęcenie została wyróżniona przez komendanta Placówki AK w Rado
myślu Wlk. w 1944.
W maj. Partynia stale bywało wiele znajomych i nieznajomych osób. W celu zama
skowania faktycznej działalności konspiracyjnej, we dworze w Partyni organizowano
spotkania towarzyskie, przyjęcia dla sąsiadów z innych majątków, a dla pracowników
dożynki. Do dworu przyjeżdżał czasem Niemiec z Zarządu Fundacji Ossolineum.
Atmosfera beztroski i odwiedziny sąsiadów miały za cel stworzenie wrażenia, że z ów
czesnej sytuacji są wszyscy zadowoleni i taki obraz docierał do władz niemieckich,
nawet w Dębicy. Został nawet zaaranżowany napad bandytów (i rabunek) na dwór.
Pozwalało to na organizowanie (nie zwracające uwagi niepowołanych osób) spotkań
komendantów i oficerów placówek AK w celu uzgadniania planów walki konspiracyj
nej i ustalania form pomocy ludziom z konspiracji. Kwatera Komendy i organizacji
zrzutu broni i innych materiałów z samolotów alianckich, które miały miejsce w tej
okolicy (placówka „Wrona” na polanie lasu Schabowieckiego i polach obok położo
nych), znajdowała się również w Partyni.
Wanda T. uratowała życie rodzinie Żydów — aptekarzy z Radomyśla Wlk. Ponad
to przez ponad rok ukrywała małżeństwo Żydów z Radomyśla, którym potem znala
zła kryjówkę w lasach k. Dulczy za Radomyślem. Bezinteresownie pomagała rodzi
nom szykanowanym przez Niemców, ponadto jako działaczka RGO i PCK wielo
krotnie wykupiła z powodzeniem z rąk gestapo więzionych działaczy konspiracyj
nych, działała także w niesieniu dużej pomocy osobom więzionym (w Mielcu, Tarno
wie, Rzeszowie) w fazie przesłuchań. Za duże pieniądze przekupywano strażników,
łagodzono brutalność, dostarczano żywność, odzież, grypsy do rodzin i członków or
ganizacji. Jednak mimo trzykrotnych bytności w więzieniu w Tarnowie nie udało się
uratować ks. Stanisława Kaczmarczyka (wikary w parafii Zgórsko, pow. mieleckiego,
kapelan oddziałów AK, zajmował się także kolportażem „Odwetu” — aresztowany
wiosną 1941), który zginął w Oświęcimiu (tablica przy kościele w Zgórsku) — mimo
że jeden ze strażników przyjął duży okup.
Z krewnych całą okupację niemiecką mieszkała w maj. Partynia matka Wandy T.,
Jadwiga Bończa-Rutkowska oraz siostra, Irena Kulmatycka z córką Anną i synem
Stefanem, których wybuch II wojny światowej zaskoczył w gościnie w Partyni. Powrót
do Bydgoszczy stał się niemożliwy. I. Kulmatycka była żoną Włodzimierza Kulmatyckiego (1895-1939), ichtiologa, zastępcy dyr. i kierownika Wydz. Rybackiego Państw.
Inst. Nauk. Gosp. Wiejsk. w Bydgoszczy, zamordowanego we wrześniu 1939 przez
Niemców.
Po przejściu frontu w sierpniu 1944 nastąpił trudny okres. Po zniszczeniu maj.
w Partyni Wanda T. otworzyła sklep spożywczy w Mielcu. W 1945, obawiając się szy
kan UB za działalność w AK, cała rodzina przeniosła się do Bydgoszczy. W. T. zaczęła
pracować jako nauczycielka w Technikum Ogrodniczym w Więcborku, potem jako
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z-ca dyr. Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Otrzymała wiele wyróżnień i pochwał.
W 1960 przeszła na emeryturę; pochowana w Poznaniu.
Ich dzieci: 1. Krystyna (1922-1987), tłumacz z jęz. rosyjskiego dla potrzeb Inst.
Maszyn Rolniczych w Poznaniu, za Hipolitem Szubertem (1920-1978), doc. dr inż.,
dyr. Inst. Maszyn Rolniczych w Poznaniu; 2. Andrzej (ur. 1925), technik-ekonomista,
50 lat pracy zawodowej, w tym 45 lat w przemyśle mięsnym, oż. z Krystyną Sala
(ur. 1938), która posiadała wykształcenie wyższe ekonomiczne, pracowała w szkol
nictwie i przemyśle spożywczym. Ich dzieci: 2.1. Joanna (ur. 1965), dr med. onkolog,
oddana całkowicie ratowaniu ludzi, m.in. społeczne dyżury w hospicjum; 2.2. Magda
lena (ur. 1967), ukończyła Wydz. Biologii oraz studia germanistyczne, praktyki stu
denckie w Niemczech. Obecnie, po wygraniu konkursu, pracuje rok na wyspie Sylt
w Niemczech.
Dok. '.Mielec — studia i materiały z dziejów miasta i regionu, pod red. F. Kiryka, t. 2, Mielec 1988, s. 854, t. 3,
Mielec 1994, s. 312-315; Archiwum KCPZPR, sygn. 203/X I-ll. Wniosek „Grotta-Szczerby” o odznacze
nie za dzielną postawę i pomoc w czasie zrzutu; Dokumenty i wspomnienia rodzinne; Lista strat kultury pol
skiej 1.1X1939-1. III. 1946, W 1947, s. 137.

Andrzej Terłikiewicz
TRZECIESKI ZBIGNIEW ZYGMUNT DOBIESŁAW h. Strzemię (12.05.183726.06.1906), wl. maj. Dynów, Przedmieście Dynowskie, Lubno, Kaźmierówka, Igioza
(pow. brzozowski), rolnik, działacz społeczny i samorządowy. Jedyne dziecko Józefa
Aleksandra Ambrożego (2.03.1806 w Dynowie -18.08.1846 w Drohobyczu) i Elżbie
ty Izabelli z Urbańskich h. Nieczuja (zm. 23.11.1876 w Przemyślu), córki Januarego
i Anny Rosnowskiej, 2°v. za gen. Wincentym bar. Schlechtą (ślub 3.11.1853). Ur. w
Dynowie.
Wcześnie osierocony przez ojca, wycho
wywany był przez matkę. Pierwsze nauki po
bierał w domu rodzinnym. W tym czasie ma
jątek pozostawał w dzierżawie, a następnie
po formalnym objęciu go w 1850 przez Z. T.,
w administracji Adama Youngi. Z. T. zaczął
samodzielnie gospodarować ok. 1860, po za
łożeniu rodziny. W 1864 sprzedał Igiozę (ok.
150 ha).
Z. T. w 1.1860-1864 był czł. Tow. Rolnicze
go w Krakowie, a od 1861 czł. brzozowskiego
oddziału Galicyjskiego Tow. Gospodarskie
go we Lwowie. W pierwszych wyborach do
Rad Pow. został wybrany na czł. Rady Pow.
w Brzozowie, którą to funkcję piastował na
stępnie z przerwami w 1. 1867-1870, 1882,
1886-1892. Równocześnie od 1867 do 1870
by! zastępcą czł. Wydz. Pow. w Brzozowie.
W 1871, wycofawszy się tymczasowo z prac
Rady Pow. w Brzozowie, zaangażował się w
działalność instytucji finansowych i sądowni
czych. W l.1871-1877, był zastępcą czł. pow.
komisji szacunkowej podatku gruntowego
w Brzozowie, a 1874-1881 taksatorem dóbr
Zbigniew Trzecieski
c. k. sądu obwodowego w Przemyślu na pow.
172

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

Dwór w Dynowie

sądowy w Dubiecku. Był ponadto zaprzysiężonym tłumaczem sądu w Dubiecku.
W 1882 Z. T. oddał zarząd majątkiem dynowskim synowi Stefanowi, a sam zajął się
pracą społeczną. W połowie 1. 80. XIX w. stanął na czele społecznego komitetu do
utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie, które to starania zostały uwień
czone sukcesem w 1888. W 1877 wstąpił do TKZ i związał się z nim na resztę życia.
W 1. 1877-1879 był członkiem Wydz. Okręgowego TKZ w Brzozowie, od 1880 do
1901 zastępcą prezesa brzozowskiego oddziału TKZ, a w 1. 1892-1902 dodatkowo
taksatorem i 1894-1901 delegatem TKZ. W l.1894-99 był zastępcą czł. Rady Nad
zorczej TKZ we Lwowie.
Z. T. był zapalonym myśliwym. W 1892 wstąpił do Galicyjskiego Tow. Łowieckiego.
Jego relacje z polowań, pisane pięknym polskim językiem, zachowały się na łamach
„Łowca”. W 1892, razem z synem Stefanem i innymi ziemianami sanockimi, założył Sodalicję Mariańską Panów Ziemi Sanockiej w Starej Wsi. Po założeniu w 1895 przez syna
Stefana rodziny, ustąpił mu Dynów z przyległościami, a sam przeniósł się w 1897 z żoną
i córkami do Bronowie pod Krakowem. Interesował się żywo twórczością artystów mło
dopolskich. W 1903 powrócił w rodzinne strony i osiadł z żoną i córką Janiną na fol. Igioza, kupionym powtórnie przez synową Eleonorę z Chamców. Z. T zm. w Dynowie i zo
stał pochowany na miejscowym cmentarzu. Był miły w obejściu, bardzo towarzyski,
grzeczny i uprzejmy. Mówił paroma językami, interesował się historią rodziny i genealo
gią. Honor szlachecki i etyka katolicka były dla niego drogowskazami życia.
Z. T. poślubił w Mikulińcach 27.10.1860 Ignację Leokadię Miączyńską (30.07.1838
w Kraśniku - 6.02.1928 w Dynowie) h. Suchekomnaty, córkę Stanisława i Aleksandry
Kunstetter h. Rogala. Dzieci: 1. Maria Józefa Aleksandra Ewelina (24.12.1861 w Dy
nowie - 10.08.1915 w Grazu), za Juliuszem Ulenieckim, 2.
Stefan Antoni (1.09.
1864 w Dynowie - 3.02.1953 w Dynowie), 3. Jadwiga Justyna Ignacja (7.10.1869
w Dynow ie- 3.03.1874), 4. Józefa (16.11.1870 w Dynowie), 5. Joanna Stefania Igna
cja (Janina) (12.07.1874 w Dynowie - 21.04.1957 w Dynowie), za Kazimierzem Ja
nem Jaszczurowskim (8.03.1868 w Krakowie - 09.1941 we Lwowie)(ślub 8.02.1908 w
Dynowie), 6. Stanisław Ignacy Zbigniew (19.04.1876 w Dynowie -1877 w Dynowie).
Dok.: Dynów. Studia z dziejów miasta, pod red. B. Jaśkiewicza i A. Meissnera, Dynów 1995, s. 158,
165;W. Ostrożyński, Galicyjskie Towarzystwo Kresowe Ziemskie. Jego powstanie i półwiekowy rozwój,
Lwów 1892, s. 378; K. Kliński, Dwudziestopięciolecie działalności Sodalicji Mariańskiej Panów Ziemi Sanoc
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kiej. R. 1892-1917, Miejsce Kastowe 1917, s. 6-7; „Łowiec”, R. 15, s. 7,14; T. Piłat, Skorowidz dóbr tabular
nych w Galicji z Wielkim Księstwem Krakowskim, Lw. 1890, s. 48-49,116-117; Skorowidz wszystkich miejsco
wości położonych w Królestwie Galicji, Lw. 1855; CDIA Lwów, Tabula Krajowa, Dom. 267 s. 320,326, s. 354;
K. z Trzecieskich Moysowa, Wspomnienia, rkps w posiadaniu rodziny.

Marian Wolski
TRZECIESKI STEFAN ANTONI h. Strzemię (1.09.1864-3.02.1953), wł. maj. Dy
nów i Przedmieście Dynowskie (pow. brzozowski), rolnik, działacz samorządowy
i społeczny. Syn Zbigniewa (12.05.1837-26.06.1906) i Ignacji Leokadii z Miączyńskich (30.07.1839-6.02.1928) h. Suchekomnaty. Ur. w Dynowie.
Rodzeństwo: zob. biogram
Z. Z. Trzecieskiego.
W 1882 ukończył z wynikiem celującym Gimn. im. S. Konarskiego w Rzeszowie.
W tym samym roku przejął majątek z rąk ojca (286 ha i 510 ha), chociaż formalnie
stało się to na mocy darowizny dopiero w 1895. W l.1885-1890 odbywał praktykę gos
podarczą w Nozdrzcu (pow. brzozowski), maj. Seweryna Skrzyńskiego.
Działalność samorządową rozpoczął w 1898,
wchodząc w skład Rady Pow. w Brzozowie, której
członkiem był następnie z przerwami przynaj
mniej do 1914. W l.1898- 1903,1914 był ponadto
zastępcą czł. Wyd. Pow. w Brzozowie. O działal
ności S. T. w Radzie Pow. w późniejszych latach
brak jest bliższych informacji. S. T. aktywnie
uczestniczył w różnych organizacjach gospodar
czych. Od 1886 był członkiem sanocko-lesko-brzozowskiego, a później dynowskiego Od
działu c. k. Galicyjskiego Tow. Gospodarskiego we
Lwowie. W 1912 przystąpił z żoną Eleonorą do
Galicyjskiego Tow. Chowu Drobiu, Gołębi i Króli
ków we Lwowie, pełniąc funkcję wiceprezesa
(1905-1906) oraz wielokrotnie delegata do Rady
Ogólnej. W 1891 razem z innymi obywatelami Dy
nowa S. T. założył Tow. Zaliczkowe, którego celem
było ograniczenie monopolu żydowskiego w za
kresie usług kredytowych. S. T. był przez szereg lat
kontrolerem tego Tow. Należał również do TKZ.
W 1902 został po ustąpieniu ojca Zbigniewa za
stępcą prezesa Wydz. Okręgowego TKZ w Brzo
zowie, którą to funkcję sprawował co najmniej do
1914. W l.1904-1914 był także szacownikiem dóbr
z ramienia TKZ, a od 1908 co najmniej do 1918 był
zastępcą delegata na Walne Zgromadzenie TKZ.
Stefan Trzecieski
W TKZ działał też w okresie międzywojennym,
m.in. przewodnicząc jednej z komisji Zarządu
Głównego we Lwowie. W l.1901-14 był ponadto szacownikiem dóbr na pow. sądowy
dynowski z ramienia c. k. sądu obwodowego w Sanoku.
S. T. działał też w organizacjach ziemiańskich. Należał do Przeworsko-Rzeszowskiego Kółka Ziemian, pełniąc okresowo funkcję zastępcy przewodniczącego. Po po
wstaniu w 1919 Ogólnego Zjednoczenia Ziemian (OZZ) w Krakowie i jego fuzji
z Tow. Kółek Ziemiańskich należał do brzozowskiego koła pow. OZZ, przemianowa
nego później na ZZ.
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W 1892 razem z ojcem
Zbigniewem i 22 innymi ziemianami sanockimi zało
żył w Starej Wsi Sodalicję Mariańską Panów Ziemi Sanockiej. Z polecenia Sodalicji zredagował spis dzieł religijnych, które sodalisi sprowadzili tworząc podwaliny
biblioteki. Będąc przeszło 50 lat sodalisem, co roku jeździł na zamknięte rekolekcje
do Starej Wsi. W okresie międzywojennym działał w Akcji Katolickiej, nastawionej
na działalność charytatywną i pracę na polu kultury, wspierał też Katolickie Stów.
Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.
Odpowiadając na zalecenia Sodalicji Mariańskiej o włączenie się do ruchu ludo
wego i tonizowanie wrogich ziemianom i duchowieństwu wpływów lewicy, wstąpił
S. T. do PSL-Piast. Przed I wojną światową organizował z ramienia tej partii spotka
nia z mieszkańcami Dynowa i okolic, propagował założenia partii i problematykę do
tyczącą wsi i małych ośrodków miejskich. W 1907 przed pierwszymi wyborami do par
lamentu, jakie odbywały się na zasadach powszechnego prawa wyborczego, organizo
wał wiece chłopskie w Dynowie i okolicy. Mając zdolność przemawiania publicznego,
często porywał słuchaczy. Należał następnie do Stronnictwa Prawicy Narodowej,
a w 1924 przystąpił, jak większość ziemian zrzeszonych w ZZ Małopolski Zachodniej
do Stronnictwa Żachowawczego. Od 1902 był też członkiem Galicyjskiego Tow. Ło
wieckiego.
Na początku XX w. Trzeciescy znacznie powiększyli dobra dynowskie. W 1902
Eleonora z Chamców Trzecieska kupiła za swój posag Igiozę (ok. 150 ha), folwark le
żący na zachodnim krańcu Przedmieścia Dynowskiego, a po 1904 Kosztową i Łazy
w pow. brzozowskim. Dążąc do podniesienia rentowności majątku, S. T. postanowił
go uprzemysłowić. W 1.1910-1913 sprzedał Igiozę, Kosztową, Lubno i Kazimierówkę, a za uzyskane pieniądze zbudował koło cmentarza w Dynowie w 1911 młyn paro
wy oraz cegielnię, dachówkarnię i zakłady ceramiczne, których ogólna nazwa brzmia
ła Zakłady Przemysłowe „Leonia” od imienia żony. Uzyskiwane w tym czasie zyski lo
kował w akcjach, m.in. Cukrowni Przeworsk. Młyn dynowski w czasie I wojny świato
wej został zajęty przez wojsko na potrzeby miejscowej ludności i wojska. S. T. oddał
go wówczas w administrację synowi Antoniemu, co uwolniło go od poboru.
We wrześniu 1914 Trzeciescy wyjechali w obawie przed zbliżającym się frontem
rosyjskim na Spisz, a następnie z końcem października 1914 do Wiednia. W maju
1915 S. T. z synem Jakubem wrócili do Dynowa, gdzie zastali dom i gospodarstwo do
szczętnie obrabowane. Stary dwór był przez kilka miesięcy zamieniony na stajnie ko
zackie, panował okropny nieład, parkiety podziurawione były kopytami.
Kryzys gospodarczy lat międzywojnia w znacznym stopniu dotknął Dynów. S. T.
zmuszony był parcelować majątek, a także sprzedać (1938) część swoich udziałów
w zakładach „Leonia”. W tym też czasie sprzedał połowę młyna (drugą połowę wy
właszczyli komuniści w 1950). Do tego doszły koszty utrzymania dwóch synów na stu
diach zagranicą. W 1920 wyjechał do Gandawy syn Jakub, który ukończywszy tam
mechanikę, osiadł na stałe w Szwajcarii. W 1921, zaraz po ślubie, wyjechał do Paryża
na studia w Szkole Nauk Politycznych starszy syn Antoni. W 1923 Antoni wyemigro
wał do Stanów Zjednoczonych. S. T. próbował bronić się przed negatywnymi skutka
mi kryzysu, m.in. zabiegając razem z Andrzejem ks. Lubomirskim z Przeworska o od
nowienie linń kolejki wąskotorowej z Przeworska do Dynowa. Razem z Lubomirskim
i Ksawerym hr. Krasickim próbował też eksploatować pokłady torfu w Bachórcu.
Majątek Trzecieskich nie ucierpiał zasadniczo w czasie II wojny światowej. Dopie
ro sam jej koniec przyniósł zniszczenie starego dworu, który został wysadzony w po
wietrze przez Niemców 26.07.1944. Po wkroczeniu wojsk sowieckich Trzeciescy, wraz
z liczną rodziną przybyłą ze wschodu, siostrą Janiną Jaszczurowską, córkami
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Kunegundą Moysową i Józefą Paygertową i jej mężem Józefem Kalasantym oraz ich
dziećmi i innymi krewnymi, pozostali w Dynowie. W wyniku parcelacji i sprzedaży
przeprowadzanych jeszcze przed wojną, lecz nie dokumentowanych notarialnie,
majątek Trzecieskich nie posiadał już 50 ha gruntów rolnych, pozostał więc w rękach
rodziny. W 1962, w wyniku czyjegoś donosu, że gospodarstwo Trzecieskich ma jakoby
większą powierzchnię, władze komunistyczne znacjonalizowały resztówkę dynowską.
Udało się ją jednak uratować dzięki temu, że córki S. T. wystąpiły jako repatriantki
o przydzielenie jej jako odszkodowania za mienie utracone na Wschodzie.
S. T., wrażliwy na wszelką biedę i niedolę ludzką, wspomagał potrzebujących. Był
gorliwie praktykującym katolikiem. Uprzejmy, bez snobizmu, wesoły i dowcipny. Ce
chowało go gorące umiłowanie pracy na roli. Był bardzo uzdolniony lingwistycznie, do
brze grał na fortepianie i organach. Zm. w Dynowie. Przez dwa dni tłumy ludzi modliły
się przy jego zwłokach. Niektórzy dziękowali mu głośno za dobrodziejstwa im wy
świadczone. Pogrzeb był manifestacją i hołdem ludności Dynowa.
Z małżeństwa z Eleonorą Jaxa-Chamiec h. Gryf (16.02.1871 w Wiedniu - 5.02.1947
w Dynowie) córką Antoniego, prezesa Wydz. Krajowego i Ludwiki z Chamców, zawar
tego we Lwowie 27.04.1895, pozostawił dzieci: 1. Kunegundę Józefę Antoninę
(7.03.1896 w Dynowie - 19.02.1989 w Dynowie), za Michałem Stanisławem bar. Moysa Rosochackim (27.01.1889 we Lwowie - 28.05.1941 we Lwowie) (ślub w Dynowie
11.10.1921), synem Stefana i Ludwiki z Capriów, wł. maj. Rudniki, pow. śniatyński; 2.
Marię Józefę Różę Gabrielę (15.03.1897 w Dynowie - 8.03.1985 w Dynowie), za »-*■Jó
zefem Kalasantym Paygertem (4.07.1892 w Sidorowie - 1.04.1962 w Dynowie) (ślub we
Lwowie 10.09.1921), synem Kornela i Emilii z Bochdanów, wł. maj. Sidorów, pow. husiatyński; 3. Antoniego Marię (2.10.1898 w Dynowie - 9.06.1956 w Jamaica, New York
w USA), oż. w Warszawie 2.10.1921 z Anną Cecylią Jaxa-Chamiec h. Gryf (24.05.1897
w Kijowie -1.02.1972 w Niagara Falls, USA), córką Antoniego i Cecylii z Pruszyńskich,
ich dzieci: 3.1. Jan Antoni (5.04.1923 w Warszawie - 9.12.1993 Columbia, South Caro
lina w USA), oż. w Townson 5.06.1948 z Mary Silk Thomson (ur. 17.10.1923 w Townson, Maryland), 3.2. Mary Teresa (ur. 13.12.1926 w Jersey City), za Williamem Thoma
sem Harvay, jr. (ur. 29.08.1926 New York) (ślub w Forest Hills, New York 9.09.1950),
3.3. Zygmunt Gabriel (ur. 15.11.1928 w Jersey City), zakonnik o imieniu Zygmunt Eu
gen, 3.4. Stefan Pawel (ur. 29.06.1932 w Brooklyn), 3.5. Olga Bernadetta (ur. 7.01.1938
w Brooklyn); 4. Jakuba (30.07.1900 w Dynowie - 30.03.1967 w Montana, Szwajcaria),
oż. z Simone van Aubel, ich córka 4.1. Monika (ur. 15.01.1929 we Lwowie); 5. Felicję
(1902 w Dynowie - 26.06.1905 w Dynowie); 6. Stefanię Ludwikę Bernardę Antoninę
Józefę (ur. 6.08.1905 w Dynowie), za Jerzym Andrzejem Mieczysławem PodiebradKunstetterem h. Rogala (15.04.1899 w Lublinie -11.06.1976 Belo Horizonte, Brazylia)
(ślub w Dynowie 19.08.1922), synem Bronisława i Józefy z Ulenieckich; 7. Marię,
zmarłą jako dziecko; 8. Annę (23.07.1907 w Dynowie -17.12.1993 w Dynowie), pannę.
Dok.: „Biuletyn Stronnictwa Zachowawczego”, maj-czerwiec 1924, nr 5-6, s. 27; „Hodowca Drobiu” 1912,
s. 40; „Łowiec”, R. 25, s. 44, 95; Informator ziemiański z kalendarium na rok rolniczy 1925/26, Lw. [1925],
s. 133;Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów, na rok 1922, nr 6125, 8570; J. Bigo, Najnowszy skoro
widz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicji z Wielkim Księstwem Krakowskim, Lw. 1904,
s. 42, 61, 142; J. Bigo, Skorowidz 1914, Lw. 1914, s. 40, 78, 96, 134; Schematyzmy galicyjskie; Spis ziemian,
woj. lwowskie, s. 52; AP w Krakowie, ADz. T., sygn. 675, s. 51; AP w Przemyślu, Akta młyna Leonia; AP
w Rzeszowie, zespól nr 214 (I-sze Gimnazjum im. St. Konarskiego w Rzeszowie), sygn. 177, nr 46; 178,
nr 35; 179, nr 34; 180, nr 32; Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych, whl 537 Thb., s. 395;
Centralnyj Derżavnyj Istoricznyj Archiv Ukrainy we Lwowie, fond 146, opis 25, sprawa 1303 [Towarzystwo
Kredytowe Ziemskie we Lwowie] k. 25; 835 [Arch. Lubomirskich], opis 1, sprawa 261 k. 40-41; 614 k. 1; 650
k. 65-71; 902 k. 2,74; E. z Jaxa-Chamców Trzecieska, Pamiętniki, rkps w posiadaniu rodziny; zob. też bio
gram Zbigniewa Z. D. Trzecieskiego.

Mańan Wolski
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TRZECIESKI TYTUS ANDRZEJ MARCELI AUGUSTYN ANTONI h. Strzemię
(8.10.1906-31.10.1967), wł. maj. Miejsce Piastowe i Lubatówka (pow. krośnieński),
rolnik, żołnierz AKpseud. „Węgrzyn”. Syn * ►Jana Wojciecha (1855-1909) i Anny
Urszuli Ludwiny Łętowskiej h. Ogończyk (1865-1945). Ur. w Miejscu Piastowym.
Rodzeństwo: zob. biogram Jana Wojciecha Trzecieskiego. (t. 6)
Wcześnie osierocony przez ojca, pozostawał pod opieką matki oraz wuja Włady
sława Kraińskiego i szwagra *>►Antoniego hr. Potockiego (formalnie od 1916). W do
mu rodzinnym w Miejscu Piastowym pobierał pierwsze nauki. Od 1922 uczęszczał do
Państwowego Gimn. im. M. Kopernika w Krośnie, które ukończył maturą w 1926.
Studia wyższe odbywał w 1.1927-1928 na Wydz. Rolniczym UJ, a następnie w 1.19291930 w A. R. w Dublanach, gdzie ukończył Wydz. Rolniczo-Lasowy.
Wybuch I wojny światowej zastał T. T. z matką i dwiema młodszymi siostrami Elż
bietą i Marią w Kołobrzegu, skąd udało im się dotrzeć do siostry Krystyny z Trzecieskich Potockiej, przebywającej wówczas w Gmunden (Austria). W czasie pobytu
Trzecieskich w Austrii Miejsce Piastowe poważnie ucierpiało z powodu przemarszów
i stacjonowania wojsk. Na szczęście ocalało cenne wyposażenie domu, już przez
współczesnych określanego jako muzeum. T. T. odziedziczył po ojcu stosunkowo duży
majątek, na który składały się: Miejsce Piastowe (124 ha), Lubatówka (195 ha) i Świerzowa Polska. Ponadto w 1911 otrzymał wraz z siostrami Elżbietą i Marią w spad
ku po stryju Adamie lizecieskim długoletnie (do 1939) dzierżawy pól naftowych
„Adam I”, „Adam II”, i „Anna” w Wólce k. Rymanowa oraz „Tytus” na terenie gm.
Sadki w pow. żmigrodzkim, a także dochody z pól w Wietrznie. Do czasu uzyskania
pełnoletności T. T. majątek prowadziła matka Urszula Trzecieska przy pomocy rząd
ców, a w poważniejszych kwestiach pomagał jej zięć Antoni hr. Potocki. Już pod ko
niec 1. 20. T. T. zaczął przejmować w swoje ręce zarząd majątkiem, który nastawiony
był wówczas na uprawę zboża i roślin okopowych. W l. 30. założył oborę zarodową
bydła czerwonego polskiego, kwalifikowaną przez MTR. W tym też czasie rozpoczął
uwieńczone sukcesem wiercenia na swoich gruntach w Lubatówce. Eksploatacja złóż
ropy naftowej przynosiła poważne zyski, które T. T. przeznaczał częściowo na rozwój
własnej spółki naftowej z o. o. „Lubatówka” i dzierżawę terenów roponośnych, a czę
ściowo lokował w akcjach, m.in. cukrowni Strzyżów. Po ślubie z Anną Chrzanowską
majątek Trzecieskich powiększył się o jej dobra posagowe Hrebenne w ziemi chełm
skiej (350 ha). Z uwagi na odległość i trudności z gospodarowaniem, a później także
zagrożenie sowieckie, Trzeciescy zdecydowali się na początku wojny sprzedać część
Hrebennego, a za uzyskane pieniądze kupili grunt w Iwoniczu i rozpoczęli budo
wę pensjonatu.
Pasją T. T. było jeździectwo. Brał udział w konkursach hippicznych, krosach i bie
gach myśliwskich. Znany był z osiągnięć w skjóringu w Zakopanem. W 1933 współor
ganizował konkurs w Iwoniczu, w którym zdobył na „Manru” w cross country na 3000
m ex aequo drugie miejsce z J. Byszewskim. W l.30. wielokrotnie wygrywał na „Man
ru” i „Gitanie” biegi przełajowe i konkursy z przeszkodami. W 1937 zdobył pierwsze
miejsce w biegu myśliwskim z płaskim finiszem w czasie Hubertusa w Sanoku. T. T.
był też zapalonym myśliwym i znakomitym strzelcem. Od 1937 T. T. należał do Mało
polskiego Tow. Łowieckiego.
W okresie międzywojennym należał też do ZZ i BBWR. W 1. 1931-1939 pełnił
funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym. Był też prezesem
lokalnego oddziału Związku Strzeleckiego.
Wiadomość o mobilizacji zastała T. T. w Bończy (pow. krasnostawski), majątku
szwagra A. Potockiego, gdzie spędzał wakacje razem z rodziną. Natychmiast udał się
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Dwór w Miejscu Kastowym

z powrotem do domu, by zgłosić się do wojska, jednakże z powodu słabego zdrowia
nie został przyjęty i nie brał udziału w kampanii wrześniowej. Zgodnie z rozkazem
Naczelnego Wodza ewakuował się z rodziną na Wschód, docierając do Bończy,
by następnie, pozostawiwszy tam żonę z dziećmi, wyruszyć razem z młodym i mężczy
znami z rodziny na Polesie. Na wiadomość o wkroczeniu sowietów cała grupa naty
chmiast zawróciła, szczęśliwie ratując życie. Po powrocie do Miejsca Piastowego
Trzeciescy zastali dom zajęty przez wojska niemieckie. Niemcy ustąpili im kilka po
koi (resztę zajmowali do 1944) i T. T. mógł zacząć gospodarować, chociaż, jak wszyscy
ziemianie w GG, pod stałą kontrolą Niemców. Jeszcze we wrześniu 1939 wstąpił do
ZWZ, a następnie działał w AK, w Grupie Podhale, Okręg Kraków. Ze względu
na przygraniczne położenie majątku powierzono mu akcję przerzutu na Węgry ofice
rów polskich i różnych uchodźców. Dla potrzeb AK sporządzał w drukarni Zakładu
Wychowawczego Ks. Michalitów w Miejscu Piastowym fałszywe dowody osobiste
i formularze metryk. W styczniu 1940, wracając z żoną z Krakowa, dokąd udali się
w celu porozumienia się z Komendą Główną AK, doznali oboje ciężkich obrażeń nóg
w katastrofie kolejowej pod Bochnią. Po długim leżeniu na dworze na silnym mrozie,
który spowodował trwałe kalectwo, zostali przewiezieni do szpitala w Krakowie.
Na wieść o poszukiwaniu T. T. przez gestapo zostali wykradzeni przez siostrę Krysty
nę z Trzecieskich Potocką i przeniesieni do innego szpitala. Znaleziony tam przez
Niemców T. T. uniknął śmierci dzięki życzliwości lekarza, który najpierw stwierdził
u niego rzekomo zakaźną chorobę, a następnie wystawił fałszywe świadectwo zgonu.
Wówczas T. T. wraz z żoną został przeniesiony do domu drugiej siostry, Elżbiety
z Trzecieskich Potockiej, w Olszy i tam ukrywał się przez kilka miesięcy. W pier
wszych dniach lipca 1941, po uzyskaniu wiadomości o zniszczeniu przez gestapo jego
akt, T. T. powrócił do Miejsca Piastowego i wznowił działalność konspiracyjną. W tym
też czasie Leon Krzeczunowicz powierzył mu funkcję szefa „Uprawy” na pow. kro
śnieński. Równocześnie T. T. pełnił formalnie szefostwo szpitala polowego AK, pozo
stając ponadto w specjalnej dyspozycji Kedywu i zasiadał w sądach kapturowych.
Uważając, że działalność w ramach „Uprawy” koliduje z zadaniami powierzonymi
mu z ramienia Kedywu, zrzekł się kierownictwa „Uprawy” na rzecz Stanisława hr. Po
tockiego z Rymanowa. W ramach Kedywu przygotowywał akcje zbrojne, dostarczał
podwód, melinował broń, zabezpieczał pomoc lekarską, dostarczał żywności oddzia178
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Jom partyzanckim. T. T. uczestniczył w następujących akcjach: odbiciu więźniów w Ja
śle, zdobyciu broni w Nienadowej, dwukrotnym napadzie na Bratkówkę w celu zdo
bycia broni, wysadzeniu torów kolejowych w Targowiskach i zbiorników ropy nafto
wej we Wróbliku, a także słynnej akcji „Most” — osłanianiu lądowania samolotu
alianckiego pod Dębicą. Samolotem tym odlecieli m.in. dwaj zestrzeleni lotnicy an
gielscy, którzy ukrywali się przez pewien czas w dworze w Miejscu Piastowym. T. T.
nadzorował też akcję szkolenia podchorążych oraz pomoc dla spalonych i wysiedlonych.
Znając stosunek sowietów do AK na terenach wschodnich RP, był przeciwny prze
prowadzeniu akcji Burza, ale podporządkował się rozkazom. Brał udział w walkach
i powstaniu tzw. Rzeczypospolitej Iwonickiej. W lipcu 1944 T. T. z rodziną i częścią
ewakuowanego szpitala polowego został otoczony przez Niemców w Lubatówce, i po
walce zaaresztowany i osadzony w gestapo w Dukli. Dzięki pomocy AK uciekł z wię
zienia i wrócił z żoną i dziećmi do Miejsca Piastowego. W nocy po powrocie, ostrzeżo
ny przez inspektorat, uciekł do krewnych Byszewskich do Lipinek. W kilka dni póź
niej został rozpoznany na drodze do Żmigrodu, ponownie aresztowany i osadzony na
gestapo w Gorlicach. Dzięki znajomości został zwolniony i wyjechał z rodziną do
Krakowa, ostrzegając po drodze inspektoraty Tarnów i Bochnia, aby nie wszczynały
akcji Burza, ze względu na wrogi stosunek wojsk sowieckich. Odznaczony: Srebrnym
Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych (nr 33372), Krzyżem Armii Kra
jowej (nr 279) i trzykrotnie Medalem Wojska (nr 111797). Awansowany do stopnia
porucznika.
Jeszcze w czasie trwania wojny T. T. razem ze Stanisławem hr. Reyem z Przecławia zorganizował w Krakowie w ramach PCK przedsiębiorstwo transportowe. Dzia
łalność ta przynosiła pewne zyski, umożliwiające rodzinie przetrwanie pierwszego,
najtrudniejszego okresu po wyrzuceniu z domu. Następnie Trzeciescy wyjechali
w 1946 na Dolny Śląsk, gdzie T. T. został zatrudniony w PNZ, jako adm. klucza ponie
mieckich majątków w pow. jaworskim. W niedługim czasie doprowadził mocno zni
szczone majątki do kwitnącego stanu. Wkrótce jednak, jak większość zatrudnionych
w rolnictwie ziemian, został oskarżony o nieumiejętność administrowania i sabotaż.
Szczęśliwie sprawa skończyła się tylko usunięciem T. T. z zajmowanego stanowiska.
Wówczas Trzeciescy przenieśli się do Sobieszowa, gdzie T. T. zorganizował w domo
wych warunkach produkcję kleju, a Anna Trzecieska malowała na sprzedaż widoki,
m.in. położonego w sąsiedztwie zamku Chojnasty (obecnie Chojnik). Zaczęła też
oprowadzać po ruinach zamku pojawiających się coraz częściej turystów. Znajomość
języków obcych spowodowała, że wkrótce otrzymała oficjalnie pracę przewodnika.
W 1948 Trzeciescy przenieśli się do Warszawy, gdzie T. T. został zatrudniony
w Centrali Rolno-Spożywczej przy mechanizacji PGR-ów. Jego żona otrzymała
w 1952 posadę tłumacza technicznego w Handlu Zagranicznym oraz naczelnego gra
fika w Metalexporcie. T. T. zaangażował się w nową działalność. Jeździł z wykładami,
brał udział we wprowadzaniu maszyn do polskiego rolnictwa. Plonem tej pracy był
szereg publikacji ogłoszonych w Państw. Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym. Były to
m.in.: Praktyczne wskazówki techniczne dla pracowników spółdzielczych ośrodków pro
dukcyjnych (W. 1949), Młocka (W. 1951, 1954), Siew (W. 1951, 1954), wspólnie z F.
Gołaszewskim i M. Siwcem Użytkowanie maszyn w spółdzielniach produkcyjnych (W.
1954). Również i tutaj spotkał się z prześladowaniem z powodu pochodzenia. Nie
mogąc zarzucić T. T. konkretnych wykroczeń, władze oskarżyły go o kradzież planu
żniw PGR-ów na następną pięciolatkę. Do procesu szczęśliwie nie doszło, jednak za
kazano T. T. pracy w polskim rolnictwie. Po ponownej utracie pracy otworzył zakład
szewski oraz produkował teczki, w ten sposób zarabiając na utrzymanie rodziny.
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W 1. 1959-1960 T. T. we współpracy z siostrzeńcem
Jerzym Potockim prowadził
w cudem uratowanym od konfiskaty dworze Potockich w Olszy (obecnie częśc Kra
kowa) hodowlę norek. Zajmował się też produkcją broszek i guzików z kości, zatru
dniając przy ich wyrobie swych krewnych. W tym czasie Anna T. otworzyła własną fir
mę, specjalizującą się w tłumaczeniach technicznych, co znacznie ułatwiło życie Trzecieskim. Ponadto pisała książki dla dzieci. Konieczność administrowania firmą żony
spowodowała, że T. T. zamknął zakład szewski i zajął się pracą biurową oraz prowa
dzeniem domu. Po śmierci żony i wyjeździe dzieci na stałe za granicę T. T. mieszkał
w Warszawie. Pod koniec życia planował uruchomić produkcję pieczarek. W tym celu
odbył w 1966 praktykę w duńskiej firmie pieczarkarskiej „Rasmussen”. Niestety,
śmierć położyła kres tym planom. T. T. zm. w Warszawie i został pochowany na cm.
Powązkowskim. T. T. był człowiekiem prawym, miłosiernym wobec bliźnich i gorącym
patriotą. Do końca życia zachował młodzieńczą ciekawość świata, był pełen planów
na przyszłość, miał żywy umysł i błyskotliwe poczucie humoru.

Anna Trzecieska

Tytus Trzecieski

Żona Anna z Chrzanowskich ur. się w Petersburgu. W czasie I wojny światowej
mieszkała wraz z matką w Talicy, syberyjskich dobrach rodziny Koziełł-Poklewskich,
skąd w 1919 wyjechała przez Japonię do Anglii. W l. 20. powróciła do Polski. Ukoń
czyła gimn. żeńskie w Żbylitowskiej Górze. Studia wyższe rozpoczęła na Wydz. Hu
manistycznym ULw. (1928-1929), a ukończyła na UW, broniąc w 1932 pracę z zakre
su historii pod kierunkiem prof. O. Haleckiego. W 1933 zapisała się do 2-letniej
szkoły rysunku we Lwowie, pragnąc rozwijać swój duży talent plastyczny. Robiła
znaczne postępy, ale zdecydowała się przerwać po ok. roku naukę. Należała do stu
denckiej organizacji katolickiej „Odrodzenie”, z ramienia której uczestniczy
ła w 1933 w kongresie Pax Romana w Bordeaux.
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T. T. poślubił I V w Częstochowie 12.09.1936 Annę Marię Helenę Chrzanowską h.
Poraj, (2.03.1912 w Petersburgu - 16.09.1963 w Warszawie) córkę Wincentego z Moroczyna i Marii Poklewskiej-Koziełł (1889-1956), po jej śmierci poślubił 2V 17.10.1967
w Warszawie Marię Julię Jaworską (12.02.1918-22.11.1978 w Warszawie), córkę Julia
na Franciszka (zm. 24.01.1967 w Pruszkowie) i Marii Ewy Reginy z Chościak-Popielów
h. Sulima (zm. 5.02.1972 w Warszawie) z Nieborowa k. Modlina.
Dzieci: 1. Jan Wincenty Antoni Jakub (13.07.1937 w Miejscu Piastowym), mgr
chemii i handlu zagranicznego, abs. UW i SGPiS. W 1964 wyjechał do Danii. Praco
wał w eksporcie firm duńskich do ponad 100 krajów, specjalizując się w kontaktach
z krajami rozwijającymi się. Oż. się w Kopenhadze 17.05.1969 z Anette Due Jensen
(ur. w Kopenhadze 14.10.1945), ich dzieci: 1.1. Nina Due (ur. 7.05.1971 w Kopenha
dze), za Brentem Rogerem Holtorf (ur. 12.02.1971 w Lincol, USA) (ślub w Kopenha
dze 17.05.2003), 1.2. Niels Due (ur. 9.05.1973 w Kopenhadze), oż. z Anną Kathriną
Suhr-Jessen (7.10.1972 w Virum, Dania) (ślub w Kopenhadze 20.11.2004); 2. Jolanta
Maria Jakubina (ur. 9.04.1939 w Miejscu Piastowym), Mistrzyni Polski w pływaniu na
200 m stylem klasycznym 1954. Po ślubie (6.10.1962 w Warszawie) z Erlingiem
Buch-Andersenem (5.12.1920 w Kopenhadze-1.01.1997 w Holte, Dania) przeniosła
się na stałe do Danii. Tam ukończyła Merkonom — Duńską Szkołę Handlową ze spe
cjalnością w zakresie Rachunkowości i Zarządzania (1974) oraz Finansowania
(1982). Zajmowała szereg kierowniczych stanowisk, m.in. dyr. ds. finansowych w N.
Foss Electric A/S i naczelnego dyr. w DFFG A/S. W l.1989-1999 prowadziła własne
przedsiębiorstwo konsultingowe CDI A/S w Danii i CDI Sp. z o. o. w Warszawie. Była
członkiem wielu rad nadzorczych. W Polsce m.in. NFI „Hetman” S.A. i Opoczno
S.A.; w Danii m in. TV-2. Obecnie na emeryturze.
Dok.: H. Borkowski, Miejsce Piastowe, 1971-1982, mszpis, s. 66; S. Fiel, Na syberyjskim trakcie. Polacy
w Kraju Tiumeńskim, W. 1999, s. 55-66; B. Sereda, S. Węgrzyn, Ochotnicza Straż Pożarna i Orkiestra Dęta
w historii Miejsca Piastowego 1892-1995, Miejsce Piastowe 1995, s. 28-29; S. Świeżawski, Wielki przełom
1907-1945, L. 1989, s. 194, 271; tenże, W nowej tzeczywistości 1945-1965, L. 1991, s. 31,32; M. Żółtowski,
„Tarcza Rolanda”, Kr. 1989, s. 188-98; tenże, Leon Ktzeczunowicz — „Uprawa”— „Tarcza”, Laski 2004,
s. 81; „Jeździec i Hodowca”, nr 27 z 20.09.1933, s. 539; Księga jubileuszowa w stulecie I Liceum Ogólno
kształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, dawniej Szkoły Realnej, dawnego Gimnazjum 1900-2000,
Krosno 2000, s. 164; Księga zarodowego bydła czerwonego polskiego, t. 1, W. [1936], s. 49, 61-62; „Łowiec”
1937, nr 7, s. 114; „Łowiec Polski” 1937, nr 34; „Rolnik” 1933, nr 38; Spis koni zarejestrowanychprzez Polski
Związek Jeździecki oraz wciągniętych na czarną listę, nr 5, W. 1936, s. 25,31; nr 6, W. 1937, s. 31,37; nr 7, W.
1938, s. 36, 40; nr 8, W. 1939, s. 47, 51; Spis ziemian, woj. lwowskie, s. 52; AP Jasło, zespół nr 244, jedn. 24
(Spółka naftowa „Lubatówka” ); Arch. Potockich w Olszy [APO], korespondencja Antoniego Potockiego;
Centralny Derżavny Istorycny Archiv Ukrainy, Lwów, fond 844 (Małopolskie Tow. Łowieckie), opis 1, dęło
153; Derżavny Archiv Lvivskoj Obłasti f. 12 (Sąd powiatowy lwowski), opis 8, dęło 3585 (akta spadkowe po
Adamie Trzecieskim); f. 27 (Politechnika Lwowska), opis 5, dęło 15880, k. 1-11; Dokumenty i wspomnie
nia rodzinne; Informacje dzieci: Jana Trzecieskiego i Jolanty z Trzecieskich Buch-Andersen oraz sio
strzeńca Antoniego Potockiego.

Marian Wolski
TURNO BRONISŁAW h. własnego (24.01.1899-1.06.1991), adm. maj. Bojaniec
(pow. żółkiewski) i Tułkowice (pow. jasielski), agronom. Syn Bronisława, wnuk Gu
stawa i prawnuk Zygmunta, wł. maj. Broniszew pod Warszawą. Ur. w Samsonowie
(pow. kielecki).
Ukończył 2-letnie kursy w Dublanach. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim,
wojnie 1920 i 1939. Adm. dobrami Bojaniec i Tułkowice płk. Jana Głogowskiego, sze
fa Kancelarii Wojskowej Prezydenta RP. Po śmierci J. Głogowskiego w związku z nie
porozumieniami z wdową po pułkowniku przeniósł się wraz z żoną Heleną z Wol
skich do Siennowa w pow. przeworskim.
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B. T. został aresztowany przez gestapo 1.11.1939 wraz ze szwagrem Zdzisławem
Wolskim, podczas masowej akcji aresztowań. Po 9 miesiącach został zwolniony z wię
zienia w Rzeszowie.
Ślub z Heleną z Wolskich wziął 25.04.1925. Mieli córkę 1. Elżbietę.
Mańan Wolski
TURNO HELENA z WOLSKICH h. Kościesza (ur. 15.11.1900), współw. maj. Siennów (pow. przeworski) i Rozbórz (pow. jarosławski). Córka Zdzisława (1851-21.12.
1917), agronoma, wł. maj. Siennów i Rozbórz Okrągły, i Heleny z Pomian-Cieńskich
(1854 w Oknie na Pokuciu k. Horodenki-1931). Ur. w Siennowie.
Rodzeństwo: 1. Ludomir, wł. maj. Rozbórz, który objął po śmierci matki; 2. Zdzisław.
H.
T. uczyła się w szkole średniej w klasztorze SS. Niepokalanego Poczęcia w Jaro
sławiu i Nowym Sączu. Ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarstwa Domowego w Snopkowie pod Lwowem. Poślubiła 25.04.1925 Bronisława Turno h. własnego. Z działu
rodzinnego otrzymała 1/8 maj. Siennów i 1/8 Rozborza. Majątki te pozostawały w rę
kach rodziny od XV w. Siennów na początku XX w. obejmował 429 ha, głównie ziemi
pszenno-buraczanej. Część majątków została rozparcelowana przez ojca Zdzisława
na spłatę jego matki, Marcjanny Lirlejowej; pozostało 135 ha oraz ok. 40 ha w Łęgu,
gdzie znajdowały się łąki o dużej plenności. Po śmierci matki, Heleny Wolskiej, dożywotniczki na Siennowie, H. T. z mężem zamieszkała w tym majątku. W latach II woj
ny światowej pozostali we dworze. Dla córki Elżbiety była zatrudniona nauczyciel
ka. W Siennowie znalazło schronienie wielu uciekinierów. W parku prowadzone były
ćwiczenia oficerów AK, do której należała część rodziny.
Po wojnie i wywłaszczeniu przenieśli się na Śląsk, a następnie w Szczecińskie.
Dok.: Informacje Heleny Tlirno; zob. też biogram Tkdeusza Cieńskiego.

Mańan Wolski
TYMOWSKI JAROSŁAW h. Sas (13.09.1901-27.09.1990), wł. maj. Ulesie (pow. ra
domszczański), rolnik. Syn Wincentego (5.04.1862-18.01.1922) i Zofii z Padlewskich
(20.01.1872-20.04.1964).
Wincenty odziedziczył Ulesie po swoim ojcu, synu Wincentego, i Jarosławie, rolniku,
uczestniku Powstania Styczniowego. Matka, z domu Padlewska, córka Bronisława,
uczestnika Powstania Styczniowego, sybiraka, brata stryjecznego Zygmunta Padlewskiego, czł. Rządu Narodowego, w 1863 rozstrzelanego w Płocku, i Kamili ze Stępowskich.
J. T. II bezpośrednio po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1920 w Gimn. im.
Mikołaja Reya w Warszawie zgłosił się jako ochotnik do 2 baterii 1 p. art. ciężkiej
Legionów. Przydzielony do zwiadu konnego, odbył w służbie frontowej kampanię
1920. Bezterminowo urlopowany, na studia wstąpił w styczniu 1921 na Wydz. Rolniczo-Lasowy AR. w Dublanach, który ukończył w 1923, otrzymując tytuł inż. rolni
ka. Po odbyciu praktyki rolniczej w maj. Lipie (wł. Aleksandra Steinhagena) w lipcu
1924 objął zarząd maj. Ulesie o pow. 350 ha. W krótkim okresie podniósł stan in
wentarza żywego, zapisując oborę do Związku Hodowców Bydła Nizinnego Czar
nobiałego oraz dochodząc w 1930 w hodowli koni rasy półkrwi anglo-arabskiej
do stanu dwunastu klaczy. Uzyskał medale brązowy i srebrny za dostarczone do
wojska konie remontowe. W okresie kryzysu 1929 dzięki wprowadzeniu upraw spe
cjalnych, m.in. gorczycy czarnej, kminu i nasion buraka pastewnego, utrzymywał
w równowadze budżet majątku.
Obok bezpośredniego zarządzania majątkiem w 1929 zajął się pracą społeczną
w organizacjach ziemiańskich, najpierw jako czł. zarządu częstochowskiego ZZ, na
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stępnie jako urzędujący wiceprezes Reprezentacji Woj. ZZ w Kielcach oraz czł. woj.
Komisji Oddłużeniowej Rolnictwa. W 1933, pragnąc bliżej zapoznać się z potrzebami
drobnego rolnictwa, przyjął pracę na okres od 1.07.1933 do 1.10.1936 w Kieleckiej
Izbie Rolniczej w Kielcach jako kierownik Wydz. Produkcji Roślinnej, pełniąc jedno
cześnie funkcję prezesa zarządu nowo powstałej spółdzielni rolniczo-handlowej
w Kielcach pod nazwą Kieleckie Tow. Rolniczo-Handlowe. Jednocześnie kierował
zorganizowanym przez siebie Biurem Rachunkowości Rolnej przy Kieleckiej Izbie
Rolniczej, zrzeszającym ok. 60 gospodarstw rolnych. W tym czasie bezpośrednio za
rządzał maj. Ulesie, dojeżdżając z Kielc w każdą sobotę i niedzielę.
Zmobilizowany 31.08.1939 do sztabu Armii Łódź, już 5.09 w czasie odwrotu został
ranny pod Rawą Mazowiecką. Przewieziony do Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie,
mając przebite prawe płuco odłamkiem bomby lotniczej, przetrwał oblężenie Warszawy.
Wyszedł ze szpitala pierwszego dnia zawieszenia broni, uniknął niewoli niemieckiej i po
wrócił do Ulesia 18.10.1939. Na skutek nakazanej w końcu sierpnia 1939 ewakuacji zwie
rząt zarodowych, które w zawierusze wojennej prawie wszystkie zaginęły, w majątku po
zostało tylko 5 krów i 7 koni. Ulesie pozbawione zostało tym samym prawie całkowicie
sprzężaju oraz obory. Orki pod oziminy i inne prace nie były wykonane. J. T. doprowadził
jednak do zasiewu trzech pól pszenicą i dwóch żytem w podorywkach. Ostatecznie udało
się uratować kulturę gruntów ornych i uzupełnić stan obory i sprzężaju. Ulesie uniknęło
losu wielu innych majątków, odebranych właścicielom przez okupanta. Dzięki temu
dwór uleski zaczął się stopniowo zapełniać, najpierw członkami rodziny, a potem ludźmi
obcymi potrzebującymi pomocy. Znalazło w nim schronienie m.in. ponad 20 osób wy
wiezionych z Warszawy po Powstaniu. Przez cały okres okupacji dwór uleski zaopatrywał
w żywność znajomych oficerów pozostających w oflagach. Z czasem zaczęły też napływać
kartki na żywność ze stalagów od zupełnie nieznanych ludzi, wysyłano wtedy do 20 pa
czek miesięcznie. Ta praca charytatywna spoczywała na barkach żony J. T Alicji.
J. T. już w początkach grudnia 1939 nawiązał kontakt z ZWZ. Prowadząc gospo
darstwo, uczestniczył jednocześnie w pracach podziemia, zajmując kolejno stanowi
sko kwatermistrza Inspektoratu Częstochowskiego AK, do którego należały pow.
Częstochowa, Radomsko i Włoszczowa, i jednocześnie szefa „Uprawy”, obejmującej
bez wyjątku dwory leżące we wspomnianych trzech powiatach. W październiku 1944,
aresztowany przez gestapo na ulicy w Częstochowie, J. T. przebywał w tamtejszym
więzieniu aż do wejścia wojsk radzieckich. Pozostawiwszy żonę z dziećmi pod opieką
SS. Nazaretanek w Częstochowie, wyjechał do Warszawy i już od czerwca 1945 roz
począł pacę jako starszy asystent w dziale Ekonomiki Rolnej Inst. Puławskiego, by
wkrótce przejść do Zarządu Głównego Majątków SGGW w charakterze zastępcy dy
rektora. W 1951 przeszedł do Centralnego Instytutu Rolniczego, obejmując kierow
nictwo zespołu dokumentacji w Wydz. Wydawnictw i Bibliotek. Po likwidacji Instytu
tu zespół ten wszedł w skład nowo powstałej Centralnej Biblioteki Rolniczej. Zakła
dem Informacji i Dokumentacji kierował tam w stopniu adiunkta aż do przejścia na
emeryturę w 1966. Później, już jako emeryt, pracując w niepełnym wymiarze godzin
w Inst. Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, zorganizował i kierował pracownią infor
macji i wydawnictw do 1975. Prawie przez cały okres prac etatowych wolny czas po
święcał pracom naukowym z dziedziny rolnictwa i popularyzacji wiedzy rolniczej, wy
dając kilkanaście broszur z różnych dziedzin produkcji zwierzęcej i roślinnej i druku
jąc ponad 130 artykułów w prasie rolniczej zarówno naukowej, jak i przeznaczonej
dla praktyki rolniczej. Mając zaliczone w karcie kombatanta pięć lat i trzy miesiące
łącznie z wojną 1939, pracą w podziemiu i więzieniem hitlerowskim, został odznaczo
ny czterokrotnie Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 „Polska swemu ob
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rońcy”, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych, Medalem Za
Udział w Wojnie Obronnej 1939 i Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, zaś z tytułu
pracy naukowej i popularyzacji wiedzy rolniczej Krzyżem Kawalerskim Orderu Od
rodzenia Polski. Zm. w Warszawie.
J. T. poślubił 27.07.1933 Alicję Wiciejewską (ur. 20.08.1906), córkę Franci
szka i Teofilii z M arszalskich-Drobicz. Ich córki: 1. Anna (ur. 29.10.1934),
ukończyła ASP w Warszawie, za. Joachimem Rothe, używała podwójnego nazwi
ska Tymowska-Rothe. Pracuje w wolnym zawodzie, bezdzietna; 2. Joanna (ur.
23.09.1936), ukończyła AM w Warszawie, za Tomaszem Umińskim, zachowała
podwójne nazwisko Tymowska-Umińska, pracuje w Klinice Dziecięcej AM
w Warszawie. Ma córki: 2.1. M ałgorzatę, która ukończyła studia na PW jako mgr
inż. architekt, za Krzysztofem Traczyńskim, oraz 2.2. M artę, abs. Inst. Filologii
Klasycznej UW.
Dok.: J. Tymowski, Losy ziemian. Majątek Ulesie wpow. radomszczańskim, w: Ziemiaństwopolskie 19201945, red. J. Leskiewiczowa, W. 1988, s. 286-315.

Jarosław Tymowski (D. Rz.)
UNIECHOWSKI JANUSZ RADOGOST h. Ostoja (1876-1924), wł. maj. Rusinowicze (gub. mińska), kolekcjoner, znawca sztuki i rzemiosła artystycznego.
Rodzeństwo: 1. Janina, za Fortunatem Zdziechowskim, wł. maj. Rzędowice.
J. U. ukończył uniw. w Rydze. Po wojnie przyjechał do Polski.
Oż. był po raz pierwszy z N. Dynowską h. Wieniawa i miał z nią córkę: l a. Rosema
rie (1896-1978); po raz drugi oż. z Zofią Jelską h. Pielesz (1880-1921), córką Michała
(1831-1904), skrzypka i kompozytora, wl.
maj. Dudzicze i Zofii z Baranowiczów h. Leliwa (ok. 1850-ok. 1903). Ich dzieci: 2b. An
toni (1903-1976), abs. ASP w Warszawie, ar
tysta plastyk, scenograf, ilustrator książek,
oż. po raz pierwszy z M arią de Liguori
(1896-1941), ich córka: 2b.l. Krystyna (ur.
1929), pisarka, l°v. za Janem Łomnickim,
reżyserem (1929-2002), 2°v. za Mieczysła
wem Surwiłło, 3°v. za Włodzimierzem Ko
złowskim, 4°v. za Stefanem Dembińskim
h. Nieczuja; Antoni U., oż. po raz drugi z Fe
licją Sarną (ur. 1925), abs. ASP w Warszawie
i Inst. historii sztuki UW; ich córka: 2b.2.
Konstancja (ur. 1957), artysta plastyk; 3b.
Karola (1905-1955); 4b. Zofia (1907-1994),
za Z. Doellingerem, ich córka: 4“.l. Anna, za
Józefem Ursyn Niemcewiczem.
Dok.: Słownik art. plastyków. Art. plastycy okręgu
warsz., W. 1972; R. Aftanazy, Materiały, t. 1, W. 1986,
s. 200; K. Uniechowska, Antoni Uniechowski o sobie
i innych, W. 1961; K. Uniechowska, A ntoni Uniechow
ski, czyli magiczne widzenie świata, W. 1993; Nacyjonalnyj Archiv Respubliki Biełorus, Ab szlacheckim
nachodżanni roda Jelskich, sygn. 1403; M ateriały ro
dzinne.
Janusz Radogost Uniechowski
z żoną i synem

Felicja Uniechowska i Andrzej Jelski
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WERNER ANNA z Pszczółkowskich h. Jastrzębiec (7.05.1902-21.04.1986), współwJ.
maj. Nowiny (pow. siedlecki). Córka
Józefa (1867-1935) i Jadwigi z Narewskich
(1872-1945), wł. maj. Szostek w gm. Wodynie (pow. siedlecki).
Rodzeństwo: 1. Jan (1898-1957), 2. Zofia (1900-1986), za Mieczysławem Bero,
3. Maria (1904—1985), 4. Krystyna (ur. 1910), za Stanisławem Markiem Leszczyń
skim.
A. W. ukończyła gimn. w Siedlcach, a następnie w 1923 dwuletnie Kursy Baraniec
kiego w Krakowie, założone przez prof. Józefa Rostafińskiego, jej dziadka ze strony
matki. Muzykalna, obdarzona pięknym mezzosopranem, pobierała lekcje śpiewu u p.
Godlewskiej w Warszawie. W latach 1923-1925 przebywała u brata Jana, który, po
ukończeniu studiów rolniczych w SGGW w Warszawie, administrował maj. Stadnin
Państwowych w Pruchnej na Śląsku Cieszyńskim. W 1927 wyszła za Henryka Werne
ra, wł. maj. Nowiny w pow. siedleckim, abs. SGGW w Warszawie. H. W. brał udział
w I wojnie światowej, a następnie w wojnie bolszewickiej, w której został odznaczony
Krzyżem Walecznych. W latach późniejszych, jako rotmistrz, był oficerem rezerwy 1.
p. szwoleżerów. Rodzice H. W. Edmund i Helena z Fuchsów Wernerowie byli właści
cielami nowocześnie i wzorowo prowadzonego maj. Seroczyn w pow. siedleckim.
Maj. Nowiny, o pow. 635 ha, obejmował 480 ha lasu wraz z tartakiem, ziemie orne,
młyn, dwór i zabudowania gospodarcze. Dwór powstał w 1927 według proj. znanego
architekta Karola Jankowskiego, prof. PW, wuja A. W.
A. W. kochała wieś, z zapałem urządzała dom, sad oraz ogród zaprojektowany
przez znanego ogrodnika Zygmunta Hellwiga. Sprowadzała przy tym nowe odmiany
drzew owocowych i warzyw, w tym karczochy oraz melony hodowane w założonych
przez siebie inspektach. Założyła także hodowlę świń rasy gołębskiej, prowadzoną
w pobudowanej w tym celu nowoczesnej chlewni. Te poczynania stały się przykładem
dla innych rolników.
A. W. przeznaczała też wiele czasu na działalność społeczną. Założyła przedszkole
dla dzieci wiejskich, współpracowała z nauczycielami pobliskich szkół i współorgani
zowała przedstawienia w remizie strażackiej. Działalność ta zyskiwała jej popular
ność i była przyjmowana z wielkim uznaniem ze strony społeczności wiejskiej. Mie
szkańcy pobliskiej wsi Wodynie do tej pory z życzliwością wspominają właścicielkę
maj. Nowiny, darząc ją specjalną sympatią.
Po wybuchu II wojny światowej dwór Anny i Henryka Wernerów stal się ostoją
i schronieniem tak dla krewnych, jak i dla ludzi z podziemia. A. W. śpieszyła z pomocą
potrzebującym, rozdając żywność i odzież oraz wysyłając paczki żywnościowe rodzi
nie i oficerom przebywającym w obozach jenieckich. W domu swym A. W. stwarzała
atmosferę ciepła rodzinnego i optymizmu, tak bardzo potrzebną w czasach mrocznej
okupacji.
Wśród wielu osób, którym dała schronienie, byli także młodzi ludzie z 16 Poznań
skiej Drużyny Harcerskiej, którzy na początku wojny, w obawie przed wywozem na
roboty do Niemiec schronili się w Warszawie i tam podjęli działalność w podziemiu.
Wiosną 1940, zagrożeni aresztowaniem, zostali skierowani do maj. Nowiny, gdzie
znaleźli opiekę i pracę. Pracowali początkowo jako robotnicy leśni przy wyrębie drze
wa, a następnie w tartaku. Atmosferę tego pobytu w pewnym stopniu oddaje wypo
wiedź jednego z nich: „... we dworze oddychaliśmy prawdziwą rodzinną atmosferą,
którą potrafiła wytworzyć pani domu, wyjątkowy człowiek, życzliwa nam bardzo,
omal dokonująca różnych cudów, aby tylko ułatwić nam przetrwanie tego ciężkiego
okresu oderwania od rodzin i ciężkiej dla nas pracy. Dzięki niej, naszej «Mamie Wo
jennej» — jak ją nazywaliśmy — która cały czas zabiegała o poprawę warunków na
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szego bytowania, nie czuliśmy się pokrzywdzeni”. Dla niektórych z nich pobyt w ma
jątku zakończył się już po dwóch latach, kiedy to, po wstąpieniu w szeregi AK, spadły
na nich nowe obowiązki. Inni pozostali aż do czasu zbliżania się armii radzieckiej
w 1944. W tym też czasie z majątku wyjechał mąż A. W. Henryk. A. W. pozostała sama
z córkami, zmuszona zająć się całym majątkiem i tartakiem, który, przed przejęciem
przez Dyrekcję Lasów Państwowych, udało się na krótko wydzierżawić. Oparciem
w tym trudnym okresie był dla niej jeden z dawnych „chłopców z lasu” — Edward
Szanc, który po nieudanej próbie przebicia się do powstania w Warszawie powrócił
do maj. Nowiny.
W związku z rozpoczętą w październiku 1944 parcelacją majątków ziemskich,
A. W. została zmuszona do natychmiastowego opuszczenia dworu, tylko z niewielką
ilością rzeczy osobistych. Wraz z córkami przeniosła się do pobliskiej wsi Wola Wodyńska, gdzie schronienia udzielił jej gospodarz Piotr Noceń. Na życie zarabiała han
dlem słodyczami i garnkami, które przywoziła z Warszawy i sprzedawała w okolicz
nych sklepikach. W sierpniu 1945, w związku z zaostrzającymi się represjami wobec
byłych ziemian, wyjechała wraz z dziećmi do Warszawy, gdzie zamieszkała kątem
u swej rodziny na Pradze. Mimo ciosów, jakie na nią spadły — utrata majątku, domu,
mienia, warsztatu pracy, środków do życia i opuszczenie ukochanej rodzinnej ziemi
podlaskiej — nie załamała się i nie ustała w walce o zapewnienie bytu sobie i swym
najbliższym. Wiara i poczucie odpowiedzialności za los dzieci dopomagały jej w po
konywaniu piętrzących się trudności. Przez rok ciężko pracowała jako magazynier
i kasjer w firmie Józefa Bero i Stanisława Molendy w sklepie wyrobów żelaznych i na
czyń kuchennych przy pl. Grzybowskim w Warszawie. Mieszkając na Pradze przy
ul. Grochowskiej a następnie Targowej, wracała codziennie pieszo przez most ponto
nowy, dźwigając zimą kubły węgla do ogrzania mieszkania. W tym czasie obie córki
uczyły się w gimn. na Saskiej Kępie. W czerwcu 1946 A. W. przeniosła się do Trójmia
sta, starając się o uzyskanie mieszkania. Zamieszkała początkowo w Gdyni, a następ
nie w Sopocie. Młodsza córka, po rocznym pobycie u kuzynostwa w Chełmży, powró
ciła do Sopotu. Mimo ciągłych szykan ze strony władz, jakie spotykały byłą ziemiankę,
w końcu udało jej się uzyskać stałą pracę w Państwowej Farbiarni i Pralni Chemicznej
w Gdańsku Orunii oraz otrzymać przydział kwaterunkowy na część mieszkania przy
ul. Dąbrowskiego 7 w Sopocie. Jako organizator i kierowniczka kilku filii pralniczych
w Sopocie wykazała wiele energii i przedsiębiorczości. W uznaniu osiągnięć za nie
zwykle ciężką i wyczerpującą pracę została odznaczona w 1956 Srebrnym Krzyżem
Zasługi. Niestety, stosunkowo niskie zarobki nie wystarczały na utrzymanie rodziny
i zmuszały A. W. do wynajmowania letnikom jednego z dwóch przydzielonych pokoi,
co w niewielkim mieszkaniu, dzielonym ze współlokatorem, było bardzo uciążliwe.
Ciężka praca w trudnych warunkach odbiła się na stanie zdrowia. Po wielu stara
niach komisja lekarska przyznała A. W. II, a następnie I grupę inwalidzką. Mimo cho
roby i wielu obowiązków zajmowała się pracą społeczną oraz pomagała w wychowy
waniu czworga wnucząt, goszcząc je u siebie lub dojeżdżając do nich na zmianę do
Łodzi i do Szczecina, gdzie mieszkały córki A. W.
Była oczytana, otwarta na świat, zainteresowana aktualnymi problemami kraju
i potrafiąca nawiązywać bliski, bezpośredni kontakt z ludźmi, a zwłaszcza z młodzie
żą. Z radością i nadzieją obserwowała rodzącą się „Solidarność”, wstąpiła w szeregi
Związku i uczestniczyła emocjonalnie w przemianach i wydarzeniach zachodzących
w kraju. Wierzyła uparcie w upadek istniejącego niesprawiedliwego ustroju, niosące
go ucisk i lekceważenie człowieka. Miała także nadzieję, że dotychczas ukrywane
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i przeinaczane wydarzenia polityczne zostaną w końcu ujawnione i dzieje ziemiaństwa polskiego doczekają się właściwego naświetlenia i opublikowania.
Zm. podczas pobytu u młodszej córki Małgorzaty w Łodzi. Pochowana została
w grobie rodzinnym Pszczółkowskich na cm. w Wodyniach, na ukochanym Podlasiu.
Całym swoim życiem wykazała, że była osobą niezwykłą, o wielkim sercu i nieprze
ciętnej indywidualności, stanowiąc znakomity przykład ludzi wywodzących się ze spo
łeczności ziemiańskiej, reprezentujących minioną epokę.
Dzieci: 1. Renata (ur. 1928), abs. Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu, 2. Małgorzata
(ur. 1931), studia na UŁ na Wydz. Biologii.
Dok.: zob. biogram Józefa Pszczólkowskiego (t. 4); Informacje córki.

Renata Wemer-Latour
DE VIRION MIECZYSŁAW ANTONI JAN h. Leliwa (8.06.1835 8.12.1918), wł.
maj. Żylicze (pow. grodzieński). Syn Jana Tadeusza Feliksa Wincentego (1.03.17957.06.1873), wł. maj. Liszki, Krynki, Żylicze i Zaścienniki (wszystkie w pow. grodzień
skim) oraz Marianny z bar. Brunnow h. własnego (1810-7.07.1873). Ur. w Krynkach.
Rodzeństwo: zob. biogram
Stanisława Karola Semena de Virion.
M.
V. szkołę średnią ukończył w Mitawie, a następnie Inst. Leśny w Petersburgu,
po czym przez pewien czas pracował w lasach państwowych. Jako młody człowiek był
we Francji, gdzie odwiedzał krewnych rodziny de Virion. Po śmierci ojca (1873) za
kończył pracę w lasach państwowych, zamieszkał w Grodnie w kamienicy, która mu
przypadła w dziale rodzinnym. Po śmierci brata Kazimierza w 1879 odziedziczył maj.
Żylicze, jednak nie osiedlił się tam na stałe, ale pozostał w Grodnie, dojeżdżając
do Żylicz tylko na pobyt letni. W Grodnie obrany został zastępcą prezydenta miasta
i funkcję tę pełnił do śmierci.
M.
V. oż. z Florentyną Zofią Sygietyńską h. własnego (zm. 1939), miał dzieci: 1.
Zofię (1883- 1915), za Michałem Chmielewskim (zm. 1937), 2.
Mieczysława
(1884-1930), oż. z Idalią z Rymwid-Mickiewiczów h. Lis (1899-1955), 3. Władysła
wa (1887-1941), oż. z Reginą z domu John
son.
Dok.: zob. biogram Stanisława Karola Semena de Vi
rion. (t. 7)

Jan de Virion

Mieczysław de Virion

DE VIRION MIECZYSŁAW h. Leliwa
(1884-1930), wł. maj. Żylicze (pow. gro
dzieński), syn
Mieczysława Antoniego
Jana (1835-1918), wł. maj. Żylicze i Florentyny Sygietyńskiej. Ur. w Grodnie.
Rodzeństwo: zob. biogram *-»■Mieczysła
wa Antoniego Jana de Virion (1835-1918).
M.
V. nauki średnie pobierał w Grodnie.
Po odbyciu praktyki rolnej objął powierzo
ną mu przez ojca adm. maj. Żylicze, który
następnie odziedziczył. W 1920 burza wo
jenna zmusiła go do szukania wraz z rodzi
ną schronienia w Warszawie, gdzie osiedlił
187

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

się na parę lat pracując w Min. Skarbu. Wrócił do Żylicz ok. 1925. Po czterech latach
gospodarowania zachorował na raka wątroby. Leczy! się początkowo w Grodnie,
a następnie w maj. Krynki, gdzie zmarł.
M.
V. w 1915 oż. z Idalią z Rymwid Mickiewiczów h. Lis (1899-1955), córką Witol
da i Wandy z domu de Virion h. Leliwa (1875-1940). Mieli dwie córki: 1. Janinę
(1916-1938) i 2. Teresę (ur. 1925-27.03.1987), za Witoldem Pacewiczem h. Ślepowron (1923-1983).
Jan de Virion
DE VIRION WŁODZIMIERZ JAN KAZIMIERZ h. Leliwa (8.10.1872-1907),
wł. maj. Krynki (pow. grodzieński) i Rzeczyca (pow. stoliński). Syn Włodzimierza
Władysława Kazimierza (1833-10.11.1896), wł. maj. Krynki oraz Stefanń Ludwiki
z Sołtanów h. własnego (1848-13.12.1933).
Rodzeństwo: zob. biogram Adama Wojciecha Franciszka Ksawerego de Virion.
W. V nauki początkowe pobierał podobnie jak jego brat Adam od nauczyciela do
mowego, po czym studiował w gimn. rządowym w Rydze. Po zdaniu matury studiował na
polit. w Rydze, gdzie ukończył Wydz. Agronomiczny. Od 1896 gospodarował w maj. Kry
nki, odziedziczonym po ojcu oraz w maj. Rzeczyca, odziedziczonym po matce.
W. V. oż. z Leokadią z Ratyńskich (1876-1932), córką Bohdana, rzeczywistego
radcy stanu, i Marii z Sianożęckich h. Nałęcz. Ich dzieci: 1 .®►Stefania (1901-1988),
za Janem Kułakowskim h. Kościesza (1890-1954), inż. rolnikiem, starostą sarneńskim; dzieci: 1.1. Olgierd (ur. 1923), mgr. inż. rolnik, abs. UJ, oż. z Danutą Kling
(ur. 1940), mają córkę 1.1.1. Katarzynę (ur. 1972), za Stefanem Potockim h. Pilawa
(ur. 1965); 1.2. Bohdan (ur. 1925), dr inż. mechanik, ukończył PKr., oż. z Danielą
Tymrakicwic/ (ur. 1929), mają dzieci: 1.2.1. Jana (ur. 1958), oż. z Małgorzatą Jońską
(ur. 1964); 1.2.2. Krzysztofa (ur. 1960), oż. z Beatą Kaczmarek (ur. 1960); 1.2.3. Annę
(ur. 1969), za Krzysztofem Paczosem (ur. 1966); 1.3. Zdzisław (ur. 1926), mgr. inż. ar
chitekt, abs. PKr., oż. z Elżbietą Dzik (ur. 1943), mają dzieci: 13.1. Magdalenę (ur.
1965), za Aleksandrem Henke (ur. 1966); 1.3.2. Macieja (ur. 1971), oż. z Marią
Piątkowską (ur. 1971); 1.4. Renata (ur. 1928), abs. Wydz. Aktorskiego w Krakowie,
za Erykiem Brabecem (1918-1996), mają córkę 1.4.1. Marię (ur. 1968), za Wacła
wem Stevnertem (ur. 1967); 1.5. Krystyna (ur. 1930), za Marcinem Cieszewskim h.
Jastrzębiec (1922-1973), mają synów: 1.5.1. Marka (ur. 1953), oż. z Małgorzatą
Giełżecką (ur. 1959) i 1.5.2. Michała (ur. 1955), oż. z Andreą Reszt (ur. 1960); 2. »-*■
Józef Marian (7.11.1903-8.05.2003), oż. z Ludmiłą Karzinkin (1913-1941), ich syn:
2.1. Andrzej Szczepan (ur. 26.12.1936), inż. elektronik.
Dok.: zob. biogramy: Stefanii Kułakowskiej, Stanisława Karola Semena de Virion, (t. 7)

Jan de Virion
DE VIRION JÓZEF MARIAN h. Leliwa (7.11.1903-8.05.2003), wł. maj. Krynki
(pow. grodzieński), współwł. maj. Zdzięcioł (pow. nowogródzki), prawnik. Syn *-»■
Włodzimierza Jana Kazimierza (8.10.1872-1907), wł. maj. Krynki i maj. Rzeczyca
(pow. stoliński) i Leokadii Ratyńskiej (1876-1932).
Rodzeństwo: zob. biogram »-*■Włodzimierza Jana Kazimierza de Virion.
J. V. w 1920 zaciągnął się na ochotnika do WP i walczył w wojnie przeciw bolszewi
kom w armii gen. Lucjana Żeligowskiego. W 1926 ukończył studia na Wydz. Prawa
UW, uzyskując tytuł mgr., a w 1929 na Wydz. Prawa Sorbony w Paryżu uzyskał tytuł
doktora. Skończył Szkolę Podchorążych Kaw. w Grudziądzu i jako ppor. służył w 1 P.
Uł. Krechowieckich. Od 1930 pracował jako ekspert prawny w MSWojsk. Od młodo
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ści do wieku sędziwego uprawiał różne dziedziny sportu, jak biegi długodystanso
we, pływanie, boks, gimnastykę i jazdę na jednym kółku. W 1939 w stopniu por. brał
udział w wojnie, był internowany na Litwie, gdy płynął estońskim statkiem do
państw zachodnich, został zatrzymany na Bałtyku przez niemiecką marynarkę wo
jenną i skierowany do jenieckiego obozu oficerskiego Oflag IIB początkowo w Arnswalde, a potem w Gross Bom i Lubece. W 1. 1945-1949 na terenie Niemiec
w obozach (Displaced Persons) pracował społecznie i był obrońcą sądowym Pola
ków przed brytyjskimi sądami wojskowymi. W 1. 1949-1953 mieszkał w Kanadzie
w Val D ’Or (prowincja Quebec), gdzie pracował w kancelarii adwokata. Od 1953
przez trzy lata prowadził własną restaurację w Montrealu, a potem do 1958 praco
wał w YMCA. W 1958 przeniósł się do Chicago, gdzie pracował w społecznym klu
bie polonijnym jako pomocnik kierownika. Od 1974 przeszedł na emeryturę. Czyn
nie pracował społecznie jako członek Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illi
nois i jako prezes 15-go Koła Stow. Polskich Kombatantów. Szczególnie dużo pracy
poświęcał organizowaniu pomocy dla Polaków mieszkających na Białorusi, a zwła
szcza dla tamtejszych szkół, dostarczając książki z zakresu historii Polski oraz po
dręczniki języka polskiego. W tej działalności współpracował bezpośrednio z bisku
pem katolickim w Pińsku.
J. V. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Udział w wojnie 1918-1921 oraz Medalem za Udział
w wojnie 1939.
J. V. oż. się z Rosjanką Ludmiłą Karzinkin (13.04.1913 w Moskwie - 4.07.1941
w Warszawie). Ich syn 1. Andrzej Szczepan (ur. 26.12.1936), inż., oż. z Anną Miłkowską-Ejsbrenner (ur. w 1942), ich dzieci: 1.1. Beata (ur. 1966) oraz 1.2. Robert (ur.
1968). Andrzej z żoną i dziećmi wyemigrowali do USA.
Dok.: zob. biogram Stanisława Karola Semena de Virion, (t. 7)

Jan de Virion
WŁODEK SAMUEL ONUFRY h. Prawdzie (11.04.1877-13.05.1908), wł. maj.
Trzcinica (pow. jasielski). Syn Szczęsnego, wł. dóbr rolno-leśnych Trzcinica, Przysie
ki, Siepietnica, Skołyszyn, Tarków, powstańca 1863 r. i Jadwigi Podoskiej h. Junosza.
Ur. w Trzcinicy.
Rodzeństwo: zob. biogram Stanisława Adama Antoniego Włodka.
S. W. odziedziczył ośrodek dóbr Trzcinica. Rodziny nie założył, a po jego wczesnej
śmierci majątek został sprzedany.
Dok.: Księga parafii Trzcinica (urodzin i śmierci) z 1877 i 1908; Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji
i W. X. Krakowskim, K. 1905 (stan na 30.12.1903); ADW X nr 46, Teka Kabaki.

Jan Marian Włodek
WŁODEK ROMAN h. Prawdzie (11.02.1873-13.06.1915), adm. dóbr na Spiszu Jakelfalva (Jakubany), prawnik. Syn Wiktora, dyr. administracyjnego fundacji w Drohowyżu nad Dniestrem (pow. mikołajowski) oraz Anny z Żychlińskich h. Szeliga, cór
ki Adolfa i Józefy z Ponińskich h. Łodzią. Ur. we wsi Demnia Lachowicka (pow. żydaczowski).
Rodzeństwo: młodsza siostra 1. Maria Józefa Lipińska.
R. W. był wnukiem Michała Włodka, szwoleżera gwardii Napoleona I, bratanka
Karola Włodka, płk. Powstania Styczniowego. Po ukończeniu studiów prawniczych
prawdopodobnie na Wydz. Prawniczym ULw. odbył służbę wojskową w armii au
striackiej w art. konnej, otrzymując stopień ppor. W 1890 rozpoczął pracę w sądow
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nictwie lwowskim. W 1902 wyruszył na południe Afryki, by wstąpić do burskich od
działów, walczących z Anglikami o niepodległość (II wojna burska 1899-1902). Dotarł
do Holandii, a później do Anglii, skąd po skończeniu się pieniędzy na drogę i upadku
powstania wrócił do Lwowa, gdzie ponownie pracował w sądownictwie.
Po śmierci swego szwagra Kazimierza Lipińskiego w 1911 pojechał na Spisz do
jego dóbr Jakelfalva (Jakubany), by zaopiekować się swoją siostrą Marią i jej ma
jątkiem. Wraz z siostrą został prawnym opiekunem pozostawionych przez K. Li
pińskiego trojga nieletnich siostrzeńców oraz administratorem pozostawionego
maj. Jakubany. Na wiadomość o tworzeniu się Legionów Polskich przyjechał
do Krakowa i w 1914 został przyjęty do służby w kawalerii Legionów. Służył w 2
szwadronie II Brygady Legionów. Od października 1914 walczył w Karpatach
Wschodnich, a od kwietnia 1915 na froncie bukowińskim (dzisiejsza Rumunia).
Poległ w słynnej bitwie pod Rokitną, prowadząc szarżę po śmierci rtm. Dunin-W ąsowicza. Pochowany w Rarańczy k. Rokitny, został ekshumowany
25.02.1923 i pochowany pod pomnikiem-mauzoleum uczestników szarży rokitniańskiej w centralnej alei cm. Rakowickiego w Krakowie. Odznaczony pośmier
tnie przez marszałka Piłsudskiego 17.08.1922 na rynku krakowskim orderem Vir
tuti Militari. R. W. rodziny nie założył.
Dok.: S. Rostworowski, Szablą i piórem, Kr. 1916; W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość polski.
1905-1918, W. 1935, s. 406; A. Romanowski,Pizedzłotym wiekiem, K. 1990, s. 89-113.

Jan Marian Włodek
WODZIŃSKI KAZIMIERZ (11.07.1885-04.1964), wł. maj. Ktery (pow. kutnow
ski), rolnik. Syn Wodzińskiego i Zofii z Baczyńskich.
Rodzeństwo: 1. Helena, za
Henrykiem Baczyńskim, 2. Maria, za Karolem Ol
szowskim.
K.
W. był bardzo dobrym rolnikiem, fachowo kierującym swym majątkiem (ok.
800 ha) i zamiłowanym hodowcą koni wyścigowych, pełnej i półkrwi angielskiej. Stajnia
wyścigowa „Ktery-Szepietów” wygrywała w okre
sie międzywojennym wiele nagród, głównie na to
rach wyścigowych w Warszawie i Lublinie. K. W,
życzliwy dla ludzi i bardzo uczynny, gdy drenował
pola w majątku, kazał wydrenować na własny
koszt pola wszystkich drobnych rolników
w sąsiednich wioskach.
W 1920 walczył z bolszewikami pod dowódz
twem gen. J. Hallera.
W 1940 został przez Niemców wysiedlony
z majątku i w okresie okupacji mieszkał częścio
wo w Warszawie, częściowo w Jankowicach u
Zygmunta C. Baczyńskiego, swego kuzyna.
Po wojnie powrócił do Kter i został areszto
wany przez lokalne władze PRL. Wówczas ro
botnicy majątku oraz rolnicy z kilku sąsiednich
wsi wysłali petycję do władz lokalnych o jego
zwolnienie. W wyniku tej akcji został wypu
szczony z więzienia i przez jakiś czas mieszkał
u rolnika w sąsiedniej wsi, otrzymując bezpła
tnie produkty spożywcze od robotników swego
majątku i sąsiadujących z majątkiem rolników.
Kazimierz Wodziński
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Kilka lat później wraz z żoną wyjechał do Francji do rodziny żony; po powrocie do
kraju zamieszkali w Aninie k. Warszawy, gdzie zm.
Był żonaty ze Stanisławą Sobczak. Bezdzietni.
Dok.: Zaroszyc, woj. łódzkie, s. 21.

Zygmunt Cyprian Baczyński (S. C.)
ZAREMBINA WANDA HELENA Z CZARNOWSKICH h. Łada (15.11.1897 23.09.
1958), wł. maj. Waliszew (pow. gostyński). Córka Teodora Stanisława i Heleny z Byszewskich. Ur. w Waliszewie.
Rodzeństwo: 1. Stanisław Witold Czarnowski, ochotnik w wojnie polsko-bolsze
wickiej jako oficer 203 p. ul., poległ 14.09.1920 w bitwie pod Iwaniczami na Wołyniu;
2. Władysław (zm. w Michałowicach k. Warszawy), oż. z Janiną Gostkiewicz, wł. maj.
Dreglin; 3. Alina (zm. w 1940 w Waliszewie), niezamężna.
W. Z. ukończyła szkolę średnią w Klarysewie k. Warszawy. Poślubiła Tadeusza Za
rembę (20.12.1887-12.10.1948), abs. polit. w Grazu i AR w Dublanach, którego oj
ciec Kazimierz ukończył studia na Sorbonie w Paryżu ze stopniem dr. chemii. W cza
sie II wojny światowej przebywał we Francji.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej Tadeusz Z. wyróżniał się w walkach, otrzy
mując wiele odznaczeń bojowych. Za zasługi wojenne przydzielono mu jako osadni
kowi wojskowemu kolonię o powierzchni 27 ha w miejscowości Dziwie (gm. Przedecz) w pow. włocławskim.
W. Z. odziedziczyła Waliszew (350 ha) i gospodarowała tam razem z mężem.
W czasie II wojny światowej W. Z. z mężem i synem Stanisławem zostali przez oku
panta wysiedleni z Waliszewa i od 1941 do końca wojny mieszkali w Zaborowie (gm.
Gostynin). W wyniku przejęcia Waliszewa przez władze komunistyczne i jego parce
lacji zamieszkali w Dziwiu, gdzie do śmierci prowadzili gospodarstwo.
W. Z. zm. w Dziwiu i pochowana została obok męża na cmentarzu w Przedeczu.
Jedyny ich syn 1. Stanisław (ur. 2.08.1932 w Warszawie) ukończył szkołę średnią
i po śmierci rodziców przejął gospodarstwo w Dziwiu. Oż. w 1953 ze Stanisławą U r
bańską, z którą ma 5 dzieci: 1. Grażynę (ur. 24.10.1953); 2. Andrzeja (ur. 7.08.1957);
3. Mirosława (ur. 27.04.1959); 4. Jarosława (ur. 10.06.1964) i 5. Annę (ur. 8.09.1969).
Doczekali się 18 wnuków.
Dok.: Pamiętniki Stanisława Jana Czarnowskiego — wspomnienia z trzech stuleci XVIII, XIX i XX w.,
W 1921-1929, rkps; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 17; Dokumenty rodzinne.

Stanisław Zaremba
ZIELIŃSKI STANISŁAW STEFAN h. Ciołek (18.08.1893-20.01.1961), wł. maj.
Turowice „B” (pow. grójecki), inż. rolnik, ornitolog, kolekcjoner. Syn Stanisława
Władysława Henryka (1870-1928), wł. maj. Turowice i Zofii z Domańskich. Ur.
w Golianach w Grójeckiem.
Rodzina Zielińskich po Powstaniu Styczniowym straciła kontakt z rolnictwem.
Przeniosła się do Warszawy, gdzie Zielińscy wydawali pismo „Biblioteka Warszaw
ska”, stworzyli też własny zbiór biblioteczny. Jeden z braci, Wincenty Zieliński, ożenił
się z córką prawnika, sędziego Trybunału Cywilnego Warszawskiego, Feliksa Świeszewskiego, Ludwiką (zm. 13.05.1860). W wyniku rodzinnego podziału majątku
Świeszewskich, Ludwika otrzymała Turowice i Purwalki. Wówczas Zielińscy przenie
śli się ponownie na wieś, do Turowic. Po śmierci Ludwiki i uwłaszczeniu chłopów
zmniejszony majątek przypadł dzieciom: Józefowi Stanisławowi, Feliksowi Kazimie
rzowi, Marii Annie, w końcu jednak wł. Turowic został Julian Ignacy Z., oż. z Józefą
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Stanisław Zieliński senior

Stanisław Zieliński junior

z Targowskich. Po nim Turowice objął syn, Stani
sław Władysław Henryk Z., po którym w 1928 część,
zwaną Turowicami „B” (maj. oraz ośrodek z dwo
rem) przejął S. Z.
Rodzeństwo: 1. Maria Regina, wł. maj. Wola Le
wicka, za Wacławem Hebdą-Suskim h. Pomian, wł.
maj. Warpęsy w pow. grójeckim; 2. Zofia, wł. maj.
Turowice „A”, za Tadeuszem Żołędziowskim, wł.
maj. Koźminy Nowe w pow. płońskim, dzieci: 2.1.
Wojciech (zm. 2000), jego syn: 2.1.1. Maciej, od
2001 wł. zrujnowanego dworu w Turowicach, 2.2.
Jan; 3. Janina, 1ov. za Tadeuszem Pszczółkowskim,
wł. maj. Machnatka w pow. grójeckim, ich dzieci:
3.1a. Andrzej (ur. 1918, w chwili wyzwolenia był ka
walerem), 3.2a. Anna, za Eugeniuszem R utkie
w iczem , 3 .3 a. Ja n (u r. 1925). Po śm ie rc i
T. Pszczółkowskiego (zginął tragicznie, zamordo
wany przez złodziei, okradających sklep wiejski
w Machnatce) 2ov., za Wojciechem Krzymowskim,
ich córka 3.4b. Aleksandra Turek; 4. Jadwiga Leźnicka, wł. maj. Lewiczyn w pow. grójeckim.
Modrzewiowy dwór w Turowicach ok. 1840 wy
stawiła prawdopodobnie Ludwika ze Świeszewskich Zielińska. Do drewnianego domu dobudowa
no z czasem murowaną część, mającą charakter
neorenesansowy. Ciekawym obiektem założenia
dworsko-parkowego jest budynek stajni końskiej
z 1871, wykonany z kamienia polnego i czerwonej
cegły. W domu S. Z. bywali Franciszek Kostrzewski
i Fileborn, wewnątrz wisiały sztychy Kostrzewskiego, obrazy i pamiątki z czasów napoleońskich i Po
wstania Listopadowego. Za czasów ostatnich wła
ścicieli dwór był odnawiany, wokół rozpościerał się
duży park, którym opiekował się ogrodnik, Julian
Winkler.
St. Z. ukończył siedmioklasową szkołę Rontalera
w Warszawie, odbył roczną praktykę rolną w Prymusowej Woli w Opoczyńskiem, a w 1914 został abs.
AR w Dublanach. Był wachmistrzem ułanów gen.
Hallera, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej
(w 1 P. Uł. Krechowieckich). Następnie pracował
w majątku ojca, a w l. 1929- 1937 dzierżawił Siostrzytów (gm. Trawniki) na Lubelszczyźnie (włas
ność Bogusławskich). Po powrocie do Turowic zajął
się podupadającym majątkiem.
W okresie kryzysu i ostatnich lat pracy ojca, Sta
nisława seniora, majątek podupadł. W l.1930-1937
był kilkakrotnie wystawiany na sprzedaż w publicz
nych licytacjach przez TKZ w Warszawie. Udało się
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go jednak utrzymać, a sytuacja zaczęła się poprawiać po 1937, gdy z Lubelszczyzny
wrócił S. Z. junior. Zainwestował część posagu swej żony, spłacał zadłużenie i podjął
intensywne starania o poprawę kondycji majątku. Wiązało się to również z koniecz
nością zwolnień części pracowników, z którymi zawsze go łączyła serdeczna przyjaźń.
Znany był z tego, że traktował pracowników w bardzo ludzki sposób, pomagał bied
nym, chętnie korzystał też z zaproszeń na wiejskie wesela i inne uroczystości u swoich
podwładnych. Mimo złej sytuacji majątkowej i konieczności zwolnień, nie było kon
fliktów z fornalami. Już w 1931, na Lubelszczyźnie, S. Z. rozpoczął gromadzenie ko
lekcji ptaków polskich z Lubelszczyzny, Pomorza, Karpat, Wileńszczyzny, Podola,
Wołynia i Śląska. Zebrał ok. 290 gatunków
ptaków (ok. 1000 egzemplarzy), kilkaset z nich
podarował Państwowemu Muzeum Zoolo
gicznemu. Od 1931 współpracował ze Stacją
Ornitologiczną przy obrączkowaniu ptaków.
W 1939 został powołany do wojska, znalazł
się w Bydgoszczy, gdzie starostą był jego krew
ny Julian Hebda-Suski, wł. maj. Żerań pod
Warszawą. Po rozpoczęciu wojny żona z dzieć
mi, chcąc uciec przed nacierającymi Niemca
mi, zapoczątkowała ewakuację do Uhruska
(pow. włodawski), majątku brata,
Stanisła
wa Niemirycza. Zawróciła jednak z drogi po
wtargnięciu armii sowieckiej. W tym czasie do
rodziny dołączył S. Z. i wszyscy powrócili do
Turowic, gdzie spędzili całą okupację. Turowice nie były przejęte przez Niemców, ale w 1943
istniała tu rzeźnia niemiecka. Zajmowała część
pomieszczeń, głównie w podwórzu.
Po 1945 Zielińscyjako jedyni w pow. grójec
kim nie zostali wyrzuceni z dworu. Odebrano
im ziemię i choć mieszkali u siebie, zostali bez
Jadwiga Zielińska
środków do życia. Ratowali się sprzedażą
sprzętów domowych oraz książek z własnej,
dużej biblioteki (pamiętającej czasy „Bibliote
ki Warszawskiej”), jednocześnie S. Z. objął funkcję kustosza własnych zbiorów orni
tologicznych. Oprowadzał wycieczki, a żeby mieć z czego żyć, musiał wyznaczyć nie
wielkie opłaty dla zwiedzających. Po założeniu spółdzielni produkcyjnej władze po
dejrzewały go, że buntuje chłopów, dlatego też wyrzuciły go z dworu w 1950. Uwięzio
ny przez UB na trzy miesiące, wyszedł z niego załamany psychicznie, z uszczerbkiem
na zdrowiu; zatrudniony został w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Aninie,
a następnie był kustoszem zbiorów w Muzeum Łowiectwa, gdzie pracował do 1960.
W 1921 r. S. Z. poślubił Jadwigę Niemirycz h. Klamry, córkę Mieczysława, wł. maj.
Uhrusk w pow. włodawskim, i Jadwigi z Bogusławskich. Jadwiga Z. była abs. Sacre
Coeur w Zbylitowskiej Górze. Mieli dwoje dzieci: 1. Teresę (ur. 1928) Głodowską,
która jest śpiewaczką operową, pracownikiem Filharmonii i Opery Warszawskiej,
członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, bezdzietna; 2. Jacka (ur.
11.06.1935), pedagoga, nauczyciela historii w LO im. Staszica w Warszawie, wł. skle
pu kolekcjonerskiego, oż. z Anną ze Sładkowskich (ur. 10.07.1945), pracownikiem
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Jacek Zieliński przed dworem w Turowicach

szkolnictwa; ich synowie: 2.1. Paweł (1969-1986), 2.2. Grzegorz, anglista i iberysta,
abs. UW.
Dok.: Almanach Woreyd 1928; „Do Ministerstwa Kultury i Sztuki na ręce ob. Dyrektora Kojdeckiego
w Warszawie”, pismo Stanisława Zielińskiego z września 1950 (kopia); Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 79;
T. S. Jaroszewski, W. Baraniewski, Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik, W. 1995; Dwór w agonii,
„Spotkania z Zabytkami” 1995, nr 1; T. S. Jaroszewski, Dwory i dworki w Polsce — przewodnik, W. 1998;
R. Matyjas, Radości i smutki gminy Belsk, Belsk Duży 1999; W. Niemirycz, Wspomnienia warszawskiego nu
mizmatyka, Białystok 2000; Sprawozdanie z wizji lokalnej ośrodka „Turowice” pow. grójeckiego w dniu
17 stycznia 1948 roku (autor: prof. Roman Kobenaza), kopia; W. Szeląg, Zieliński Stanisław Stefan,
w: Słownik wiedzy o grójeckiem, pod red. Z Szeląga, z. 2, W 1994.

Piotr Szymon Łoś
ZIÓŁKOWSKI STANISŁAW h. Korczak (1862-12.1934), wł. maj. Lipicze (pow.
radomszczański). Syn Juliana i jego żony, z domu Bujakiewicz. Wnuk Marcina, podsędka Sądu Pokoju Okręgu Radomskiego.
Lipicze liczyły ok. 250 ha, z czego 1/3 stanowił las, było również kilka niedużych
stawów rybnych. S. Z. starał się unowocześnić gospodarkę. W końcu 1. 20. ubiegłego
stulecia kupił maszynę parową, tzw. lokomobilę, do napędu młockarni, sieczkarni
i innych maszyn gospodarczych; wprowadził uprawę soi na paszę, a jako zamiłowany
myśliwy założył hodowlę bażantów. Były to innowacje rzadko wówczas spotykane.
W 1914, popierając utworzone Legiony Polskie, przyjął u siebie oddział legioni
stów i ofiarował kilka koni na jego potrzeby. Oddziałem tym dowodził Janusz Głu
chowski, jego ukochany siostrzeniec (przed II wojną światową I wicemin. spraw woj
skowych). Wskutek donosu do władz carskich S. Z. został aresztowany i skazany na
pobyt na Syberii, skąd udało mu się wrócić do Lipicza w 1918 w czasie rewolucji bol
szewickiej. Podczas jego nieobecności gospodarstwo prowadził jego syn Julian. S. Z.,
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bardzo wysoki, barczysty, o tubalnym głosie,
był znaną w okolicy postacią. Krążyło o nim
i jego przygodach myśliwskich i na Syberii wie
le anegdot. Są również wzmianki o nim w pa
miętnikach z tego okresu. 3.05.1923, ubrany
w autentyczny kontusz szlachecki, złożył wie
niec w imieniu ZZ podczas uroczystości odsło
nięcia pomnika ks. Józefa Poniatowskiego na
placu Saskim w Warszawie, z udziałem Mar
szałka Focha. S. Z. zmarł na zapalenie płuc,
zaziębiwszy się na polowaniu. Został pocho
wany na cm. parafialnym w Kłomnicach.
S. Z. oż. się w 1885 z Bronisławą, córką Jana
Nepomucena Chrzanowskiego h. Suchekomnaty i Bronisławy z Chrzanowskich, którzy byli
wł. maj. Dzbanki w ziemi piotrkowskiej (pow.
łaski). Po śmierci obojga rodziców w 1893 Bro
nisława Z. prowadziła gospodarstwo w Dzban
kach przy pomocy rządców, a S. Z. tylko tam
dojeżdżał, nadal gospodarując w Lipiczu.
Dzieci: 1. Julian (zm. 1964), przejął po ojcu
majątek i zarządzał nim do września 1939, kie
Stanisław Ziółkowski
dy z ramienia okupanta objął gospodarstwo
zarządca niemiecki. Julian z żoną Władysławą
(1ov. Kwapińską) przenieśli się do Częstochowy, gdzie mieszkali do śmierci. Po za
kończeniu wojny Lipicze zostało rozparcelowane. Dwór i część zabudowań zniszczył
pożar; 2. Maria, od 1919 za ^ Witoldem Węglińskim.
Dok.: J. T. Malewski, Przeminęło, W. 1989; Ziemianie polscy..., cz. 7, W. 2004, s. 180-182; Tradycja rodzinna.

Aleksandra Pliszczyńska
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Strzemię-Stoyanowski 74
Stadnicki 85
Stupnicki 155
Suchodolski 26,146-147
Suhr-Jessen 181
Sulewski 29,31-32
Sulimierski 147-152
Sulowski 123-124
Sumiński 54,56-57,78,
153
Surwilło 184
Suszycki 139
Swieżawski 18
Sygietyński 97,187
Syski 153-156
Szanajca 69
Szanc 186
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Szańkowsłri 1,136
Szarejko 10
Szaszkiewicz 92
Szczepański 155
Szeląg 194
Szeliski 16
Szepietowski 53-54
Szeptycki 17, 86,145-146
Szewczenko 4
Szkudlapski 115
Sztokmar 78
Szujski 156
Szukalski 50
Szumi! 60,63-64
Szumski 6
Szuyski (Szujski) 157,160
Szweykowski 98
Ścibor 123
Śląski 94
Śleboda 130
Śliwa 109
Śmialowski 23
Śniatecki 154
Śniechowski 94,160-161
Śrzednicki 111
Świda 29
Świerczyński 3
Świeszewski 191-192
Świeżawski 181
Święcicki 161-165
Świętochowski 29-30, 95
Świętosławski 96
Taborski 138
Tackett 42
Tagore 128
Tański 153
Tarasiewicz 77
Tarasowicz 165
Targoński 28
Targowski 55,165-166,192
Tarnowski 21-22,52,117,
164, 166
Taube 11,92,167-168
Tejkowski 144
Telakowski 160-161
Teodorowicz 62
Terlikiewicz 169-170,172

Teslar 7
Thomson 176
Toć 133
Tomaszewski 123
Toyota 42
Tłaczyński 184
Tłafas 45
Tłąbczyński 26,146-147
Trąmpczyński 61
Troczyński 156
Trousson de la Tour 41
Truchlewski 123
Trusiewicz 69
Trzeciak 31, 115-116, 132
Trzecieski 21, 139-140,
172, 174-176,178-181
Trzetrzewiński 166
Tukałło 33,35
Turczynowicz-Suszycki
123
Turecki 87
Turek 192
Tumo 181-182
Tutaj 7
Tyborowski 99
Tymowski 182,184
Tymrakiewicz 188
Tyrakowski 111
Tyrankiewicz 94
Tyszka 161
Tyszkiewicz 27,103-105,
144
Ujazdowski 3
Ulanowski 141
Uleniecki 173,176
Ulrich 125
Umecki 101
Umiński 184
Underhill 130
Uniechowski 184
Uranowicz 123
Urbański 172,191
Uruski 60
Yirion de 11,40-42,75,
92,167-168,187-189
Waag 98

Wachnik 164
Wagner 74
Walczykiewicz 100
Waldron 130
Walentowicz 130
Walentukiewicz 2
Walentynowicz 106
Walewsk 63
Walicki 31
Waltz 90
Wańkowicz 144
Wańkowiczem 132
Warecki 124
Waryński 8
Wasilewski 167
Wasiutyński 12
Wąchała 110
Weber 161
Weigt 160
Welin 92,160
Welman 96, 98
Werner 185
Werner-Latour 187
Wesołowski 100
Węgliński 195
Węgrzyn 181
Wężyk 49
Wiciejewski 184
Wieczorkiewicz 161
Wieloglowski 4
Wierzbicki 53
Wieszeniewski 8,10
Więckowski 22,115
Windisch-Graetz 122
Winkler 192
Winnicki 90
Wińcza 78
Wiszniewski 46
Wiszniowski 49
Wiśniewski 53,111,
154-155
Witkiewicz 6, 61
Wittek 22
Wiwekanand 128
Wlazło 31
Władyka 22,160
Włodarczyk 60,62-63
Włodek 2,53-54,57,74,
78,80-81,93-95,126,
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157,160,162,164-165,
189-190
Wodziński 42, 55,190
Wojciechowski 61
Wojnarowski 110
Wojtkiewicz 9-10
Wolski 19,21-22,174,
176, 181-182
W oroniecki 70
Woynicz-Sianożęcki 52
Woźniak 81
W róblewski 16, 49, 75,
78
Wrzesiński 60
Wulfers 39,102
Wunsch 2
Wyczański 144
Wydrychiewicz 58
Wyganowski 49,125
Wyrobisz 124
Wysocki 124
Wyszogrodzki 131
Wyszyński 62, 149

Younga 172
Zagórski 156
Zaleki 65
Zaleski 65
Zalewski 85
Załęski 147
Zamoyski 76,134
Z an 132
Zaorski 68
Zarem ba 191
Zarzycki 131
Zawadzki 34, 111
Zawisza 28
Zborowski 140-141,143
Zdanowicz 9
Zdunikowski 70
Zdziechowskim 184
Zembrzuski 3
Zieja 62
Zieleniewski 63
Zieliński 79, 85, 124, 130,
134, 152, 154, 156-157,
191-194

Ziem ba 48
Ziółkowski 194-195
Złotkowski 104
Zmysłowski 59
Zwoliński 133
Zyberk 62
Zygmunt August 73
Zygmunt III Waza 37
Żagiel 73
Żakiewicz 31
Żądło 7
Żeleński 143-144
Żeligowski 32, 109, 188
Żenkiewicz 23
Żołędziowski 192
Żółtowski 18, 48, 75,124,
181
Żukowski 112
Żuk-Skarszewski 109,
126-127
Żurowski 19
Żychliński 65, 80-81,189
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Sprostow ania i uzupełnienia do części 3
ŁUNIEWSKI LUDOMIR MARIAN
s. lllw . 6 od g. jest: 1) Bogdan, ma być: 1) Bogdan
s. 111 w. 9-10 od g. jest: mieli syna Tomasza (ur. 1952), który mieszka na stałe w Szwecji,
ma być: mieli syna la l. Tomasza (ur. 1952), który mieszka na stałe w Belgii.
s. 111 w. 10 od g. jest: Bohdan rozszedł się z żoną, ma być:
Po rozwodzie zawarł związek małżeński z Ewą Cichecką.
s. 111 w. 2. od d. jest: z Wiesławą Rusinek, ma być: z Wiesławą Rusiniak
s. 111 w. 1 od d. jest: b) Ewa (ur. 1957), zam. za Andrzejem Orlikiem, obydwoje pracują
w Warszawie, ma być: 2.2. Ewa (ur. 1957), abs. SGH, za Andrzejem Orlikiem, mgr inż.
PW, syn 2.2.1. Andrzej, obywatel USA, mieszkają w Indianie.
ŁUNIEWSKI STANISŁAW CYRYL
s. 107 w. 2 od d. jest: Ludomir Marian (1899-1941), ma być: Ludomir Marian (1899-1940)
s. 109 w. 18 od g. jest: Edward (1926-1944), ma być: Edward (1923-1944)
s. 109 w. 20 od d. jest: Zygmunt (1928-1944), ma być: Zygmunt (1925-1944)

Sprostow ania i uzupełnienia do części 7
BOGUCKI WITOLD
s. 7 w. 9 od g. jest: kampania niemiecka, ma być: kampania niemeńska
DEMBIŃSKI STEFAN ANTONI h. Nieczuja
s. 14 podpis pod fot. jest: Stefan i Maria Karolina z ks. Światłopełk Czetwertyńskich
z sześciorgiem dzieci i ich opiekunką, ma być: Stefan i Maria Karolina z ks. Światłopełk
Czetwertyńskich z siedmiorgiem dzieci
GIEWARTOWSKI JAKUB
,v. 31 początek biogramujest: Giewartowski J akub, ma być: Giewartowski Jakub h. Lubicz
s. 31 w. 5 od d. jest: w znanej wówczas firmie „Braci Hozer” w Warszawie, ma być: w znanej
wówczas firmie „Braci Hozer” w Żbikowie k. Warszawy
s. 32 w. 7 od g. jest: w pracy J. Wierszyłowskiego, ma być: w pracy J. Wierszyłłowskiego
SARYUSZ-ROMISZEWSKI EUGENIUSZ h. Jelita
s. lllw . 4 od g. jest: jako Romiszewscy, ma być: jako Romiszowscy
s. 111 w. 28 od g. jest: z Uszycy, ma być: z Ukrainy
s. 111 w. 4 od d. uzupełnienie: Ciało Eugeniusza przewieziono do Sarn i pochowano
na miejscowym cm. rzymskokatolickim, razem ze starostą, komisarzem policji i ich kie
rowcą, zamordowanym k. Znosicz podczas próby ucieczki przed Sowietami 22.09.1939.
Eugeniusz wyjechał razem z nimi i stąd zapewne uważa się, że zginęli razem. W rze
czywistości Eugeniusz nie uciekał, a wrócił do Romiszówki, gdzie zginął. Cm. katolicki
w Sarnach obecnie nie istnieje, ponieważ po 1945 r. zamieniono go na boisko i plac
targowy (relacje osób uczestniczących w pogrzebie).
s. 112 w. 11 od g. i nn.. ma być: 2bl. Ryszard (23.04.1933-20.05. 1999), oż. z Barbarą
Nowak, ich syn2b.l.l. Maciej, oż. z Barbarą Blachurą, dzieci: 2b.l.l.l. Wojciech, 2b.l.l.2.
Miłosz
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SOBAŃSKI KAZIMIERZ h. Junosza
w. 5 od g. jest: być kolekcjonerem, ma być: kolekcjonerem numizmatykiem
w. 1 od d.: brak informacji o biogramie K. Sobańskiego w PSB, t. 39, s. 427^128
przed 2 akapitem odg.: brak informacji o rodzeństwie: 1. Michał (1858-1934), 2. Wiktoria
(ur. 1861-?), za Feliksem Plater-Zyberk (1849-1928), wl. dóbr w Schlossberg
SUMIŃSKI STEFAN ANTONI hr. h. Leszczyc
s. 141 podpis pod fot. jest: Julia Antonina Sumińska, ma być: Aleksandra z hr. Sumińskich
Stanisławowa Landie
s. 142 w. 23 od g. jest: Ryńsk (pow. wąbrzeski) wraz z Kokasdorfem, ma być: Ryńsk (pow.
wąbrzeski) wraz z Koksdorfem i inne w ziemi chełmińskiej
s. 142 w. 25 od g. jest: posiadał... dobra Słotwiny. Informacja błędna — Słotwiny były
własnością teścia A. Sumińskiego i nie były zadłużone.
s. 143 jest: Stanisława Landieego, winno być: Stanisława Landiego
s. 143 w. 25 od d. jest: 2. Andrzej (1891) w Herrenhausen, ma być: Andrzej (ur. 1891
w Słupi k. Kępna Wlkp.)
SZEPTYCKI LEON JÓZEF MARIA hr. h. własnego
s. 149 w. 3 od d. jest: jego brat Roman (w zakonie Andrzej), ma być: jego brat Roman
(w zakonie Andrzej), metropolita lwowski obrządku greckokatolickiego
s. 149 w. 13 od d. jest: mgr inż. Zbigniew Żuber, ma być: mgr inż. Zbigniew Zuber
DE VIRION ADAM WOJCIECH FRANCISZEK KSAWERY h. Leliwa
s. 171 w. 5i óodd.jest: Włodzimierza Władysława Kazimierza (10.11.1833-1896), ma być:
Włodzimierza Władysława Kazimierza (1833-10.11.1896)
DE VIRION STANISŁAW KAROL SEMEN h. Leliwa
s. 169 w. 1 od d. jest: maj. Liszki, ma być: maj. Liszki (pow. grodzieński)
s. 170 w. 8 odg. jest: Sygietyńską h. własnego, ma być: Sygietyńską h. własnego (zm. 1939)
DE VIRION WŁODZIMIERZ IZYDOR h. Leliwa
s. 174 w. 13 od g. jest: Józefa (13.04.1889-1954), ma być: Józefa (13.03.1889-1954)
s. 174 podpis pod fot. jest: Włodzimierz de Virion, ma być: Edward de Virion
s. 174 w. 22 i 23 odg. jest: Anna Zofia (10.12.1925-2000), ma być: Anna Zofia (10.12.192514.12.1999)
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